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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a digitális egységes piac megvalósításáról (2012/2030(INI))

Az Európai Parlament,

 tekintettel a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus 
azonosításról és megbízható szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló, 2012. június 4-i javaslatra (COM(2012)0238),

– tekintettel „A fogyasztói piacok eredménytáblája megmutatja, Európán belül hol a 
legjobbak a fogyasztói körülmények – A fogyasztói piacok eredménytáblájának hetedik 
kiadása” című, 2012. május 29-i bizottsági közleményre (SWD(2012)0165),

– tekintettel a kiszolgáltatott fogyasztók jogainak megerősítésére irányuló stratégiáról szóló, 
2012. május 22-i állásfoglalására1,

– tekintettel a belső piaci eredménytábláról szóló, 2012. május 22-i állásfoglalására2,

– tekintettel „Az európai fogyasztóügyi stratégia: a fogyasztói bizalom növelése és a 
növekedés fellendítése” című, az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, a Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, 2012. május 22-i bizottsági 
közleményre (COM(2012)0225),

– tekintettel „Az európai fogyasztóügyi stratégia: a fogyasztói bizalom növelése és a 
növekedés fellendítése” című bizottsági közleményhez (COM(2012)0225) tartozó, 
„Jelentés a fogyasztóügyi politikáról (2010. július – 2011. december)” című bizottsági 
szolgálati munkadokumentumra (SWD(2012)0132), 

– tekintettel „A gyermekbarát internet európai stratégiája” című, 2012. május 2-i bizottsági 
közleményre (COM(2012)0196),

– tekintettel „Az e-közbeszerzésre vonatkozó stratégia” című, 2012. április 20-i bizottsági 
közleményre (COM(2012)0179),

 tekintettel a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (általános 
adatvédelmi rendelet) irányuló, 2012. január 25-i javaslatra (COM(2012)0011),

– tekintettel az „Egységes keret az elektronikus kereskedelem és az online szolgáltatások 
digitális egységes piacába vetett bizalom megerősítésére” című, 2012. január 11-i 
bizottsági közleményre (COM(2011)0942),

– tekintettel a fogyasztóvédelmi politika új stratégiájáról szóló, 2011. november 15-i 
állásfoglalására3,

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0209.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0211.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0491.
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– tekintettel a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 
97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. 
október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre1,

– tekintettel a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó fogyasztóvédelmi programról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2011)0707) és az azt 
kísérő dokumentumokra (SEC(2011)1320 és SEC(2011)1321),

– tekintettel a fogyatékos személyek mobilitásáról és befogadásáról, valamint a 2010–2020 
közötti időszakra vonatkozó európai fogyatékosságügyi stratégiáról szóló, 2011. október 
25-i állásfoglalására2,

– tekintettel az európai összekapcsolódási eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló, 2011. október 19-i javaslatra (COM(2011)0665),

– tekintettel „A piacok megfelelő működésének biztosítása a fogyasztók számára – a 
fogyasztói piacok eredménytáblája (hatodik kiadás)” című, 2011. októberi bizottsági 
közleményre (SEC(2011)1271),

– tekintettel a hatékonyabb és tisztességesebb kiskereskedelmi piacról szóló, 2011. július 5-i 
állásfoglalására3,

– tekintettel „A fogyasztói öntudat fejlesztése az EU-ban” című, 2011. április 7-i bizottsági 
belső munkadokumentumra (SEC(2011)0469),

– tekintettel az „Otthon a belső piacon – a fogyasztói piacok eredménytáblájának ötödik 
kiadása” című, 2011. március 11-i bizottsági közleményre (SEC(2011)0299),

– tekintettel az „Európa 2020, az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” 
című, az Európai Tanácshoz intézett bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

– tekintettel a reklámok fogyasztói viselkedésre gyakorolt hatásáról szóló, 2010. december 
15-i állásfoglalására4,

– tekintettel az e-kereskedelemi belső piac kialakításáról szóló, 2010. szeptember 21-i 
állásfoglalására5,

– tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a 
számlázás szabályai tekintetében történő módosításáról szóló, 2010. július 13-i 
2010/45/EU tanácsi irányelvre6,

– tekintettel az Európai Bíróságnak a Google (a C-236/08–C-238/08. számú egyesített 

                                               
1 HL L 304., 2011.11.22., 64. o.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0453.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0307.
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0484.
5 HL C 50. E, 2012.2.21., 1. o.
6 HL L 189., 2010.7.22., 1. o.
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ügyben hozott 2010. március 23-i ítélet), valamint a BergSpechte (a C-278/08. számú 
ügyben hozott 2010. március 25-i ítélet) ügyében hozott ítéleteire, amelyek „a szokásosan 
tájékozott és ésszerűen figyelmes internethasználót” határozzák meg az átlagos 
internethasználóként,

– tekintettel a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes 
törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 2010. 
március 10-i 2010/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (az audiovizuális 
médiaszolgáltatásokról szóló irányelv)1,

– tekintettel a fogyasztóvédelemről szóló, 2010. március 9-i állásfoglalására2,

– tekintettel az „Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiája” című, 2010. március 3-i bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

– tekintettel a határokon átnyúló eladásokkal szembeni viselkedésről és a fogyasztók 
védelméről szóló, a Bizottság által az Eurobarométer 282. különszámában 2010 
márciusában közzétett elemző jelentésre,

– tekintettel az EU-ban a vállalkozások és a fogyasztók közötti, határokon átnyúló e-
kereskedelemről szóló, 2009. október 22-i bizottsági közleményre (COM(2009)0557),

– tekintettel „Az EU-ban zajló e-kereskedelem értékelése a próbavásárlás módszerének 
segítségével” című, 2009. október 20-án közzétett, a Bizottság Egészség- és 
Fogyasztóügyi Főigazgatósága nevében a YouGovPsychonomics által végzett vizsgálatra,

– tekintettel a lakossági pénzügyi szolgáltatások területén a fogyasztói piacok 
eredménytáblájának megfigyeléséről szóló, 2009. szeptember 22-i bizottsági szolgálati 
munkadokumentumra (SEC(2009)1251),

– tekintettel a fogyasztói panaszok és kérdések osztályozására és bejelentésére szolgáló 
harmonizált módszerről szóló, az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, 2009. július 7-i 
bizottsági közleményre (COM(2009)0346), és az ezt kísérő bizottsági ajánlástervezetre 
(SEC(2009)0949), 

– tekintettel a fogyasztóvédelmi közösségi vívmányok végrehajtásáról szóló, 2009. július 2-i 
bizottsági közleményre (COM(2009)0330),

– tekintettel a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok 
közötti együttműködésről szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet) alkalmazásáról 
szóló, 2009. július 2-i bizottsági jelentésre (COM(2009)0336),

– tekintettel a „Jelentés a határokon átnyúló uniós e-kereskedelemről” című, 2009. március 
5-i bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SEC(2009)0283),

                                               
1 HL L 95., 2010.4.15., 1. o.
2 HL C 349. E, 2010.12.22., 1.o.
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– tekintettel a nemzetközi kereskedelemről és az internetről szóló, 2009. február 5-i 
állásfoglalására1,

– tekintettel a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló 2005/29/EK irányelv és a megtévesztő 
és összehasonlító reklámról szóló 2006/114/EK irányelv átültetéséről, végrehajtásáról és 
érvényesítéséről szóló, 2009. január 13-i állásfoglalására2,

– tekintettel a marketingnek és a hirdetéseknek a nők és férfiak közötti egyenlőségre 
gyakorolt hatásáról szóló, 2008. szeptember 3-i állásfoglalására3, 

– tekintettel a fogyasztók digitális környezetbe vetett bizalmáról szóló, 2007. június 21-i 
állásfoglalására4, 

– tekintettel a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok 
közötti együttműködésről szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre (a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet)5,

– tekintettel a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló, 2006. december 12-i 
2006/114/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre6,

– tekintettel a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK 
irányelv7 20. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló, 2006. december 12-i 
2006/114/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre8 (kodifikált változat), 

– tekintettel „Az európai szerződési jog és a közösségi vívmányok felülvizsgálata: a 
követendő út” című, 2006. március 23-i9 és az európai szerződési jogról szóló, 2006. 
szeptember 7-i állásfoglalására10,

– tekintettel az elektronikus hírközlő hálózatokra és az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokra vonatkozó európai uniós keretszabályozás felülvizsgálatáról szóló 
bizottsági közleményre (COM(2006)0334),

– tekintettel a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai 

                                               
1 HL C 67. E., 2010.3.18., 112. o.
2 HL C 46. E, 2010.2.24., 26. o.
3 HL C 295. E, 2009.12.4., 43. o.
4 HL C 146. E, 2008.6.12., 370. o.
5 HL L 364., 2004.12.9., 1. o.
6HL L 373., 2004.12.21., 37. o.
6 HL L 376., 2006.12.27., 21. o.
7 HL L 376., 2006.12.27., 36. o.
8 HL L 376., 2006.12.27., 21. o.
9 HL C 292. E, 2006.12.1., 109. o.
10 HL C 305. E., 2006.12.14., 247. o.
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parlamenti és tanácsi irányelvre1,

– tekintettel a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása 
tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2004. december 13-i 2004/113/EK tanácsi 
irányelvre2,

– tekintettel az Eurobarométer 342., a fogyasztói öntudat fejlesztéséről szóló különszámára,

– tekintettel a nemzetközi kereskedelmi szerződések megkötésekor alkalmazott elektronikus 
kommunikációról szóló, 2005-ös UNCITRAL-egyezményre, az elektronikus aláírásokról 
szóló, 2001-es UNCITRAL modelljogszabályra, és az elektronikus kereskedelemről szóló, 
1996-os UNCITRAL modelljogszabályra3, 

– tekintettel az e-kereskedelemről szóló irányelv alkalmazásáról szóló, 2003. november 21-i 
első jelentésre (COM(2003)0702),

– tekintettel a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról, 
valamint a 90/619/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK irányelv és a 98/27/EK irányelv 
módosításáról szóló, 2002. szeptember 23-i 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre4,

– tekintettel az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre5,

– tekintettel a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, 
különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-
i, 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre6,

– tekintettel a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre7,

– tekintettel az Európai Unió – az EUSZ 6. cikkével a Szerződésekbe beépített – Alapjogi 
Chartájára és különösen annak 7. cikkére (a magán- és a családi élet tiszteletben tartása), 
21. cikkére (a megkülönböztetés tilalma), 24. cikkére (a gyermekek jogai), 25. cikkére (az 
idősek jogai), 26. cikkére (a fogyatékkal élő személyek beilleszkedése) és 38. cikkére (a 
fogyasztók védelme),

– tekintettel az EUMSZ 9. cikkére, amely előírja, hogy „politikái és tevékenységei 
meghatározása és végrehajtása során az Unió figyelembe veszi a foglalkoztatás magas 

                                               
1 HL L 149., 2005.6.11., 22. o.
2 HL L 373., 2004.12.21., 37. o.
3 http://www.un.or.at/unictral.
4 HL L 271., 2002.10.9., 16. o. 
5 HL L 201., 2002.7.31., 37. o.
6 HL L 178., 2000.7.17., 1. o.
7 HL L 281., 1995.11.23., 31. o.



PE489.679v01-00 8/17 PR\903329HU.doc

HU

szintjének előmozdítására, a megfelelő szociális biztonság biztosítására, a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az oktatás, a képzés és az emberi egészség 
védelmének magas szintjére vonatkozó követelményeket”,

– tekintettel az EUMSZ 11. cikkére, amelynek értelmében „a környezetvédelmi 
követelményeket – különösen a fenntartható fejlődés előmozdítására tekintettel – be kell 
illeszteni az uniós politikák és tevékenységek meghatározásába és végrehajtásába”,

– tekintettel az EUMSZ 12. cikkére, amelynek értelmében „a fogyasztóvédelmi 
követelményeket figyelembe kell venni az egyéb uniós politikák és tevékenységek 
meghatározásakor és végrehajtásakor”,

– tekintettel az EUMSZ 14. cikkére és az általános (gazdasági) érdekű szolgáltatásokról 
szóló 26. jegyzőkönyvre,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és az Ipari, Kutatási és 
Energiaügyi Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság, a Kulturális és Oktatási 
Bizottság, a Jogi Bizottság, valamint az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 
véleményére (A7-0000/2012), 

A. mivel a digitális egységes piac megvalósítása meghatározó tényező abban, hogy az EU a 
legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaság legyen a világon;

B. mivel az e-kereskedelem és az online szolgáltatások jelentik az internet egyik 
létfontosságú erősségét, és ezek kulcsfontosságúak az EU 2020 stratégia belső piacra 
vonatkozó céljainak a polgárok és a vállalkozások számára egyaránt kedvező eléréséhez; 

C. mivel az európai vállalkozások 99%-át a kkv-k alkotják, és ezek biztosítják a 
munkahelyek 85%-át, ezáltal a kkv-k képezik az európai gazdaság hajtóerejét, és 
elsődlegesen ezek felelnek a jólét megteremtéséért és a növekedésért, valamint az 
innovációért és a K+F-ért;

D. mivel azok a cégek, amelyek fejlesztették az internetes gazdaságukat, sokkal nagyobb 
mértékben előrehaladtak, mint a többiek, a jelenlegi gazdasági válságban pedig, amikor a 
munkahelyteremtés gyakorlatilag a kkv-kon múlik, feltétlenül meg kell szüntetni az online 
kereskedelem útjában álló akadályokat;

E. mivel a belső piac hatékony működésének megvalósítása teljesítené a lisszaboni stratégia 
céljait, azaz a növekedés, a foglalkoztatás és a versenyképesség növelését az EU 
500 millió fogyasztójának érdekében;

F. mivel Európában 75 millióan élnek fogyatékossággal, és ezeknek a személyeknek is teljes 
mértékben hozzá kell férniük a belső piachoz;

G. mivel az e-kereskedelem alacsonyabb árakat és nagyobb választékot tesz lehetővé a 
fogyasztók számára, de a weboldalak 60%-a jelenleg nem alkalmas a határokon átnyúló 
online vásárlásra, a fogyasztók és a vállalkozások digitális környezetbe vetett bizalma 



PR\903329HU.doc 9/17 PE489.679v01-00

HU

pedig még mindig alacsony; 

H. mivel az uniós digitális piac széttagoltsága veszélybe sodorja a közösségi vívmányok 
szerinti jogokat, mivel a fogyasztók és a vállalkozások a határokon átnyúló e-
kereskedelem tekintetében kevés jogbiztonságot élveznek, mert túl sok az eltérő 
követelményeket előíró jogi rendelkezés, és a gazdasági szereplők, a hatóságok vagy a 
fogyasztók ebből a körülményből kifolyólag nem részesülnek világos, végrehajtható 
szabályokból; 

I. mivel a teljes és valóságos digitális egységes piac megvalósításához létfontosságú 
leküzdeni a most még sok területen meglévő jogi széttagoltságot;

J. mivel az e-kereskedelem és az online szolgáltatások az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
és környezetbarát technológiák, standardok, címkék, termékek és szolgáltatások 
használata révén ösztönzik a fenntartható egységes piac kialakítását;

Digitális egységes piac a növekedés és a foglalkoztatás érdekében

1. hangsúlyozza, hogy gazdasági válságok idején létfontosságú a növekedést és a 
munkahelyteremtést ösztönző intézkedéseket hozni, és hangsúlyozza, hogy a digitális 
egységes piac megvalósítása döntő fontosságú lépés lenne e cél elérése felé; felhívja ezért 
a Bizottságot, hogy hajtsa végre a digitális egységes piac elindítására és megvalósítására 
irányuló tervét;

2. üdvözli az e-kereskedelemről és az online szolgáltatásokról szóló, 2012. január 11-én 
közzétett új bizottsági közleményt, amelynek célja, hogy a bizalom erősítése és az e-
kereskedelem és az online szolgáltatások B2B, B2C, C2C és G2G (vállalkozások közötti, 
vállalkozások és fogyasztók közötti, fogyasztók közötti és kormányhivatalok közötti) 
ágazatokra való kiterjesztése révén koherens keretet alakítson ki az e-kereskedelem 
számára;

3. felhívja a Bizottságot, hogy hajtsa végre, fejlessze tovább és hatékonyan kövesse nyomon 
az online termékekhez és tartalomhoz való, határokon átnyúló hozzáférés 
megkönnyítésére irányuló cselekvési tervét, és ennek érdekében adjon egy ütemtervet egy 
transzverzális terv végrehajtásához, amely biztosítja a digitális egységes piac fejlesztését 
és a hosszú távú növekedést, versenyképességet és munkahelyteremtést, valamint az 
európai gazdaság igazodását a mai világgazdasági kihívásokhoz;

4. hangsúlyozza, hogy a digitális egységes piac szempontjából a széttagoltság és a 
jogbiztonság hiánya a fő aggály, és hogy foglalkozni kell a szabályok következetlen 
tagállami végrehajtásával;

5. hangsúlyozza, hogy az e-kereskedelemről szóló irányelv a digitális egységes piac 
sarokköve, és hogy nincs szükség ennek az irányelvnek a felülvizsgálatára; üdvözli 
ugyanakkor a végrehajtás javítására és a pontosításra irányuló bizottsági kezdeményezést, 
pl. az értesítési-cselekvési eljárások tekintetében;

Kkv-k
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6. hangsúlyozza, hogy a kkv-k képezik az európai gazdaság gerincét, és ezért feltétlenül ki 
kell dolgozni egy cselekvési tervet a digitális egységes piaci integrációjukhoz; 
hangsúlyozza, hogy a digitális gazdaságból és a digitális egységes piacból származó 
lehetőségek kihasználása az innováció és az IKT intelligens felhasználása révén sokat 
segítene abban, hogy a kkv-k kijuthassanak a mostani válságból, és növekedést és 
munkahelyeket teremthessenek;

7. felhívja ennek megfelelően a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki egy 
ilyen cselekvési tervet, és ennek az alapja a kkv-k digitális értékláncba való integrálása 
legyen, amihez az innovációt és a versenyképességet szolgáló IKT intelligens 
felhasználását ösztönző intézkedéseket és kezdeményezéseket kell tenni, valamint több 
információt kell rendelkezésre bocsátani az internetes gazdaság előnyeiről és 
lehetőségeiről – pl. az elektronikus üzletvitelt támogató európai hálózat (eBSN) révén –, 
illetve más intézkedések mellett az innovatív kkv-knak is pénzügyi támogatást kell 
nyújtani;

8. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy stratégiát az európai digitális vállalkozások 
fellendítésére, középpontban az összes ágazat innovatív, dinamikus kkv-ivel, hogy 
biztosítsák a nagy növekedési potenciált és az innovációt, és új munkahelyeket 
teremtsenek Európában; 

9. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a meglévő programok, mint például a 
versenyképességi és innovációs program (CIP), a vállalkozások versenyképességét és a 
kis- és középvállalkozásokat segítő új program (COSME), a „Horizont 2020” kutatási és
innovációs program, valamint a kockázati tőkealapokról szóló rendeletjavaslat révén 
vezessenek be olyan intézkedéseket, amelyek pénzügyi támogatást kívánnak nyújtani az 
innovatív kkv-knak;

A digitális egységes piacon még meglévő akadályok leküzdése 

10. felhívja a Bizottságot, hogy keressen megoldást a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó uniós 
keret javítása érdekében, hogy az a vállalkozások és a fogyasztók számára egyaránt 
lehetővé tegye a digitális egységes piac teljes körű kihasználását; hangsúlyozza, hogy
ennek a keretnek biztosítania kellene a hozzáférhető, megbízható és gyors szállítást, a 
barátságos kiszolgálást, a hatékony és átlátható visszatérítési rendszert és az alacsonyabb 
árakat a határokon átnyúló szállítási szolgáltatásokban;

11. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vizsgálják meg a határokon átnyúló online 
ügyletekre vonatkozó héaszabályok egyszerűsítésének és egységesítésének, illetve a 
mérték és a rendszer tekintetében a nagyobb fokú uniós harmonizációnak a lehetőségeit, 
és csökkentsék a bürokráciát, hogy egy egyszerűbb, könnyebb és hatékonyabb rendszer 
jöhessen létre; hangsúlyozza, hogy a digitális termékekre, például az e-könyvekre 
ugyanannak a héakulcsnak kellene vonatkoznia, mint a fizikai megfelelőjükre; 

12. üdvözli a Bizottság zöld könyvét a kártyás, internetes és mobiltelefonos fizetésről; felhívja 
a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki és hajtsanak végre megfelelő 
intézkedéseket, hogy az online és mobiltelefonos fizetésekhez létrejöjjön egy teljes 
mértékben és hatékonyan integrált, versenyképes, innovatív, semleges és biztonságos 
uniós szabályozási keret;
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13. hangsúlyozza, hogy a fogyasztóknak komoly aggályaik vannak a magánélet védelme és az 
adatbiztonság szempontjából, és ez hajlamos elriasztani őket az online vásárlástól; úgy 
ítéli meg, hogy a meglévő adatvédelmi jogszabályt hozzá kell igazítani az új kihívásokhoz 
és innovációkhoz a jelenlegi és jövőbeni technológiai fejlesztések terén, amilyen például a 
számítási felhő; 

14. üdvözli ezért a Bizottság által javasolt új adatvédelmi rendeletet, és hangsúlyozza, hogy 
erről a kérdésről egy olyan új rendeletet kell jóváhagyni és végrehajtani, amely a 
magánélet és az alapvető jogok védelme mellett kellő rugalmasságot enged a 
vállalkozásoknak ahhoz, hogy az üzleti tevékenységüket nagy költségek nélkül 
fejleszthessék, ugyanakkor az adminisztratív terhek egyszerűsítését és csökkentését is 
lehetővé teszi számukra;

15. felhívja a Bizottságot, hogy a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó európai stratégia 
előterjesztésével és gyors végrehajtásával modernizálja a szellemi tulajdonjogokat 
szabályozó jogi keretet, és ez ügyben várja a Bizottság javaslatait; 

16. határozottan elítéli a vásárlókkal szembeni, állampolgárság vagy lakóhely alapján történő 
megkülönböztetés minden formáját, emlékeztetve a szolgáltatási irányelv (2006/123/EU) 
20. cikkének (2) bekezdésére, és felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
gondoskodjanak az említett irányelv teljes körű végrehajtásáról;

A digitális egységes piacba vetett bizalom megerősítése

17. hangsúlyozza, hogy a fogyasztók jogairól szóló irányelv fontos előrelépést jelentett a 
fogyasztók és a vállalkozások jogbiztonságának erősítése felé az online ügyletek terén, és 
ma az online szolgáltatások esetében ez a legfontosabb fogyasztóvédelmi eszköz; felhívja 
a tagállamokat, hogy gondoskodjanak a hatékony, gyors végrehajtásáról; 

18. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki olyan hatékony eszközöket, 
mint a fogyasztóvédelmi együttműködési hálózat (CPC), és biztosítsanak számukra több 
forrást, hogy garantálják az átláthatóságról és a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokról szóló európai szabályok alkalmazását az online kereskedők részéről, 
ezáltal biztosítsák a fogyasztóvédelem magas szintjét;

19. felhívja a Bizottságot, hogy a digitális egységes piacra vonatkozó politikákba minden 
esetben építse be a fogyasztói hozzáférhetőség elemét, hogy a fogyasztók minden 
csoportja hozzájuthasson a digitális egységes piachoz, és teljes mértékben részesülhessen 
az előnyeiből;

20. hangsúlyozza, hogy a nagyközönség körében szükség van az e-ismeretek javítására 
irányuló tagállami kezdeményezésekre; 

21. elismeri a felhasználói jogok európai chartájának jelentőségét, amely tisztázná az 
információs társadalom polgárainak jogait és kötelességeit; 

22. hangsúlyozza, hogy létre kell hozni egy európai megbízhatósági jelzést, amely garantálná, 
hogy az online működő vállalkozások teljes mértékben tiszteletben tartják az uniós jogot; 
ennek egyszerűnek és jól felépítettnek kellene lennie, és az e-kereskedelem szempontjából 
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hozzáadott értékkel bíró tartalommal kell megtölteni, hogy a tájékoztatás révén erősítse a 
bizalmat és az átláthatóságot, valamint a jogbiztonságot úgy fogyasztók, mint a 
vállalkozások számára;

23. üdvözli a Bizottság alternatív vitarendezésről (AVR) és online vitarendezésről (OVR) 
szóló jogalkotási javaslatait, és hangsúlyozza a tényleges elfogadásuk fontosságát;

24. lelkesen üdvözli „A gyermekbarát internet európai stratégiája” című új bizottsági 
közleményt, és szorgalmazza, hogy a tagállamok ösztönözzék az új technológiai 
fejlesztések oktatási felhasználását;

25. felhívja a Bizottságot, hogy a zavarok elkerülése érdekében gondoskodjon a szelektív 
forgalmazásra vonatkozó szabályok helyes alkalmazásáról;

A versenyképesebb Európa alapjainak megteremtése

27. felhívja a tagállamokat, hogy erősítsék meg és ösztönözzék az információs és 
kommunikációs infrastruktúrák fejlesztését; üdvözli az új „európai összekapcsolódási 
eszköz” kezdeményezést, mivel ez kulcsfontosságú lesz a mindenki számára szélessávú 
hozzáférést ígérő európai digitális menetrend 2020-ra kitűzött céljainak hatékony 
eléréséhez;

28. üdvözli az e-közbeszerzésről szóló, 2012. április 20-án közzétett új bizottsági közleményt; 
hangsúlyozza, hogy az e-közbeszerzés egyszerűbbé fogja tenni a közbeszerzés 
lebonyolítását, biztosítja az átláthatóságot, csökkenti a terheket és költségeket, növeli a 
kkv-k részvételét, jobb minőséget és alacsonyabb árakat nyújt;

29. üdvözli az elektronikus azonosításról, hitelesítésről és aláírásról javasolt rendeletet;

30. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.
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INDOKOLÁS

Napjainkban Európa komoly kihívásokkal néz szembe. A gazdasági válság súlyosan érinti a 
gazdaságunkat, országainkat, társadalmunkat, családjainkat. Nehéz idők várnak ránk, amikor 
talán minden eddiginél nagyobb szükségünk van a politikai gondolkodásra és az 
eszmecserére. Minden válság, minden olyan korszak, mint amelyikben ma élünk, egy újabb 
lehetőség is a javításra, hogy átgondoljuk, milyen okok vezettek az aktuális helyzetünkhöz, 
kijavítsuk a korábbi hibákat, fejlődjünk, és ezáltal megtegyük a szükséges változtatásokat. 
Ebből következik, hogy éppen a legnehezebb időszakok a legalkalmasabbak a reformokra, 
arra, hogy újra feltaláljuk magunkat és egy jobb helyzetet alakítsunk ki.

A mai kor egyben a nagy, soha nem látott mértékű társadalmi, gazdasági és technológiai 
fejlődés kora is. Az úgynevezett digitális forradalom számos tekintetben alaposan 
megváltoztatta az életünket. A kereskedelem, a más emberekkel való kommunikáció, az 
információkeresés, a termékek és árak összehasonlítása és a tanulás új formái (sok más dolog 
mellett) olyan drámai mértékben megváltoztak, hogy azt – nem is olyan sok évvel ezelőtt –
még elképzelni sem tudtuk volna. 

A digitális forradalom a vállalkozások működését is átalakította, az utóbbi években pedig 
óriási hatása volt az internetes gazdaságnak. A gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés, a 
fogyasztói lehetőségek, a termékválaszték, a megfizethető árak hasznai és lehetőségei és a 
vállalkozások előtt nyíló lehetőségek mérhetetlenek. A számok önmagukért beszélnek: a G8-
országok némelyikében az elmúlt öt évben az internetnek köszönhető a gazdasági növekedés 
több mint 20%-a és a munkahelyteremtés 25%-a. A világban minden egyes „off-line” 
megszűnő munkahelyre 2,6 új állás jut az online szektorban. Az internetben rejlő 
lehetőségeket teljes mértékben kiaknázó vállalatok több mint kétszer annyi munkahelyet 
hoznak létre, mint azok, amelyek nem élnek a lehetőségekkel. Ha egy ágazatnak vesszük, az 
internettel összefüggő fogyasztás és kiadás ma már nagyobb, mint a mezőgazdaság vagy az 
energiaágazat. A növekedés pedig egyre tart.

A BCG legújabb, Az internetes gazdaság a G-20 országaiban (The internet economy in the G-
20) című tanulmánya szerint 2016-ra világszerte 3 milliárdnyi internethasználó lesz, és az 
internetes gazdaság a G-20 gazdaságaiban el fogja érni a 4,2 billió dollárt. Ha egy 
nemzetgazdaságról lenne szó, az internetes gazdaság világszinten benne lenne az első ötben, 
csak az USA, Kína, Japán és India előzné meg, Németország nem. A G-20 területén már most 
is a GDP 4,1 százalékára tehető, ami 2010-ben 2,3 billió dollárt jelentett, az olasz és a brazil 
gazdaságot lehagyva. Az internet néhány ország gazdaságában a GDP akár 8 százalékát adja, 
ösztönzi a növekedést és munkahelyeket teremt.

Az Európai Unióban azonban a digitális egységes piac nem fejlődött olyan mértékben, ahogy 
fejlődhetett volna, és nem használtuk ki maradéktalanul a digitális gazdaságban rejlő 
lehetőségeket. A jelenlegi jogi széttagoltság a fogyasztókat és a vállalkozásokat egyaránt 
visszariasztja a határokon átnyúló kereskedelemben való részvételtől. A határokon átnyúló 
tevékenységet folytató vállalkozásoknak Európában 27 féle szabályrendszerrel kell 
megküzdeniük például az olyan területeken, mint a héa, a postai szolgáltatások vagy a 
szellemi tulajdonjogok, ami nagyon költségessé teszi a páneurópai üzletek lebonyolítását, így 



PE489.679v01-00 14/17 PR\903329HU.doc

HU

ez – különösen a kkv-k számára – esetleg nem is megfizethető. Az Európai Unióban a 
vállalkozások 99%-a kkv-nak minősül. Ezek képezik az európai gazdaság gerincét, hiszen a 
munkahelyek 85%-a nekik köszönhető.

A digitális gazdaság a fejlődésük kulcsa lehet, és segítheti a vállalkozásokat abban, hogy 
megtalálják a kiutat a válságból. Éppen ezért létfontosságú az említett akadályok leküzdése, 
hogy új lehetőségeket kapjanak, és hogy fellendüljön a gazdasági növekedés és a 
munkahelyteremtés.

Másrészről viszont ugyanennyire fontos, hogy csökkentek a fogyasztók lehetőségei a digitális 
egységes piac teljes körű kihasználására. Mivel az online üzletek a fent említett okokból sok 
esetben nem akarnak minden uniós ország fogyasztóinak eladni, az internetes ügyletek 
gyakran félbeszakadnak, ha a fogyasztó lakóhelye egy megadott piacon kívül van. Átlagban 
véve az összes, határokon átnyúló megrendelés 61%-a emiatt hiúsul meg.

A fogyasztói piacok eredménytáblájának legutóbbi kiadása és az áruk e-kereskedelmével 
foglalkozó tanulmánya szerint a fogyasztók 13 kategóriában megtakarítást érhetnek el azon 15 
termékkategória közül, amelyre nézve az árakat összegyűjtötték. A tanulmányból az is 
kiderül, hogy a fogyasztók az online vásárláskor legalább kétszer akkora választékból 
választhatnak, mint a hagyományos vásárláskor. Ha az EU területén vásárolnak online, akár 
16-szor annyi termékből választhatnak. Az európai fogyasztók az online vásárlásból csak az 
árukon évi kb. 11,7 milliárd eurót nyernek (az uniós GDP 0,12%-ának megfelelő összeget). 
Ha az elektronikus kereskedelem a teljes kiskereskedelmi ágazat 15%-ára nőne, és 
megszűnnének az egységes piac akadályai, ez a fogyasztók számára összesen nagyjából 204 
milliárd euró összegű jóléti nyereséggel járna (ami megfelel az uniós GDP 1,7%-ának). 

Ez négyszerese annak, mint ha a piac országhatárok mentén való széttagoltsága továbbra is 
megmaradna. A fogyasztók jóléti nyereségének kétharmada a megnövekedett online 
választéknak köszönhető, amely a határokon átnyúlva lényegesen nagyobb.

Európa a jövőbeni gazdasági fejlődése szempontjából útelágazáshoz érkezett, és most arról 
kell döntenünk, hogy a vállalkozásaink számára jó üzleti környezetet avagy ellenséges 
közeget biztosítunk-e. Választanunk kell aközött, hogy az akadályok nélküli Európa felé 
haladunk, vagy megrekedünk a vállalkozás és a munkahelyteremtés szempontjából 
akadályokkal terhelt Európában. 

Az idén, amikor az egységes piac létrejöttének 20. évfordulóját ünnepeljük, meg kell adnunk 
a digitális egységes piac megteremtéséhez szükséges lendületet a gazdaságunknak. A múlt 
század nyolcvanas és kilencvenes éveiben a négy szabadság megvalósulása hatalmas 
lehetőségeket hívott életre. Ma még ennél is több lehetőség születne abból, ha az egységes 
piac digitális egységes piaccá bővülne. A digitális forradalom a gazdaságunknak, a 
vállalatainknak és polgárainknak lehetőséget kínál arra, hogy a növekedést és a 
munkahelyeket a digitális egységes piac révén teremtsük meg.

Az európai intézmények az elmúlt két évben számos kezdeményezést dolgoztak ki e téren: az 
Európai Bizottság különféle közleményeket, az Európai Parlament pedig jelentéseket adott ki. 
A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság még egy külön munkacsoportot is létrehozott a 
digitális egységes piac és az e-kereskedelem területén, amely elemzi az akadályokat, és 
konkrét cselekvési irányokat javasol a jelenlegi helyzet javítására. Ám még egy lépéssel 
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tovább kell mennünk. Konkrétabb politikai javaslatokra van szükség, alaposabban meg kell 
reformálni a fennálló helyzetet.

Európa az ipari korból gyorsan halad a globális, hálózatban működő, tudáson és 
szolgáltatásokon alapuló gazdaság felé. Ez elkerülhetetlen változásokat tesz szükségessé 
nemcsak a gazdaságban, de a más korszakra kialakított intézményekben és rendszerekben is. 
Ez a kezdeményezés egyrészről hangsúlyozza az új technológiák átalakító erejének, valamint 
az oktatásnak, a készségeknek és az egész életen át tartó tanulásnak a rendkívüli fontosságát, 
másrészről vitát kíván kelteni, és ráirányítani a figyelmet a sikeres tudásalapú gazdaság 
szempontjából központi helyen álló kérdésekre.

Az előadó üdvözli az „Egységes keret az elektronikus kereskedelem és az online 
szolgáltatások digitális egységes piacába vetett bizalom megerősítésére” című bizottsági 
közleményben a politika és a gyakorlat fejlesztésére ajánlott öt intézkedést, de a fellépés 
következő négy, egymással kölcsönösen összefüggő területén törekedne a behatóbb 
elemzésre:

1. Kis- és középvállalkozások.

Az EU már eddig is sokat tett a kkv-k helyzetének javítása érdekében, de még mindig sok a 
tennivalója, hogy csökkentse a bürokráciát, egyszerűsítse a pénzügyi eszközökhöz való 
hozzáférést és javítsa a kkv-k hozzáférését az európai és nemzetközi piacokhoz. Európában 
hozzávetőlegesen 23 millió kis- és középvállalkozás működik, és ezek jelentik a 
vállalkozások 99%-át és a munkahelyek 85%-át. A kkv-k adják a gazdasági növekedés, az 
innováció, a foglalkoztatás és a társadalmi integráció fő húzóerejét. Mint azt az Európai Unió 
digitális menetrendje elismeri, az IKT – az Európa 2020 stratégia egyik kiemelt 
kezdeményezése – nagy lendületet adott a növekedésnek, fokozta a kkv-ágazat 
termelékenységét, ez pedig javította a polgárok és a fogyasztók jólétét. Az innovatív kkv-kra 
külön szerep vár az innováció és a növekedés fellendítésében azáltal, hogy lehetővé teszik, 
hogy az átalakulást hozó új technológiák új energiát adjanak az ipar és a közszféra 
termelékenységének, hatékonyságának és versenyképességének. Már most is az innovatív 
vállalkozások vezetik az európai növekedést, minthogy az IKT-ágazat a GDP növekedésének 
körülbelül 25%-át képviseli.

Az intenzív technológiát használó kkv-k nemcsak a növekedés és az export terén nyújtanak 
kétszeres teljesítményt a társaikhoz képest, hanem a munkahelyből is kétszer annyit hoznak 
létre. A technológia nagyobb fokú alkalmazására minden ágazatban, minden vállalatnál 
szükség van. A McKinsey Global Institute szerint az internet által létrehozott gazdasági érték 
75%-a azoktól a hagyományos vállalatoktól származik, amelyek webalapú technológiákat 
használnak a működési költségeik csökkentésére.

2. A digitális egységes piacon még meglévő akadályok leküzdése. A digitális egységes piac 
sok uniós politikai cél eléréséhez hozzájárulhat, köztük például az Európa 2020 stratégiának 
az európai munkaerőpiac korszerűsítésére és környezetbarát gazdaságra való átállásra 
irányuló célkitűzéseihez. Jelenleg egy helyett még mindig 27 digitális egységes piacunk van. 
A jelenlegi szabályokat aktualizálni kell, hogy lehetővé tegyék a digitális egységes piacot. Az 
EU digitális egységes piacának széttagoltsága sok kkv-t meggátol abban, hogy kihasználja az 
internet és az IKT előnyeit, mert nem engedhetik meg maguknak ugyanazokat a jogi, adózási 
és/vagy adminisztratív terheket, mint a nagyvállalatok. A „tennivalók” alábbi listájának 
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teljesítése – más intézkedések mellett – elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy Európa 
kihasználhassa a digitális egységes piacban rejlő lehetőségeket, mivel a jövőbeni 
versenyképesség, a munkahelyteremtés és a termelékenységi teljesítmény a gazdaság ezen 
ágazatában dől el:

 az ultra-nagysebességű széles sáv terjedésének és bevezetésének felgyorsítása; 
 megbízható, biztonságos és hatékony online fizetési rendszerek létrehozása; 
 a bonyolult, egymással átfedésben lévő héarendszerek összehangolása és egyszerűsítése; 
 a határokon átnyúló szállítási költségek csökkentése és a szállítás megbízhatóságának 

növelése; 
 egy egész Európára kiterjedő, harmonizált adatvédelmi szabályokat tartalmazó keret 

kidolgozása, amely figyelembe veszi az olyan új technológiákat, mint a számítási felhők;
 a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó európai stratégia kidolgozása;
 a szolgáltatási irányelv 20. cikke (2) bekezdésének helyes alkalmazása.

3. A digitális egységes piacba vetett bizalom megerősítése. A bizalom az e-kereskedelem és 
az online szolgáltatások növekedése szempontjából a siker egyik meghatározó tényezője. 
További intézkedésekre van szükség az e-kereskedelem növekedésének a bizalom révén 
történő ösztönzésére. Az átláthatóság, a biztonság és a felhasználók jogainak biztosítása révén 
olyan online piacteret kell teremteni, amelyben a fogyasztók meg tudnak bízni. A 
legfontosabb statisztikai adatok önmagukért beszélnek, és a politikai döntéshozóknak ezeket 
vészjelzésnek kellene tekinteniük:

 az EU még mindig nagyon rosszul áll a nagysebességű széles sáv terén, mivel a 
kapcsolatoknak mindössze 0,9%-a működik másodpercenkénti 100 megabites 
sebességgel, ami messze elmarad a digitális menetrendben kitűzött céltól, a szupergyors 
internet 50%-os elterjedtségétől 2020-ig; 

 Európa nem képez elég IKT szakembert, így a szakképzett munkaerő hiánya a digitális 
piacon az előrejelzések szerint 2015-re akár a 700 000 főt is elérheti, miközben a 
munkanélküliségi ráta a történelmileg magas 10,2%-on áll, de a fiatalok körében 22,4%-
kal egyenesen riasztó; 

 az európai fogyasztók közel felét amiatt nem érdeklik a határokon átnyúló ügyletek, mert 
aggályaik vannak a szállítás biztonságával kapcsolatban, ami átlagosan kétszer olyan 
gyakori, mint a belföldi szállításnál; 

 az internethasználók 35%-a amiatt kerüli az online vásárlást, mert aggályosnak találja a 
fizetések biztonságát, a jogbiztonság hiányát stb.

Egy hatékony online európai megbízhatósági jelzés lenne a következő lépés abban, hogy 
építeni lehessen a fenti intézkedések által lerakott alapokra, és ezáltal kialakítani a hatékony 
és hozzáférhető alternatív vitarendezési és online vitarendezési mechanizmusokat, vagy 
megerősíteni a további végrehajtási eszközöket. A bizalom erősítéséhez kulcsfontosságú 
lenne egy jól működő elektronikus aláírási rendszer bevezetése, az uniós online jogok 
kódexének elindítása és az EU-ban érvényes felhasználói jogokról való jobb tájékoztatás.
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4. A versenyképesebb Európa alapjainak megteremtése. Az IKT és az innováció terén 
való lemaradásnak hosszú távú, pusztító következményei lennének. Éppen ezért sürgős 
prioritás, hogy a digitális egységes piac olyan forrássá váljon, amely a vállalatok K+F-be való 
befektetéseit megkönnyítő üzleti környezetet biztosít. Az olyan intézkedések, mint többek 
között az európai összekapcsolódási eszköz, az e-közbeszerzés és az elektronikus aláírásra 
vonatkozó iránymutatások, fontos katalizátor szerepet kaphatnának a technológiai fejlődés és 
az innováció alapjainak megteremtésében a vállalkozások számára. 

Az előadó úgy véli, hogy a digitális egységes piac megvalósítására vonatkozó meglévő uniós 
szabályok végrehajtása és kiigazítása segítségével Európa egyenrangú versenytárs lehet a 
globális piacon, és ezáltal a jelenlegi pénzügyi válságból is megtalálhatja a kiutat, erősebben, 
mint valaha, és készen arra, hogy szembenézzen a 21. századi globális gazdaság kihívásaival.


