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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно доизграждането на цифровия единен пазар (2012/2030(INI))

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението от 4 юни 2012 г. за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните 
услуги за електронни трансакции на вътрешния пазар (COM(2012)0665),

– Като взе предвид съобщението на Комисията от 29 май 2012 г. „Индекс на 
потребителите показва къде са най-добрите условия за потребителите в Европа –
седмо издание на индекса на потребителските условия” (SWD(2012)0165),

– като взе предвид своята резолюция от 22 май 2012 г. относно стратегия за укрепване 
на правата на уязвимите потребители1,

– Като взе предвид своята резолюция от 22 май 2012 г. относно Индекса за развитие 
на вътрешния пазар2,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 22 май 2012 г. до Европейския 
парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите 
„Европейска програма за потребителите –осигуряване на тласък за увереността и 
икономическия растеж" (COM(2012)0225),

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 22 май 2012 г., 
озаглавен „Доклад за политиката за потребителите (юли 2010 г.—декември 2011 г.)“ 
(SWD(2012)0132), придружаващ съобщението „Европейска програма за 
потребителите — насърчаване на доверието и растежа“ (COM(2012)0225), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 2 май 2012°г., озаглавено 
„Европейска стратегия за по-добър интернет за децата” (COM(2012)0196),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 20 април 2012°г., озаглавено 
„Стратегия за електронни обществени поръчки“ (COM(2012)0179),

 като взе предвид предложението от 25 януари 2012°г. на Европейския парламент и 
на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на 
лични данни и относно свободното движение на такива данни (общ регламент 
относно защитата на данните) (COM(2012)0011),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 11 януари 2012 г., озаглавено 
„Съгласувана уредба за повишаване на доверието в цифровия единен пазар за 
електронната търговия и интернет услугите“ (COM(2011)0942),

– като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2011 г. относно нова стратегия за 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2012)0209.
2 Приети текстове, P7_TA(2012)0211.
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политика за защита на потребителите1,

– като взе предвид Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 
93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета2,

– като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета относно програма „Потребители“ за периода 2014—2020°г. 
(COM(2011)0707) и свързаните с него документи (SEC(2011)1320 и SEC(2011)1321),

– като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2011 г. относно мобилността и 
интеграцията на хората с увреждания и Европейската стратегия за хората с 
увреждания за периода 2010—2020 г.3,

– като взе предвид предложението от 19 октомври 2011 г. за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на 
Европа (COM(2011)0665),

– като взе предвид съобщението на Комисията от октомври 2011 г., озаглавено „Как 
пазарите да работят в полза на потребителите — Шесто издание на индекса за 
развитие на пазарите на дребно“ (SEC(2011)1271),

– като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2011°г. относно по-ефективен и 
справедлив пазар на дребно4,

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 7 април 2011°г., 
озаглавен „Овластяване на потребителите в ЕС“ (SEC(2011)0469),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 11 март 2011 г., озаглавено „Как 
потребителите да се чувстват уверени на вътрешния пазар“, пето издание на 
Индекса на условията за потребителите (SEC(2011)0299),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския съвет, озаглавено 
„Европа 2020 — Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ 
(COM(2010)2020),

– като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2010°г. относно въздействието 
на рекламите върху поведението на потребителите5,

– като взе предвид своята резолюция от 21 септември 2010 г. относно доизграждането 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2011)0491.
2 ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64.
3 Приети текстове, P7_TA(2011)0453.
4 Приети текстове, P7_TA(2011)0307.
5 Приети текстове, P7_TA(2010)0484.
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на вътрешния пазар по отношение на електронната търговия1,

– като взе предвид Директива 2010/45/ЕС на Съвета от 13 юли 2010°г. за изменение 
на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената 
стойност по отношение на правилата за фактуриране2,

– като взе предвид решенията на Съда на ЕО относно Google (Обединени дела от C-
236/08 до C-238/08, решение от 23 март 2010 г.) и BergSpechte (Дело C-278/08, 
решение от 25 март 2010 г.), в които се определя понятието „нормално информиран 
и достатъчно внимателен потребител на интернет“ като стандартен потребител на 
интернет,

– като взе предвид Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
10 март 2010°г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, 
подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до 
предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните 
медийни услуги) 3,

– като взе предвид своята резолюция от 9 март 2010°г. относно защитата на 
потребителите4,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г. „Европа 2020: 
Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж” (COM(2010)2020),

– като взе предвид аналитичния доклад относно отношението към трансграничната 
търговия и защитата на потребителите, публикуван от Комисията през март 2010 г. 
(Флаш Евробарометър°№°282),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 22 октомври 2009 г. относно 
трансграничната електронна търговия между търговци и потребители в ЕС 
(COM(2009)0557),

– като взе предвид проучването на YouGovPsychonomics: „Оценка на привидното 
пазаруване при трансграничната електронна търговия в рамките на ЕС“, извършено 
от името на ГД „Здравеопазване и защита на потребителите“, Европейска комисия, 
и публикувано на 20 октомври 2009 г.,

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 22 септември 
2009°г. относно последващите мерки в сектора на финансовите услуги на дребно 
във връзка с индекса за развитие на пазарите на дребно (SEC(2009)1251),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 7 юли 
2009°г. относно хармонизирана методология за класифициране и докладване на 
жалби на потребители и запитвания (COM(2009)0346) и придружаващата го 

                                               
1 ОВ C 50E, 21.2.2012 г., стр. 1.
2 ОВ°L°189, 22.7.2010°г., стр°1
3 ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1.
4 OВ°C°279 Е, 22.12.2010°г., стр.°1.
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проектопрепоръка на Комисията (SEC(2009)0949), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 2 юли 2009 г. относно прилагането 
на законодателството на Общността за защита на потребителите (COM(2009)0330),

– като взе предвид доклада на Комисията от 2 юли 2009°г. относно прилагането на 
Регламент°(EО)°№°2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета за 
сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на 
законодателството за защита на потребителите (Регламент за сътрудничество в 
областта на защитата на потребителите) (COM(2009)0336),

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 5 март 2009 г., 
озаглавен „Доклад относно трансграничната електронна търговия в ЕС“ 
(SEC(2009)0283),

– като взе предвид своята резолюция от 5 февруари 2009°г. относно международната 
търговия и интернет,1

– като взе предвид своята резолюция от 13 януари 2009°г. относно транспонирането, 
изпълнението и прилагането на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялни търговски 
практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и на 
Директива 2006/114/ЕО относно заблуждаващата и сравнителната реклама2,

– като взе предвид своята резолюция от 3 септември 2008°г. относно влиянието на 
маркетинга и рекламите върху равенството между жените и мъжете3, 

– като взе предвид своята резолюция от 21 юни 2007°г. относно доверието на 
потребителите в цифровата среда4, 

– като взе предвид Регламент°(ЕО)°№°2006/2004 на Европейския парламент и на 
Съвета от 27 октомври 2004 г. за сътрудничество между националните органи, 
отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите 
(Регламент за сътрудничество в областта на защита на потребителите)5,

– като взе предвид Директива°2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006°г. относно заблуждаващата и сравнителната реклама6,

– като взе предвид член 20, параграф 2 от Директива 2006/123/EО7 от 12 декември 
2006°г. относно услугите на вътрешния пазар,

– като взе предвид Директива 2006/114/EО8 на Европейския парламент и на Съвета от 
                                               
1 ОВ C 67E, 18.3.2010°г., стр. 112.
2 ОВ C 46 E, 24.2.2010°г., стр. 26.
3 ОВ C 295 E, 4.12.2009°г., стр. 43.
4 ОВ C 146E, 12.6.2008°г., стр. 370.
5 ОВ L 364, 9.12.2004°г., стр. 1.
ОВ L°373, 21.12.2004°г., стр.°37. 
6 ОВ L 376, 27.12.2006°г., стр. 21.
7 ОВ L 376, 27.12.2006°г., стр. 36.
8 ОВ L 376, 27.12.2006°г., стр. 21.
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12 декември 2006 година относно заблуждаващата и сравнителната реклама 
(кодифицирана версия), 

– като взе предвид своята резолюция от 23 март 2006 г. относно европейското 
договорно право и преразглеждането на достиженията на правото на Общността: 
пътят, който остава да се измине,1 както и своята резолюцията от 7 септември 2006 
г. относно европейското договорно право2,

– като взе предвид съобщението на Комисията относно прегледа на регулаторната 
рамка на ЕС за електронните съобщителни мрежи и услуги (COM(2006)0334),

– като взе предвид Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2005°г. относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към 
потребители на вътрешния пазар3,

– като взе предвид Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004°г. относно 
прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на 
достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги4,

– като взе предвид специалното проучване на Евробарометър №°342 относно 
овластяването на потребителите,

– като взе предвид Конвенцията на UNCITRAL относно използването на 
електронните съобщения в международните договори от 2005°г., Закона образец на 
UNCITRAL относно електронните подписи от 2001°г. и Закона образец на 
UNCITRAL относно електронната търговия от 1996°г.5, 

– като взе предвид първия доклад за прилагането на Директивата за електронната 
търговия от 21 ноември 2003 г. (COM(2003)0702),

– като взе предвид Директива 2002/65/EО6 на Европейския парламент и на Съвета от 
23 септември 2002°г. относно дистанционна търговия на потребителски финансови 
услуги и за изменение на Директива 90/619/ЕИО на Съвета и на Директиви 97/7/ЕО 
и 98/27/ЕО,

– като взе предвид Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
12 юли 2002°г. относно обработката на лични данни и защита на правото на 
неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации7,

– 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 

                                               
1 ОВ C 292 E, 1.12.2006°г., стр. 109.
2 ОВ°C°305E, 14.12.2006 г., стр. 247.
3 ОВ L 149, 11.6.2005°г., стр. 22.
4 ОВ L 373, 21.12.2004°г., стр. 37.
5 http://www.un.or.at/unictral
6 ОВ L 271, 9.10.2002°г., стр. 16. 
7 ОВ L 201, 31.7.2002°г., стр. 37.
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по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар1,

– като взе предвид Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 
октомври 1995°г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни 
и за свободното движение на тези данни2,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, включена в 
Договорите чрез член°6 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално 
член°7 (Зачитане на личния и семейния живот), член°21 (Недискриминация), 
член°24 (Права на детето), член°25 (Права на възрастните хора), член°26 
(Интеграция на хората с увреждания) и член°38 (Защита на потребителите) от нея,

– като взе предвид член 9 от ДФЕС, който постановява, че „при определянето и 
осъществяването на своите политики и дейности Съюзът взема предвид 
изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, с 
осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното 
изключване, както и с постигане на високо равнище на образование, обучение и 
опазване на човешкото здраве“,

– като взе предвид член 11 от ДФЕС, който постановява, че „изискванията за защита 
на околната среда трябва да бъдат включени в определянето и изпълнението на 
политиките и действията на Съюза, в частност, за да се насърчи устойчивото 
развитие“,

– като взе предвид член 12 от ДФЕС, който постановява, че „изискванията за защита 
на потребителите се вземат под внимание при определянето и осъществяването на 
другите политики и действия на Съюза“,

– като взе предвид член 14 от ДФЕС и Протокол 26 относно услугите от общ 
(икономически) интерес, приложен към него,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите, както и становищата на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика, комисията по регионално развитие, комисията по култура и 
образование, комисията по правни въпроси и комисията по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешен ред (A7–0000/2012), 

А. като има предвид, че доизграждането на цифровия единен пазар е ключов фактор за 
превръщането на ЕС в най-конкурентната и динамична основана на знанието 
икономика на света,

Б. като има предвид, че електронната търговия и интернет услугите са жизненоважни 
за интернет и са от изключително значение за постигане на целите на стратегията 
„Европа 2020” за вътрешен пазар, благоприятстващ както гражданите, така и 

                                               
1 ОВ L 178, 17.7.2000°г., стр. 1.
2 ОВ L 281, 23.11.1995°г., стр. 31.
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бизнеса, 

В. като има предвид, че 99°% от европейските предприятия са МСП и осигуряват 85°% 
от заетостта, като по този начин МСП са движещата сила на европейската 
икономика и носят основната отговорност за създаването на блага и за растеж, както 
и за иновации и научноизследователска и развойна дейност,

Г. като има предвид, че компаниите, развиващи интернет икономика, са напреднали 
повече от останалите и че в настоящата икономическа криза, в която зараждането на 
заетост на практика зависи от МСП, премахването на пречките пред интернет 
търговията е от изключително значение,

Д. като има предвид, че създаването на ефективно функциониращ вътрешен пазар ще 
постигне целите на Лисабонската програма за увеличаване на растежа, заетостта и 
конкуренцията в служба на 500-те милиона потребители в ЕС,

Е. като има предвид, че в Европа има 75 милиона души с увреждания, които също 
трябва да имат пълен достъп до вътрешния пазар,

Ж. като има предвид, че електронната търговия позволява на потребителите да печелят 
от по-ниските цени и по-големия избор, но към момента 60 % от интернет 
страниците са неподходящи за трансгранично интернет пазаруване, както и че 
доверието на потребителите и на бизнеса в цифровата среда е все още е ниско, 

З. като има предвид, че фрагментираността на цифровия пазар в ЕС поставя под 
заплаха някои права от законодателството на Общността, тъй като потребителите и 
предприятията не разполагат с достатъчно правни гаранции по отношение на 
трансграничната електронна търговия поради съществуването на твърде много 
разпоредби с различаващи се изисквания, което не позволява на предприятията, 
властите и потребителите да се възползват от ясни и приложими правила, 

И. като има предвид, че за да се постигне цялостен и истински цифров единен пазар, е 
изключително важно да се преодолее съществуващата в много области нормативна 
фрагментираност,

Й. като има предвид, че електронната търговия и интернет услугите насърчават 
развитието на устойчив единен пазар чрез използването на нисковъглеродни, 
екологични технологии, стандарти, етикети, продукти и услуги,

A Цифров единен пазар за растеж и заетост

1. подчертава, че по време на икономическа криза е от изключителна важност 
вземането на мерки за стимулиране на растежа и създаването на заетост и изтъква, 
че създаването на цифров единен пазар е голяма стъпка напред за постигането на 
тази цел; призовава Комисията да приложи на практика плана си за създаване и 
доизграждане на цифровия единен пазар;

2. приветства новото съобщение на Комисията за електронната търговия и интернет 
услугите, публикувано на 11 януари 2012 г., което цели разработването на единна 



PE489.679v01-00 10/18 PR\903329BG.doc

BG

рамка за електронна търговия чрез създаване на доверие и разширяване на 
електронната търговия и интернет услугите във взаимоотношенията между 
фирмите, между фирмите и потребителите, между самите потребители и между 
правителствата и потребителите;

3. призовава Комисията да приложи, развие и проследи ефективно прилагането на 
плана за действие за улесняване на трансграничния достъп до онлайн продукти и 
съдържание, като за тази цел осигури пътна карта за прилагането на хоризонтален 
план, който да гарантира развитието на цифров единен пазар и дългосрочен растеж, 
конкурентоспособност и създаване на работни места, като в същото време 
приспособи европейската икономика към предизвикателствата на съвременната 
глобална икономика;

4. подчертава, че фрагментираността и липсата на правна сигурност са основните 
проблеми на цифровия единен пазар, както и че трябва да се сложи край на 
непоследователното прилагане на правилата в държавите — членки на ЕС;

5. подчертава, че Директивата за електронна търговия е основата на цифровия единен 
пазар, както и че не се налага промяна на тази директива; въпреки това приветства 
инициативата на Комисията за по-доброто прилагане на инициативата и за 
осигуряване на яснота, например по отношение на процедурите за уведомяване и по 
предприемане на действия;

МСП

6. подчертава, че МСП са гръбнакът на европейската икономика и затова е от 
изключително значение разработването на план за действие за интегрирането им в 
цифровия единен пазар; подчертава, че възползването от възможностите на 
цифровата икономика и на цифровия единен пазар чрез иновации и интелигентно 
използване на ИКТ ще подпомогне МСП да излязат от настоящата криза и да 
създават растеж и заетост;

7. поради това призовава Комисията и държавите — членки на ЕС, да разработят 
такъв план за действие, който да се основава на насърчаването на интегрирането на 
МСП в цифровата верига на стойността чрез мерки и инициативи, които окуражават 
интелигентното използване на ИКТ за иновации, повишаване на 
конкурентоспособността и развитието на интернет умения, както и чрез 
увеличаване на информацията за преимуществата и потенциала на интернет 
икономиката, например през European e-Business Support Network (eBSN), като в 
същото време, освен всичко друго, осигурява финансова подкрепа за иновативни 
МСП;

8. призовава Комисията да разработи стратегия за насърчаване на цифровата 
предприемчивост в Европа, която да се съсредоточи върху иновативните и 
динамични МСП от всички сектори, така че да гарантира потенциал за висок растеж 
и иновации, както и създаване на нови работни места в Европа; 

9. призовава Комисията и държавите — членки на ЕС, да предприемат мерки за 
предлагане на финансова подкрепа за иновативни МСП чрез съществуващи 
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програми като програмата за конкурентоспособност и иновации (CIP), новата 
програма за конкурентоспособност на предприятията и МСП (COSME) и 
програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, както и 
предложения регламент за фондовете за рисков капитал;

Преодоляване на оставащите пречки пред цифровия единен пазар 

10. призовава Комисията да намери решение за подобряване на европейската рамка, 
регулираща извършването на доставки, така че да позволи на бизнеса и на 
потребителите да се възползват пълноценно от цифровия единен пазар; подчертава, 
че тази рамка трябва да осигури достъпни, надеждни и своевременни доставки, 
любезно обслужване, ефективна и прозрачна система за връщане на доставката и 
по-ниски цени за трансгранични доставки;

11. призовава Комисията и държавите — членки на ЕС, да проучат възможностите за 
опростяване и стандартизиране на правилата за ДДС за трансграничните интернет 
трансакции, както и за по-голямо хармонизиране в целия ЕС по отношение на 
ставките и режимите, и да премахнат бюрократичните изисквания с оглед 
създаването на по-опростена, по-лесна и по-ефективна система; подчертава, че 
цифровите продукти като електронните книги трябва да се облагат със същата 
ставка ДДС, с която се облагат и еквивалентните продукти в материален вид; 

12. приветства зелената книга на Комисията за плащания с карта, по интернет или чрез 
мобилен телефон; призовава Комисията и държавите — членки на ЕС, да разработят 
и приложат съответните мерки за постигане на цялостно и ефективно интегрирана, 
конкурентна, иновативна, неутрална и безопасна регулаторна рамка на ЕС за 
плащания по интернет и чрез мобилен телефон;

13. подчертава, че правото на неприкосновеност на личния живот и защитата на 
данните са сред основните притеснения на потребителите и ги обезкуражават да 
пазаруват през интернет; смята за необходимо адаптирането на съществуващото 
законодателство за защита на данните към новите предизвикателства и иновации в 
областта на настоящето и бъдещото техническо развитие например компютърни 
услуги в „облак“; 

14. приветства предложения от Комисията нов регламент за защита на данните и 
подчертава необходимостта от одобряването и прилагането на нов регламент в тази 
област, който да защитава правото на лична неприкосновеност и основните права, 
като в същото време е достатъчно гъвкав към компаниите, за да им позволи да 
развиват бизнеса си без големи разходи и същевременно им предоставя по-малко и 
по-опростени административен ограничения;

15. призовава Комисията да осъвремени нормативната рамка, уреждаща авторските 
права, като предложи и приложи своевременно Европейската стратегия за авторски 
права, и очаква предложенията на Комисията в тази насока; 

16. обявява се категорично против всякаква дискриминация срещу потребителите въз 
основа на националност и местопребиваване, припомня член 20, параграф 2 от 
Директивата за услугите (2006/123/ЕС) и призовава Комисията и държавите —
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членки на ЕС, да осигурят цялостното прилагане на тази директива;

Изграждане на доверие в  цифровия единен пазар

17. подчертава, че Директивата за права на потребителите е важна стъпка напред по 
отношение на увеличаване на правната сигурност за потребителите и бизнеса при 
интернет трансакциите и към днешна дата е основният инструмент за защита на 
потребителите при интернет услугите; призовава държавите — членки на ЕС, да 
осигурят ефективното й и бързо прилагане; 

18. призовава Комисията и държавите — членки на ЕС, да разработят и отделят повече 
ресурси за ефективни инструменти като мрежата „Сдружение за защита на 
потребителите“ (CPC), за да гарантират, че интернет търговците прилагат 
европейските правила за прозрачност и нелоялни търговски практики, и по този 
начин осигурят висока защита на потребителите;

19. призовава Комисията да включи елемент на достъпност от страна на потребителите
във всички политики за цифровия единен пазар, за да гарантира, че всички групи 
граждани имат достъп до цифровия единен пазар и могат пълноценно да се 
възползват от него;

20. подчертава необходимостта от инициативи в държавите — членки на ЕС, за 
подобряване на електронните умения на населението; 

21. признава значението на една Европейска харта за правата на потребителите, която 
би изяснила правата и задълженията на потребителите в информационното 
общество; 

22. подчертава необходимостта от създаването на европейски знак за доверие, който да 
гарантира, че опериращите в интернет предприятия спазват изцяло 
законодателството на ЕС; Европейският знак за доверие трябва да е простичък и 
добре структуриран, съдържанието му трябва да допринася за електронната 
търговия, като по този начин увеличава доверието и прозрачността, както и за 
правната сигурност на потребителите и бизнеса чрез информацията;

23. приветства законодателните предложения на Комисията за резолюция за 
алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) и за резолюция за онлайн 
решаване на спорове (ОРС) и подчертава важността на ефективното им прилагане;

24. приветства горещо новото съобщение на Комисията „Европейска стратегия за по-
добър интернет за децата“ и окуражава държавите — членки на ЕС, да насърчават 
образователното използване на новите технологии;

25. призовава Комисията да осигури съответното прилагане на правилата за селективно 
разпространение, за да се избегнат нарушения;

Полагане на основите на по-конкурентоспособна Европа

27. призовава държавите — членки на ЕС, да подсилят и подпомогнат развитието на 
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информационните и комуникационни инфраструктури; приветства новата 
инициатива „Механизъм за свързване на Европа“, тъй като тя е от изключително 
значение за осъществяването на заложените за 2020 г. цели от Програмата в 
областта на цифровите технологии за Европа, като обещава широколентов достъп за 
всички;

28. приветства новото съобщение на Комисията за електронното възлагане на 
обществени поръчки, публикувано на 20 април 2012°г.; подчертава, че електронното 
възлагане на обществени поръчки ще опрости процеса на обществени поръчки, ще 
осигури прозрачност, ще намали разходите и тежестта върху бизнеса, ще увеличи 
участието на МСП и ще осигури по-добро качество на по-ниски цени;

29. приветства предложения регламент за електронна идентификация, проверка на 
автентичността и за електронния подпис;

30. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета, на 
Комисията и на националните парламенти.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Днес Европа е изправена пред големи предизвикателства. Икономическата криза оказва 
сериозно влияние върху икономиката, държавите, обществата и семействата ни. 
Намираме се в трудни времена и може би повече от всякога се нуждаем от политически 
размисъл и обмяна на идеи. Всяка криза, всеки етап като този, в който живеем днес, в 
същото време е и възможност за подобрение, възможност за размисъл върху 
причините, довели ни до днешната ситуация, възможност да поправим сторените 
грешки, да се развием и да предприемем нужните промени. И затова времената на най-
големи предизвикателства са и най-добрата възможност за реформи, за преоткриване и 
за постигане на по-добро развитие.

Нашето време също така е и време на големи и безпрецедентни социални, 
икономически и технологични промени. Така наречената „дигитална революция“ 
промени значително живота ни в няколко аспекта. Нови форми на търговия, на 
взаимодействие с другите, на търсене на информация, на сравнение на цени и 
продукти, на учене и т.н. претърпяха драматични промени по начин, който до скоро 
дори не сме си и представяли. 

Дигиталната революция трансформира и методите на бизнеса, а въздействието на 
интернет икономиката е огромно през последните години. Ползите и възможностите за 
икономически растеж и за създаване на заетост, благоприятните възможности пред 
потребителите, разнообразието от стоки, ниските цени, както и възможностите пред 
компаниите са големи. Числата ясно го показват. В някои от страните от Г 8 на 
интернет се дължат 20°% от икономическия растеж и 25°% от ръста на заетостта през 
последните пет години. За всяко изгубено „офлайн” работно място в света, онлайн 
секторът създава 2,6 нови работни места. Компаниите, които се възползват от пълния 
потенциал на интернет, създават два пъти повече работни места от останалите. Като 
сектор потреблението и разходите, свързани с интернет, са по-големи от тези на 
земеделието и енергийния сектор. И той ще продължи да расте.

Според последното изследване на Би Би Си „Интернет икономиката в Г 20“, до 2016 г. 
потребителите на интернет в света ще са 3 млрд. и интернет икономиката ще достигне 
4,2 млрд. долара в страните от Г 20. Ако бъде съотнесена към националните 
икономики, интернет икономиката ще се нареди сред първите пет, след САЩ, Китай, 
Япония и Индия, и преди Германия. В страните от Г 20 интернет вече възлиза на 4,1°% 
от БВП или 2,3 млрд. долара през 2010 г., като изпреварва икономиките на Италия и 
Бразилия. Интернет допринася за над 8°% от БВП в някои страни, усилва растежа и 
създава работни места.

Но в Европейския съюз цифровия единен пазар все още не се е развил достатъчно и не 
сме се възползвали изцяло от предимствата на цифровата икономика. 
Фрагментарността на законодателството възпира както потребителите, така и 
предприятията, когато вземат решение дали да участват в трансгранична търговия. 
Предприятията, които оперират през границите в Европа, са изправени пред 27 
различни регулаторни рамки в ключови области като ДДС, пощенски услуги или 
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защита на авторското право например, поради което разходите за общоевропейска 
търговия са изключително високи и понякога дори непоносими, особено за МСП. В ЕС 
99°% от предприятията са МСП. Те са гръбнакът на европейската икономика и създават 
85°% от заетостта.

Цифровата икономика може да е ключът към тяхното развитие и да им помогне да 
излязат от кризата. Заради това е изключително важно да преодолеем тези препятствия, 
за да осигурим нови възможности за МСП, да стимулираме икономическия растеж и 
създаването на работни места.

От друга страна, също толкова важно е ограничаването на възможностите на 
потребителите да се възползват от цифровия единен пазар. Тъй като много онлайн 
магазини не желаят да продават на клиенти от всички страни от ЕС поради 
гореизброените причини, интернет трансакциите нерядко се възпрепятстват, когато 
клиентът не живее на дадена територия. Средно 61°% от трансграничните поръчки не 
се изпълняват поради този факт.

Според последния Индекс на развитие на пазарите на дребно и изследването на 
електронната търговия на стоки, потребителите могат да получат на по-изгодни цени 
стоки от 13 от общо 15 категории, включени в изследването. Изследването също така 
показва, че потребителите имат най-малко два пъти по-голям избор, когато пазаруват 
онлайн, в сравнение с пазаруването офлайн. Ако пазаруват онлайн в целия ЕС, те ще 
могат да избират от 16 пъти повече стоки. От онлайн пазаруването европейските 
потребители вече печелят 11,7 млрд. евро годишно само от стоки (което е 0,12°% от 
БВП на ЕС). Ако електронната търговия нарасне до 15°% от цялата търговия на дребно 
и пречките пред вътрешния пазар бъдат премахнати, общата полза за потребителите ще 
възлезе на 204 млрд. евро (1,7°% от БВП на ЕС). 

Това е четири пъти повече, отколкото в сегашната ситуация на пазарна фрагментация в 
рамките на националните граници. Две трети от печалбата на потребителите се дължат 
на по-големия избор онлайн, който е още по-голям извън границите на държавата.

Европа е на кръстопът за бъдещото си икономическо развитие и ние трябва да решим 
дали да осигурим на нашите предприятия добра или враждебна среда. Трябва да решим 
дали искаме Европа без граници или предпочитаме да останем в Европа с граници пред 
развитието на бизнеса и създаването на работни места. 

Тази година, в която честваме двайсетата годишнина от създаването на единния пазар, 
трябва да осигурим необходимия за нашата икономика импулс, който да е създаването 
на цифровия единен пазар. През последните две десетилетия на миналия век 
осъществяването на четирите свободи донесе огромни възможности. Днес 
разширяването на единния пазар до цифров единен пазар ще донесе още повече. 
Дигиталната революция предлага на нашата икономика, на предприятията и 
гражданите възможност за растеж и създаване на заетост чрез цифровия единен пазар.

В тази посока европейските институции приеха през изминалите две години няколко 
инициативи, съобщения на Европейската комисия и доклади на Европейския 
парламент. Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите дори сформира 
отделна работна група за цифровия единен пазар и електронната търговия, която 
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анализира пречките и предлага конкретни действия за подобряване на сегашното 
положение. Но трябва да направим още една крачка. Необходими са по-конкретни 
предложения за политики, по-задълбочени реформи на съществуващото положение.

Европа преминава от индустриалната епоха към глобална икономика, основана на 
знанието и услугите. Това неизбежно поражда необходимостта от промени не само в 
икономиката, но и в институциите и системите, създадени за една различна епоха. Като 
подчертава важността на преобразяващата сила на новите технологии, образованието, 
уменията и ученето през целия живот, тази инициатива си поставя за цел да предизвика 
дебати и да насочи общественото внимание към тези въпроси, които са в центъра на 
една успешна икономика, основана на знанията.

Докладчикът приветства петте препоръки за разработване на политика и нейното 
прилагане, заложени в съобщението на Комисията „Съгласувана уредба за повишаване 
на доверието в цифровия единен пазар за електронната търговия и интернет услугите“, 
но настоява за задълбочен анализ на следните четири взаимосвързани мерки:

1. Малки и средни предприятия.

ЕС е направил много за подобряване на положението на МСП, но може да се направи 
още много по отношение на намаляване на бюрокрацията, улесняване на достъпа до 
финансови инструменти и подобряване на достъпа на МСП до европейските и 
международните пазари. В Европа има приблизително 23 милиона малки и средни 
предприятия, които представляват 99 % от предприятията в Европа и осигуряват 85 % 
от заетостта. Те са основната движеща сила за икономическия растеж, иновациите, 
заетостта и социалната интеграция. Както се отбелязва в Програмата в областта на 
цифровите технологии на ЕС — една от водещите инициативи на стратегията „Европа 
2020”, ИКТ ни предоставиха възможност за увеличаване на производителността в 
сектора на МСП, а това, на свой ред, увеличи благосъстоянието на гражданите и 
потребителите. Иновативните МСП играят важна роля за генерирането на иновации и 
растеж, като внедряват нови преобразяващи технологии за увеличаване на 
производителността, ефективността и конкурентоспособността на индустрията и на 
публичния сектор. Иновативните предприятия дават своя принос за растежа в Европа, 
като 25 % от ръста на БВП се дължат на сектора на ИКТ.

МСП, които използват интензивно технологии, не само растат и изнасят два пъти 
повече от останалите, но и създават два пъти повече работни места. Необходимо е по-
голямо използване на технологии във всички предприятия от всички сектори. Според 
„McKinsey Global Institute“, 75 % от икономическата стойност, създадена от интернет, 
идва от традиционни компании, които използват интернет технологии за намаляване на 
разходите си.

2. Преодоляване на оставащите пречки пред цифровия единен пазар.

Цифровият единен пазар може да допринесе за постигането на много от политическите 
цели на ЕС, включително целите на „Европа 2020“ за модернизиране на трудовите 
пазари и по-зелена икономика. Само че в момента все още имаме 27 цифрови пазара, 
вместо един. Сегашните правила трябва да бъдат осъвременени, за да позволят 
функционирането на цифровия единен пазар. Фрагментирането на цифровия единен 
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пазар на ЕС не позволява на много МСП да се възползват от облагите на интернет и 
ИКТ, тъй като не могат да си позволят същите правни, данъчни и/или административни 
тежести, които важат за големите предприятия. Изпълнението на следния списък със 
задачи е условие sine qua non, в случай че Европа се надява да се възползва от 
потенциала на цифровия единен пазар в сектор, който занапред ще определя 
конкурентоспособността, производителността и създаването на работни места:

 ускоряване на разпространението и прилагането на ултра високоскоростен 
широколентов интернет; 

 създаване на надеждни, безопасни и ефективни системи за онлайн плащания; 
 подобряване и опростяване на сложните и препокриващи се системи за ДДС; 
 намаляване на разходите за трансгранични доставки и увеличаване сигурността на 

доставките; 
 изработване на общоевропейска рамка с хармонизирани правила за защита на 

данните, които вземат предвид новите технологии като компютърни услуги в 
„облак”;

 изработване на Европейска стратегия за авторски права.
 правилното прилагане на член 20, параграф 2 от Директивата за услугите.

3. Изграждане на доверие в цифровия единен пазар

Това е един от ключовите фактори за успеха на електронната търговия и интернет 
услугите. Нови мерки за стимулиране на растежа на електронната търговия чрез 
създаване на доверие са задължителни. За създаването на интернет пазар, на който 
потребителите могат да имат доверие, чрез осигуряване на прозрачност, сигурност и 
защита на правата на потребителите. Основните статистически данни говорят сами за 
себе си и би трябвало да привлекат вниманието на хората, които чертаят бъдещите 
политики.

 ЕС все още е на твърде слаба позиция по отношение на високоскоростния 
широколентов интернет, само 0,9°% от връзките поддържат 100 мегабита в секунда, 
което е далеч от заложеното в Програмата в областта на цифровите технологии, а 
именно 50°% разпространение на достъпа до супер бърз интернет до 2020 г. 

 Европа не обучава достатъчно специалисти в областта на ИКТ и според прогнозите, 
недостигът на хора с цифрови умения ще достигне до 700 000 души през 2015 г. и 
то в период на исторически високи нива на безработица от 10,2°% и тревожните 
22,4°% сред младите хора. 

 Почти половината от европейските потребители не проявяват интерес към 
трансгранични трансакции, тъй като се тревожат за сигурността на доставката, 
която средно е два пъти по-скъпа, отколкото доставките в рамките на страната. 

 35°% of Internet users avoid shopping online because of concerns about the security of 
payments, lack of legal certainty etc.

Въвеждането на ефективен онлайн европейски знак за доверие е следващата стъпка, 
която ще надгради основата на гореизброените мерки, заедно с установяването на 
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ефективни и достъпни механизми за АРС и ОРС или с укрепването на инструментите за 
прилагане. Приемането на ефективна система за електронен подпис е от изключителна 
важност за насърчаване на доверието, както и изработването на кодекс на онлайн 
правата на ЕС и по-добрата информираност за правата на потребителите в ЕС.

4. Полагане на основите на по-конкурентноспособна Европа

Изоставането в областта на ИКТ и иновациите ще има опустошителни дългосрочни 
последици. Поради тази причина, наш първостепенен приоритет е цифровия единен 
пазар да осигури среда, която да улесни инвестициите на предприятията за 
научноизследователска и развойна дейност. Мерките като Механизъм за свързване на 
Европа, електронни обществени поръчки, насоките за електронен подпис и т.н. са 
важен катализатор за създаване на фундамента за технологичното развитие и 
иновациите на предприятията. 

Докладчикът е твърдо убеден, че адаптирането и прилагането на съществуващите 
европейски правила за създаването на цифровия единен пазар ще помогне на Европа да 
се превърне в ключов играч сред конкурентите си на световния пазар, да излезе по-
силна от настоящата финансова криза и да посрещне предизвикателствата на 
глобалната икономика на ХХІ век.


