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SUGESTII 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru comerț 

internațional, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 

rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

– având în vedere Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 

iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în 

special ale comerțului electronic, pe piața internă („directiva privind comerțul 

electronic”)1, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 28 septembrie 2017, intitulată „Combaterea 

conținutului ilegal online: către o responsabilitate sporită a platformelor online” 

(COM(2017)0555), 

1. constată că viteza crescută și comoditatea oferite de instrumentele digitale fac companiile 

mai autonome și le extinde raza de acțiune; subliniază că UE trebuie să elaboreze strategii 

pentru a valorifica beneficiile tehnologiei digitale pentru cetățenii, întreprinderile și 

consumatorii săi, să elimine decalajul digital dintre regiuni și dintre generații, să asigure 

un acces echitabil, transparent și sustenabil la piață și să protejeze drepturile fundamentale 

ale tuturor cetățenilor, inclusiv libertatea de exprimare și protecția datelor; 

2. ia act de faptul că tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) facilitează o economie 

incluzivă și ar putea fi un factor-cheie pentru inovare, creștere economică și crearea de 

locuri de muncă, ceea ce poate avea un efect de domino pozitiv asupra întregului lanț de 

valori și în toate sectoarele și regiunile, inclusiv asupra consumatorilor și angajaților; 

invită, prin urmare, Comisia, să urmărească încheierea de acorduri comerciale adaptate 

secolului 21, care să recunoască caracterul fundamental al progreselor tehnologiei și 

internetului și potențialul lor în ceea ce privește prosperitatea; invită Comisia, în acest 

sens, să demonstreze că există o legătură coerentă între strategia privind piața internă 

digitală și strategia privind comerțul digital și să pună în lumină beneficiile sale pentru 

cetățenii UE; 

3. ia act de negocierile în curs de desfășurare privind dosarele legislative referitoare la piața 

unică digitală și invită Comisia să asigure coerența dintre noua piață unică digitală a UE și 

politicile sale externe, astfel încât să urmărească o abordare integrată în cadrul 

negocierilor comerciale; subliniază că acordurile de liber schimb (ALS) nu ar trebui să fie 

singurul mecanism de cooperare care facilitează comerțul digital; 

4. subliniază că instalarea unei infrastructuri adecvate în ceea ce privește acoperirea, calitatea 

și securitatea, care susține neutralitatea rețelei, în special în zonele rurale, montane și 

îndepărtate, și accesul la această infrastructură sunt esențiale pentru digitalizarea industriei 

europene și extinderea e-guvernanței; 

5. observă că pentru realizarea obiectivelor de conectivitate strategice ale UE pentru 2025, se 

estimează că vor fi necesare investiții de 500 miliarde EUR în infrastructuri de foarte mare 

capacitate în următorul deceniu; subliniază că Codul European al Comunicațiilor 

Electronice va contribui decisiv la obținerea unui mediu investițional mai previzibil, în 

                                                 
1 JO L 178, 17.7.2000, p. 1. 
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special prin intermediul unor reglementări adaptate la riscurile și provocările instalării 

unor rețele în mare parte noi, care să ofere avantaje pentru pionierii în domeniu; 

6. subliniază necesitatea simplificării și alinierii normelor prin intermediul unui model de e-

guvernanță transparent și progresiv din punct de vedere tehnologic pentru procedurile 

administrative; invită statele membre să facă progrese rapide în ceea ce privește politicile, 

legislația și practicile de e-guvernare; 

7. subliniază caracterul global al celor mai bune standarde și specificații tehnice din sectorul 

TIC pentru infrastructura comercială, atât la nivel local, cât și internațional; solicită, prin 

urmare, o cooperare mai strânsă la nivelul G7 și G20; subliniază că mediul online 

funcționează ca un punct de acces pentru aplicarea unei serii de alte standarde, inclusiv în 

ceea ce privește drepturile consumatorilor, mediul, sănătatea și drepturile sociale și 

fundamentale; 

8. sprijină Comunicarea Comisiei din 19 aprilie 2016 privind prioritățile de standardizare în 

sectorul TIC pentru piața unică digitală (COM(2016)0176); subliniază că, deși 

standardizarea în domeniul TIC trebuie să aibă loc în continuare la inițiativa sectorului și 

să fie voluntară și bazată pe consens și pe principiile transparenței, deschiderii, 

imparțialității, consensului, eficacității, relevanței și coerenței, un set mai clar de priorități 

pentru standardizarea TIC, alături de un sprijin politic la nivel înalt, va stimula 

competitivitatea; ia act de faptul că acest proces ar trebui să folosească instrumentele 

sistemului european de standardizare și să implice o gamă largă de părți interesate, atât în 

UE, cât și la nivel internațional, pentru a garanta o calitate mai ridicată a proceselor de 

stabilire a standardelor, în conformitate cu inițiativa comună privind standardizarea; invită 

Comisia să promoveze lansarea unor standarde sectoriale globale, sub coordonarea UE, 

pentru principalele tehnologii și arhitecturi de rețea 5G, în special prin exploatarea 

rezultatelor parteneriatului public-privat privind 5G (PPP 5G) la nivelul principalelor 

organisme de standardizare din UE și internaționale; 

9. observă că conectivitatea digitală crește volumul schimburilor comerciale, dar că un 

sistem eficient de livrare reprezintă o condiție prealabilă pentru comercianții online; 

subliniază, în acest sens, faptul că UE sprijină etichetele armonizate, care pot duce la 

servicii de urmărire transfrontalieră mai bune și mai eficiente; apreciază standardele IT 

deschise dezvoltate în cadrul Comitetului European de Standardizare (CEN) și îi 

sugerează Comisiei Europene să promoveze astfel de instrumente eficace în rândul 

partenerilor comerciali internaționali pentru a reduce costurile de livrare transfrontalieră, 

ceea ce ar fi, în cele din urmă, în beneficiul consumatorilor și utilizatorilor finali; 

10. remarcă faptul că, atunci când fac cumpărături online, consumatorii din UE se confruntă 

în continuare cu obstacole în calea achizițiilor de la comercianții din alte state membre, 

cum ar fi respingerea plății sau imposibilitatea livrării produsului în țara lor; 

11. subliniază că UE trebuie să joace un rol major în dezvoltarea și promovarea acestor 

standarde la nivel mondial; 

12. subliniază că UE ar trebui să consolideze cooperarea în materie de comerț digital cu 

principalii săi parteneri comerciali care aplică standarde digitale înalte, acționând la nivel 

multilateral, plurilateral și bilateral pentru a reduce atât tarifele, cât și barierele netarifare 

prin instrumente precum eticheta electronică și a promova standarde recunoscute la nivel 
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mondial; avertizează în privința utilizării acordurilor comerciale ca instrument de 

standardizare; 

13. atrage atenția că, deși acordurile comerciale ale UE trebuie din ce în ce mai mult să 

găsească soluții la problema barierelor „din spatele frontierelor”, dincolo de tarife, ele 

trebuie să mențină funcția primordială a reglementărilor, și anume aceea de a urmări 

interesul public, și să se limiteze la facilitarea comerțului și a investițiilor identificând 

barierele tehnice inutile în calea comerțului și sarcinile administrative duble sau 

redundante, care afectează în mod disproporționat IMM-urile, asigurând faptul că 

procedurile tehnice și standardele privind sănătatea, siguranța, protecția consumatorilor, 

dreptul muncii, protecția socială și a mediului și diversitatea culturală nu sunt 

compromise; reamintește că mecanismele corespunzătoare trebuie să se bazeze pe un 

schimb intensificat de informații și pe adoptarea într-o mai mare măsură a standardelor 

tehnice internaționale și să conducă la o mai mare convergență, fără a submina sau a 

întârzia, în niciun caz, procedurile legitimate democratic de luare a deciziilor ale niciunui 

partener comercial; 

14. subliniază că produsele de pe piața digitală trebuie să fie etichetate în mod clar, pentru a 

asigura faptul că cetățenii și întreprinderile pot verifica originea și siguranța acestor 

produse; 

15. subliniază impactul social major al comerțului electronic asupra ocupării forței de muncă, 

condițiilor de muncă, drepturilor lucrătorilor, educației și competențelor; insistă ca 

acordurile comerciale să asigure o concurența echitabilă, să prevină continuarea 

delocalizării, să nu reducă standardele europene, protejând drepturile lucrătorilor și 

prestațiile de asigurări sociale ale acestora și prevenind exploatarea digitală, precum și să 

nu utilizeze standardele mai puțin stricte ale țărilor partenere ca mijloc de a evita 

respectarea standardelor sociale și de calitate; 

16. subliniază faptul că în toate acordurile comerciale trebuie să se prevadă un tratament 

corect și similar pentru toți actorii; consideră că întreprinderile europene trebuie, din 

motive de reciprocitate, să se bucure de aceleași drepturi precum actorii economici din 

țările partenere, pentru a asigura pe deplin securitatea cibernetică a operațiunilor și 

confidențialitatea comunicațiilor lor; subliniază necesitatea de a oferi protecție împotriva 

cererilor care ar submina posibilitatea întreprinderilor sau cetățenilor de a asigura 

securitatea cibernetică și confidențialitatea comunicațiilor lor; 

17. recunoaște că principiile Directivei privind comerțul electronic au fost esențiale pentru 

dezvoltarea economiei digitale și garantarea libertății de exprimare și a libertății de a 

desfășura o activitate comercială; subliniază faptul că intermediarilor online nu ar trebui 

să li se impună o obligație generală de a monitoriza informațiile pe care le transmit sau le 

stochează sau de a căuta activ fapte sau circumstanțe care să indice activități ilicite; 

consideră, cu toate acestea, că ar trebui să coopereze pentru a detecta rapid, elimina și 

preveni reapariția unor conținuturi ilegale și pentru a garanta remunerarea echitabilă a 

autorilor și titularilor de drepturi, de exemplu prin stabilirea unei căi de atac pentru a le 

permite utilizatorilor și titularilor dreptului de autor să semnaleze conținutul ilegal din 

partea terților sau prin îmbunătățirea utilizării filtrelor, precum și pentru a preveni 

ștergerea eronată a conținuturilor legale, prin introducerea unor mecanisme de replică la 

avertismente; 
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18. subliniază că acordurile comerciale ar trebui să încurajeze utilizarea tehnologiilor 

avansate, interoperabilitatea sistemelor, relații contractuale previzibile și statul de drept; 

subliniază că este nevoie de digitalizarea informațiilor vamale și a gestionării prin 

înregistrarea și gestionarea online a informațiilor, cu respectarea standardelor 

internaționale, a autentificării electronice și a plății online a taxelor vamale; invită 

Comisia să analizeze posibilitatea de a introduce noi mecanisme de cooperare între 

autoritățile de reglementare, cu scopul de a sprijini cooperarea în ceea ce privește C&D, 

de a face schimb de bune practici, de a crea noi ecosisteme (de exemplu, orașe inteligente) 

și a asigura cele mai înalte standarde de protecție a consumatorilor și securitate 

cibernetică; 

19. subliniază importanța compatibilității și interoperabilității sistemelor de plată digitale și 

transfrontaliere și a normelor clare și obligatorii privind plata taxelor și impozitelor; 

subliniază că taxele trebuie plătite în statul membru în care sunt generate profiturile; 

atrage atenția asupra fraudei în domeniul TVA în acest context; invită Comisia să 

revizuiască derogarea privind transporturile mici și să aplice proceduri eficace în materie 

de TVA; 

20. subliniază că comerțul digital este facilitat cel mai bine prin intermediul unui schimb 

deschis de date, cu condiția ca în acordurile comerciale să fie inclusă ca cerință minimă o 

dispoziție inițială care să asigure faptul că transferurile transfrontaliere de date respectă 

cadrul juridic UE existent și viitor privind protecția datelor și în special deciziile privind 

caracterul adecvat, și ca o dispoziție orizontală care menține pe deplin dreptul unei părți 

de a proteja datele cu caracter personal și viața privată, cu condiția clară că nu trebuie 

folosită cu intenția de a restricționa fluxurile de date din alte motive decât protecția datelor 

cu caracter personal, să fie încorporată în acordurile comerciale ale UE, însoțită de o a 

doua dispoziție care să prevină cerințele nejustificate de localizare a datelor, întrucât 

localizarea forțată a datelor poate fi utilizată ca un instrument protecționist și se poate 

transforma într-o barieră în calea comerțului, dezavantajând în special IMM-urile; 

reiterează faptul că protecția datelor cu caracter personal este o prioritate, în vederea 

consolidării încrederii consumatorilor și a drepturilor fundamentale; 

21. subliniază că, în întreaga lume, companiile de telecomunicații nu numai că furnizează 

produse și servicii proprii, ci, de asemenea, au rol de facilitator pentru alte sectoare, 

furnizând infrastructuri de conectivitate esențiale pentru funcționare și dezvoltare în 

economia digitală, în special în beneficiul modelelor de afaceri inovatoare și, în acest 

sens, îndeamnă Comisia să continue includerea în acordurile comerciale a unor dispoziții 

care să prevadă niveluri de acces similare cu cele din UE; consideră că partenerii 

comerciali cu rețele de telecomunicații favorabile concurenței vor crește oportunitățile 

comerciale pentru UE și vor contribui la decalajul digital dintre țările dezvoltate și țările 

mai puțin dezvoltate cu acces limitat la internet; 

22. invită Comisia să promoveze concurența bazată pe norme în sectorul telecomunicațiilor, 

garantând independența autorităților de reglementare și asigurând un acces echitabil și 

nediscriminatoriu la rețelele de telecomunicații pentru întreprinderile din UE, ceea ce va 

lărgi paleta de opțiuni a consumatorilor; sprijină cu fermitate principiul accesului 

nediscriminatoriu la internet și încurajează Comisia să promoveze în mod activ acest 

principiu la nivel multilateral și în ALS; 
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23. subliniază că, la nivel mondial, comerțul digital cu bunuri se confruntă cu problema 

contrafacerii și îndeamnă Comisia să promoveze inițiative precum o marcă de încredere 

IT în sistem deschis, pentru a spori încrederea consumatorilor în comercianții care practică 

comerțul electronic și a garanta condiții de concurență echitabile; încurajează utilizarea 

unor instrumente precum memorandumul de înțelegere privind vânzarea pe internet a 

mărfurilor contrafăcute (COM/2013/0209). 
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