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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 

международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

– като взе предвид Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 

юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и 

по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за 

електронната търговия)1, 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 28 септември 2017 г., озаглавено 

„Борба с незаконното онлайн съдържание: Повишаване на отговорността на онлайн 

платформите“ (COM(2017)0555), 

1. отбелязва, че увеличаването на скоростта и удобството на цифровите инструменти 

предоставя възможности на дружествата и разширява обхвата на тяхната дейност; 

подчертава, че ЕС трябва да разработи стратегии, за да използва предимствата на 

цифровата технология в интерес на своите граждани, предприятия и потребители, 

да преодолее цифровото разделение между регионите и поколенията, да осигури 

справедлив, прозрачен и устойчив достъп до пазара и да защити основните права на 

всички граждани, в това число свободата на изразяване на мнение и защитата на 

личните данни; 

2. отбелязва, че информационните и комуникационните технологии (ИКТ) улесняват 

приобщаващата икономика и биха могли да действат като ключов двигател за 

иновациите, растежа и създаването на работни места, което може да има 

положителен верижен ефект върху цялата верига на стойността и във всички 

сектори и региони, включително върху потребителите и служителите; поради това 

призовава Комисията да се стреми към търговски споразумения от 21-ви век, в 

които се вземат предвид основното значение на напредъка в технологиите и 

интернет и техният потенциал за постигане на благоденствие; в тази връзка 

призовава Комисията да покаже, че е налице последователна връзка между 

стратегията за цифров вътрешен пазар и стратегията за електронна търговия и да 

изясни ползите от нея за гражданите на ЕС; 

3. отбелязва текущите преговори по законодателните досиета в областта на цифровия 

единен пазар и призовава Комисията да осигури съгласуваност между новия цифров 

единен пазар на ЕС и външните политики на ЕС, така че в търговските преговори да 

се прилага интегриран подход; подчертава, че следва споразуменията за свободна 

търговия (ССТ) да не бъдат единственият механизъм за сътрудничество с цел 

улесняване на електронната търговия; 

4. подчертава, че от решаващо значение за цифровизирането на европейската 

промишленост и развитието на електронното управление е инсталирането и 

пускането в действие на инфраструктура, особено в селските, планинските и 

отдалечените райони, която е адекватна от гледна точка на обхвата, качеството и 

сигурността и подкрепя неутралния характер на интернет, както и достъпът до 

                                                 
1 OВ L 178, 17.7.2000 г, стр. 1. 
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такава инфраструктура; 

5. отбелязва, че се очаква за постигането на стратегическите цели на ЕС за свързаност 

за 2025 г. да са необходими 500 милиарда евро за инвестиции в инфраструктура с 

много висок капацитет през следващото десетилетие; подчертава, че Европейският 

кодекс за електронните съобщения ще играе основна роля за постигането на по-

предвидима инвестиционна среда, по-специално чрез регулиране, адаптирано към 

рисковете и предизвикателствата, свързани с инсталирането и пускането в действие 

на предимно нови мрежи, със стимули за пионерите в тази област; 

6. подчертава необходимостта от опростяване и хармонизиране на правилата чрез 

прогресивен от технологична гледна точка и прозрачен модел на електронно 

управление за административните процедури; призовава държавите членки да 

постигат по-бърз напредък по отношение на своите политики, законодателство и 

практики в областта на електронното управление; 

7. изтъква глобалния характер на най-добрите ИКТ стандарти и технически 

спецификации за търговската инфраструктура както на местно, така и на 

международно равнище; изисква в тази връзка по-тясно сътрудничество в рамките 

на Г-7 и Г-20; подчертава, че онлайн средата служи като входна врата за 

прилагането на редица други стандарти, включително в областта на правата на 

потребителите, околната среда, здравеопазването, социалните и основните права; 

8. подкрепя съобщението на Комисията от 19 април 2016 г. относно приоритетите за 

стандартизацията в областта на ИКТ за цифровия единен пазар (COM(2016) 0176); 

подчертава, че докато стандартизацията в областта на ИКТ трябва да продължи да 

бъде по инициатива главно на промишлеността, да е доброволна и ориентирана към 

консенсус и да се основава на принципите на прозрачност, откритост, 

безпристрастност, консенсус, ефективност, значимост и съгласуваност, то един по-

ясен набор от приоритети за стандартизация в областта на ИКТ, заедно с подкрепа 

на високо политическо равнище, ще повиши конкурентоспособността; отбелязва, че 

в този процес следва да се използват инструментите на европейската система за 

стандартизация и да бъдат включени широк кръг от заинтересовани страни както в 

рамките на ЕС, така и на международно равнище, за да се гарантира 

усъвършенстването на процесите за определяне на стандарти, в съответствие със 

Съвместната инициатива за стандартизация; призовава Комисията да насърчава 

определянето на световни отраслови стандарти под ръководството на ЕС за 

ключови 5G технологии и архитектури на 5G мрежите, по-специално чрез 

използването на резултатите от публично-частното партньорство в областта на 5G 

(„5G ПЧП“) на равнището на ключови организации на ЕС и ключови международни 

организации, работещи в областта на стандартизацията; 

9. отбелязва, че цифровата свързаност увеличава обема на търговията, но че една 

ефективна система на доставки е необходимо условие за онлайн търговците; 

подчертава в това отношение, че ЕС подкрепя хармонизираните етикети, които 

могат да доведат до по-добри и по-ефективни услуги за трансгранично 

проследяване; приветства отворените ИТ стандарти, разработени в рамките на 

Европейския комитет за стандартизация (CEN), и предлага Комисията да подкрепя 

такива ефективни инструменти пред международните търговски партньори, за да се 
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намалят разходите за трансгранични доставки и крайните ползватели и потребители 

в крайна сметка да извлекат полза от това; 

10. отбелязва, че при своите онлайн покупки потребителите от ЕС продължават да 

срещат пречки, когато пазаруват от търговци в други държави членки, като 

например отхвърлянето на тяхното плащане или невъзможността дадени продукти 

да бъдат доставени в тяхната страна; 

11. изтъква, че ЕС трябва да играе важна роля в разработването и насърчаването на тези 

стандарти в световен мащаб; 

12. подчертава, че ЕС следва да засили сътрудничеството в областта на електронната 

търговия със своите търговски партньори, които прилагат високи цифрови 

стандарти, като работи на многостранно, плурилатерално и двустранно равнище с 

цел намаляване на митата и на нетарифните бариери (чрез инструменти като 

например електронното етикетиране) и насърчаване на признати глобални 

стандарти; предупреждава, че търговските споразумения не трябва да се използват 

като инструмент за стандартизация; 

13. подчертава, че въпреки че търговските споразумения на ЕС все повече трябва да се 

занимават, наред с митата, с „бариерите зад граница“, те трябва да съхранят 

основната функция на нормативната уредба, а именно насърчаване на обществения 

интерес, и да се ограничават до улесняване на търговията и инвестициите чрез 

идентифициране на ненужните технически пречки пред търговията и дублираните 

или излишни административни тежести, които засягат МСП в несъразмерна степен, 

като в същото време споразуменията гарантират, че техническите процедури и 

стандарти в областта на здравеопазването, защитата на безопасността и на 

потребителите, закрилата на труда и социалната закрила и опазването на околната 

среда, както и културното многообразие не са компрометирани; припомня, че 

съответните механизми трябва да се основават на засилен обмен на информация и 

по-добро приемане на международни технически стандарти и да водят до все по-

голямо сближаване, като при никакви обстоятелства не подкопават или забавят 

демократично легитимираните процедури на вземане на решения от страна на 

търговските партньори; 

14. подчертава, че продуктите на цифровия пазар трябва да бъдат ясно етикетирани, за 

да се гарантира, че гражданите и дружествата могат да проверяват произхода и 

безопасността на тези стоки; 

15. изтъква значителното обществено въздействие на електронната търговия върху 

заетостта, условията на труд, трудовите права, образованието и уменията; настоява 

чрез търговските споразумения конкуренцията да се поддържа лоялна, да се 

предотвратяват по-нататъшни премествания, да не се стига до занижаване на 

европейските стандарти, като се защитават правата на работниците и техните 

осигурителни плащания и се предотвратява цифровата експлоатация, и да не се 

използват по-ниските стандарти на партньорските държави като средство, чрез 

което да се избягва съответствието със социалните стандарти и стандартите за 

качество; 

16. подчертава, че справедливото и сходно третиране на заинтересованите страни 
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трябва да бъде включено във всички търговски споразумения; счита, че 

европейските предприятия следва, с цел реципрочност, да се ползват със същите 

права като икономическите субекти от страните партньорки, така че напълно да се 

гарантира киберсигурността на техните операции и поверителността на техните 

съобщения; подчертава, че е необходимо да се гарантира защита срещу искания, 

които биха отслабили способността на дружествата и гражданите да гарантират 

киберсигурността и поверителността на своите съобщения; 

17. признава, че принципите на Директивата за електронната търговия бяха от 

решаващо значение за развитието на цифровата икономика и за гарантиране на 

свободата на словото и свободата на стопанска инициатива; подчертава, че онлайн 

посредниците не следва да имат общо задължение да контролират информацията, 

която пренасят или съхраняват, нито да търсят активно факти или обстоятелства, 

свидетелстващи за незаконна дейност; счита обаче, че те следва да сътрудничат за 

бързо откриване, отстраняване и предотвратяване на повторната поява на незаконно 

съдържание и да гарантират справедливо възнаграждение за авторите и 

притежателите на права, например като създадат механизъм за обжалване, който 

дава възможност на ползвателите и притежателите на авторски права да 

сигнализират за незаконно съдържание на трета страна, или като подобряват 

използването на филтри, и счита, че те следва да сътрудничат с цел предотвратяване 

на погрешното сваляне на законно съдържание, като въвеждат механизми за 

насрещно уведомяване; 

18. подчертава, че търговските споразумения следва да насърчават използването на 

модерни технологии, оперативната съвместимост на системите, предвидимите 

договорни отношения и върховенството на закона; подчертава необходимостта от 

цифровизация на митническата информация и управление чрез регистрацията и 

управлението на информацията онлайн в съответствие с международните 

стандарти, както и чрез електронното сертифициране и плащането на митата 

онлайн; призовава Комисията да обмисли създаването на нови механизми за 

сътрудничество между регулаторните органи, за да подкрепи сътрудничеството в 

областта на НИРД, да обменя най-добри практики с цел насърчаване на иновациите, 

да създаде нови екосистеми (например „интелигентни градове“) и да гарантира най-

високите стандарти в областта на защитата на потребителите и на 

киберсигурността; 

19. подчертава значението на съвместимостта и оперативната съвместимост на 

цифровите и трансгранични платежни системи и на ясните и задължителни правила 

относно плащането на данъците и митата; подчертава, че данъците трябва да се 

плащат в държавата членка, в която се генерират печалбите; в този контекст насочва 

вниманието към измамите с ДДС; призовава Комисията да преразгледа 

освобождаването от данъци на малките пратки и да прилага ефективни процедури 

за ДДС; 

20. подчертава, че електронната търговия се улеснява оптимално посредством открит 

обмен на данни, при условие че в търговските споразумения като минимално 

изискване е включена първоначална разпоредба, чрез която да се гарантира, че 

трансграничното предаване на данни е в съответствие с действащата и бъдещата 

правна уредба за защита на данните в ЕС, и по-специално с решенията относно 
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адекватността, и че в търговските споразумения на ЕС се включва хоризонтална 

разпоредба, която запазва в пълна степен правото на всяка от страните да защитава 

личните данни и неприкосновеността на личния живот, с ясното условие, че тази 

разпоредба не може да се използва с намерението за ограничаване на потоците от 

данни по причини, различни от защитата на личните данни, като тази разпоредба е 

придружена от втора разпоредба, която не позволява необосновани изисквания за 

локализиране на данни, тъй като принудителното локализиране на данни може да 

бъде използвано за протекционистки цели и да се превърне в пречка пред 

търговията, като постави по-специално МСП в неизгодно положение; отново 

подчертава, че защитата на личните данни е приоритет с оглед на укрепването на 

доверието на потребителите и основните права; 

21. подчертава, че в световен мащаб далекосъобщителните дружества не само доставят 

своите собствени продукти и услуги, но и обслужват други сектори, като осигуряват 

инфраструктурата за свързаност, която е от основно значение за функционирането и 

растежа в цифровата икономика, особено с оглед на иновативните бизнес модели, и 

във връзка с това настоятелно призовава Комисията да продължи да включва 

разпоредби в търговските споразумения с равнища на достъп, които са сходни на 

тези в ЕС; счита, че търговските партньори с далекосъобщителни мрежи, 

благоприятстващи конкуренцията, ще увеличат възможностите за търговия за ЕС и 

ще допринесат за цифровото разделение между развитите държави и по-слабо 

развитите страни, които са с ограничен достъп до интернет; 

22. призовава Комисията да насърчава основаната на правила конкуренция в 

телекомуникационния сектор, като гарантира независимостта на регулаторите и 

осигури справедлив и недискриминационен достъп до далекосъобщителни мрежи за 

европейските предприятия, което ще увеличи избора за потребителите; решително 

подкрепя принципа на недискриминационен достъп до интернет и насърчава 

Комисията да подкрепя активно този принцип на многостранно равнище и в 

споразуменията за свободна търговия; 

23. изтъква, че електронната търговия със стоки в световен мащаб се сблъсква с 

проблема на фалшифицирането и настоятелно призовава Комисията да насърчава 

инициативи като отворена система на онлайн знак за доверие с цел повишаване на 

доверието на потребителите в електронните търговци и гарантиране на 

равнопоставени условия на конкуренция; насърчава използването на инструменти 

като Меморандума за разбирателство относно продажбата на подправени стоки по 

интернет (COM/2013/0209). 
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