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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par vienotā digitālā tirgus izveides pabeigšanu (2012/2030(INI))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā 2012. gada 4. jūnija priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par 
elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu 
veikšanai iekšējā tirgū (COM(2012)0238),

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 29. maija paziņojumu „Rezultātu apkopojums par 
patērētāju aizsardzību parāda, kur Eiropā ir vislabākie nosacījumi patērētājiem — septītais 
rezultātu apkopojums par nosacījumiem patērētājiem” (SWD(2012)0165),

– ņemot vērā tā 2012. gada 22. maija rezolūciju par stratēģiju neaizsargāto patērētāju tiesību 
stiprināšanai1,

– ņemot vērā tā 2012. gada 22. maija rezolūciju par iekšējā tirgus rezultātu apkopojumu2,

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 22. maija paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Eiropas Patērētāju tiesību 
aizsardzības programma paļāvības un izaugsmes veicināšanai” (COM(2012)0225),

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2012. gada 22. maija darba dokumentu „Ziņojums par 
patērētāju tiesību aizsardzības politiku (2010. gada jūlijs–2011. gada decembris) 
(SWD(2012)0132), kas ir pavaddokuments paziņojumam „Eiropas Patērētāju tiesību 
aizsardzības programma paļāvības un izaugsmes veicināšanai” (COM(2012)0225),

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 2. maija paziņojumu „Eiropas stratēģija „Bērniem 
labāks internets”” (COM(2012)0196),

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 20. aprīļa paziņojumu „E-iepirkuma stratēģija” 
(COM(2012)0179),

 ņemot vērā 2012. gada 25. janvāra priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 
par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (COM(2012)0011),

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 11. janvāra paziņojumu „Vienota sistēma uzticēšanās 
pastiprināšanai vienotajam digitālajam e-tirdzniecības un tiešsaistes pakalpojumu tirgum” 
(COM(2011)0942),

– ņemot vērā tā 2011. gada 15. novembra rezolūciju par jaunu stratēģiju attiecībā uz 
patērētāju tiesību aizsardzības politiku3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Direktīvu 2011/83/ES 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0209.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0211.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0491.
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par patērētāju tiesībām, ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/7/EK1,

– ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Patērētāju tiesību 
aizsardzības programmu 2014.–2020. gadam (COM(2011)0707) un tā pavaddokumentus 
(SEC(2011)1320 un SEC(2011)1321),

– ņemot vērā tā 2011. gada 25. oktobra rezolūciju par personu ar invaliditāti integrāciju un 
mobilitāti un Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā (2010–2020)2,

– ņemot vērā 2011. gada 19. oktobra priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, 
ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (COM(2011)0665),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada oktobra paziņojumu „Likt tirgiem strādāt patērētāju 
labā — patēriņa tirgu rezultātu pārskata sestais izdevums” (SEC(2011)2011),

– ņemot vērā tā 2011. gada 5. jūlija rezolūciju par efektīvāku un taisnīgāku 
mazumtirdzniecības tirgu3,

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2011. gada 7. aprīļa darba dokumentu „Patērētāju tiesību 
noteikšana ES” (SEC(2011)0469),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 11. marta paziņojumu „Vietējie patērētāji vienotajā 
tirgū — piektais rezultātu apkopojums par nosacījumiem patērētājiem” (SEC(2011)0299),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropadomei „Eiropa 2020 — stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020),

– ņemot vērā tā 2010. gada 15. decembra rezolūciju par reklāmas ietekmi uz patērētāju 
uzvedību4,

– ņemot vērā tā 2010. gada 21. septembra rezolūciju par iekšējā tirgus izveidi elektroniskās 
komercijas jomā5,

– ņemot vērā Padomes 2010. gada 13. jūlija Direktīvu 2010/45/ES, ar ko 
Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz 
rēķinu piesūtīšanas noteikumiem6,

– ņemot vērā Eiropas Kopienas Tiesas spriedumus Google (2010. gada 23. martā pieņemtais 
spriedums apvienotajās lietās no C-236/08 līdz C-238/08) un BergSpechte (2010. gada 
25. martā pieņemtais spriedums lietā C-278/08) lietās, kuros standarta interneta patērētājs 
definēts kā „samērā informēts un apdomīgs lietotājs”,

                                               
1 OV L 304, 23.11.2011., 64. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0453.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0307.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0484.
5 OV C 50 E, 21.2.2012., 1. lpp.
6 OV L 189, 22.7.2010., 1. lpp.
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– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 10. marta Direktīvu 2010/13/ES 
par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus 
noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo mediju 
pakalpojumu direktīva)1,

– ņemot vērā tā 2010. gada 9. marta rezolūciju par patērētāju aizsardzību2,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 3. marta paziņojumu „Eiropa 2020: stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020),

– ņemot vērā analītisko ziņojumu par attieksmi pret pārrobežu tirdzniecību un patērētāju 
aizsardzību, ko Komisija publicēja 2010. gada martā (Eirobarometra zibapsekojums 
Nr. 282),

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 22. oktobra paziņojumu par pārrobežu elektronisko 
komerciju uzņēmumu attiecībās ar patērētājiem ES (COM(2009)0557),

– ņemot vērā Komisijas Veselības un patērētāju aizsardzības ĢD vārdā veikto pētījumu 
„Pārrobežu elektroniskās komercijas novērtējums Eiropas Savienībā (projekts „slepenais 
pircējs)”, ko veica YouGovPsychonomics un ko publicēja 2009. gada 20. oktobrī,

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2009. gada 22. septembra darba dokumentu par finanšu 
pakalpojumu mazumtirdzniecībā pārraudzību saistībā ar „Rezultātu tablo” par patēriņa 
tirgiem (SEC(2009)1251),

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 7. jūlija paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par harmonizētu 
metodiku patērētāju sūdzību un jautājumu klasificēšanai (COM(2009)0346) un attiecīgo 
Komisijas ieteikuma projektu (SEC(2009)0949),

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 2. jūlija paziņojumu par patērētāju acquis īstenošanu 
(COM(2009)0330),

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 2. jūlija ziņojumu par Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību 
aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā, (Regula par sadarbību patērētāju 
tiesību aizsardzības jomā) piemērošanu (COM(2009)0336),

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2009. gada 5. marta darba dokumentu „Ziņojums par 
pārrobežu elektronisko komerciju Eiropas Savienībā” (SEC(2009)0283),

– ņemot vērā tā 2009. gada 5. februāra rezolūciju par starptautisko tirdzniecību un 
internetu3,

– ņemot vērā tā 2009. gada 13. janvāra rezolūciju par Direktīvas 2005/29/EK, kas attiecas 
uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem, un 

                                               
1 OV L 95, 15.4.2010., 1. lpp.
2 OV C 349E, 22.12.2010., 1. lpp.
3 OV C 67E, 18.3.2010., 112. lpp.
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Direktīvas 2006/114/EK par maldinošu un salīdzinošu reklāmu transponēšanu, īstenošanu 
un piemērošanu1,

– ņemot vērā tā 2008. gada 3. septembra rezolūciju par to, kā tirdzniecība un reklāma 
ietekmē sieviešu un vīriešu līdztiesību2,

– ņemot vērā tā 2007. gada 21. jūnija rezolūciju par patērētāju uzticēšanos digitālajai videi3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 27. oktobra Regulu (EK) 
Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu 
īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā (Regula par sadarbību patērētāju tiesību 
aizsardzības jomā)4,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra 
Direktīvu 2006/114/EK par maldinošu un salīdzinošu reklāmu5,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvas 
2006/123/EK6 par pakalpojumiem iekšējā tirgū 20. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvu 
2006/114/EK7 par maldinošu un salīdzinošu reklāmu (kodificēta versija),

– ņemot vērā tā 2006. gada 23. marta rezolūciju par Eiropas līgumtiesībām un acquis
pārskatīšanu: turpmākā virzība8, kā arī 2006. gada 7. septembra rezolūciju par Eiropas 
līgumtiesībām9,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu ES 
tiesiskā regulējuma pārskatīšanu (COM(2006)0334),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija Direktīvu 2005/29/EK, 
kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem10,

– ņemot vērā Padomes 2004. gada 13. decembra Direktīvu 2004/113/EK, ar kuru īsteno 
principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju 
precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu11,

– ņemot vērā Eirobarometra īpašo izdevumu Nr. 342 par patērētāju tiesību noteikšanu,

                                               
1 OV C 46 E, 24.2.2010., 26. lpp.
2 OV C 295 E, 4.12.2009., 43. lpp.
3 OV C 146E, 12.6.2008., 370. lpp.
4 OV L 364, 9.12.2004., 1. lpp.,
OV L 373, 21.12.2004., 37. lpp.
5 OV L 376, 27.12.2006., 21. lpp.
6 OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.
7 OV L 376, 27.12.2006., 21. lpp.
8 OV C 292 E, 1.12.2006., 109. lpp.
9 OV C 305E, 14.12.2006., 247. lpp.
10 OV L 149, 11.6.2005., 22. lpp.
11 OV L 373, 21.12.2004., 37. lpp.
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– ņemot vērā ANO Starptautiskās tirdzniecības tiesību komitejas (UNCITRAL) Konvenciju 
par elektronisko sakaru izmantošanu starptautisku līgumu slēgšanā (2005), UNCITRAL
paraugnoteikumus par elektronisko parakstu (2001) un UNCITRAL paraugnoteikumus par 
elektronisko komerciju (1996)1, 

– ņemot vērā 2003. gada 21. novembra pirmo ziņojumu par Elektroniskās komercijas 
direktīvas (COM(2003)0702) piemērošanu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 23. septembra 
Direktīvu 2002/65/EK2 par patēriņa finanšu pakalpojumu tālpārdošanu un grozījumiem 
Padomes Direktīvā 90/619/EEK un Direktīvās 97/7/EK un 98/27/EK,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūlija Direktīvu 2002/58/EK 
par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju
nozarē3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīvu 2000/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 
elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū4,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK 
par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un tādu datu brīvu apriti5,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, kas iekļauta līgumos ar Līguma par 
Eiropas Savienību (LES) 6. pantu, jo īpaši tās 7. pantu (privātās un ģimenes dzīves 
neaizskaramība), 21. pantu (diskriminācijas aizliegums), 24. pantu (bērnu tiesības), 
25. pantu (vecāka gadagājuma cilvēku tiesības), 26. pantu (invalīdu integrācija) un 
38. pantu (patērētāju tiesību aizsardzība),

– ņemot vērā LESD 9. pantu, kurā noteikts, ka, „nosakot un īstenojot savu politiku un 
darbības, Savienība ņem vērā prasības, kas saistītas ar atbilstīga sociālās aizsardzības 
līmeņa nodrošināšanu, ar sociālās atstumtības apkarošanu, kā arī ar izglītības, mācību un 
cilvēku veselības aizsardzības līmeņa paaugstināšanu”,

– ņemot vērā LESD 11. pantu, kurā noteikts, ka, „nosakot un īstenojot Savienības politiku 
un darbības, tajās jāparedz vides aizsardzības prasības, lai veicinātu noturīgu attīstību”,

– ņemot vērā LESD 12. pantu, kurā noteikts, ka „patērētāju tiesību aizsardzības prasības 
ņem vērā, nosakot un īstenojot pārējo Savienības politiku un darbības”,

– ņemot vērā LESD 14. pantu un Līgumam pievienoto 26. protokolu par sabiedriskiem (ar 
ekonomiku saistītiem) pakalpojumiem,

– ņemot vērā Parlamenta Reglamenta 48. pantu,

                                               
1 http://www.un.or.at/unictral
2 OV L 271, 9.10.2002., 16. lpp. 
3 OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.
4 OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.
5 OV L 281, 23.11.1995, 31. lpp.
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– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komitejas, Reģionālās attīstības komitejas, Kultūras un 
izglītības komitejas, Juridiskās komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komitejas atzinumus (A7-0000/2012),

A. tā kā vienotā digitālā tirgus izveides pabeigšana ir svarīgs faktors, lai padarītu ES par 
konkurētspējīgāko un dinamiskāko, uz zināšanām pamatoto ekonomiku pasaulē;

B. tā kā e-tirdzniecība un tiešsaistes pakalpojumi ir būtisks interneta spēks un izšķirīgs 
faktors stratēģijā „ES 2020” iekšējam tirgum, kurā ieguvēji ir gan iedzīvotāji, gan 
komercuzņēmumi; 

C. tā kā 99 % Eiropas uzņēmumu ir MVU, kas nodrošina 85 % nodarbinātības, un tādējādi 
MVU ir Eiropas ekonomikas dzinējspēks, kas uzņemas vislielāko atbildību par bagātības 
radīšanu un izaugsmi, kā arī inovācijām un P&I;

D. tā kā uzņēmumi, kas izveidojuši savu interneta ekonomiku, ir panākuši daudz lielāku 
progresu nekā citi un pašreizējā ekonomikas krīzē, kad nodarbinātības radīšana praktiski ir 
atkarīga no MVU, ir svarīgi novērst šķēršļus tiešsaistes komercijai;

E. tā kā, panākot iekšējā tirgus efektīvu darbību, tiktu īstenoti Lisabonas programmas mērķi 
palielināt izaugsmi, nodarbinātību un konkurenci un darboties 500 miljonu ES patērētāju 
interesēs;

F. tā kā 75 miljoni personu Eiropā ir ar invaliditāti un iekšējam tirgum jābūt pieejamam arī 
šīm personām;

G. tā kā e-tirdzniecība ļauj patērētājiem gūt labumu, pateicoties zemākām cenām un plašākai 
izvēlei, bet 60 % tīmekļa vietņu pašlaik nav piemērotas pārrobežu tiešsaistes pircējiem un 
patērētāju un uzņēmēju uzticēšanās digitālajai videi joprojām ir zema; 

H. tā kā ES digitālā tirgus sadrumstalotība apdraud ar acquis communautaire paredzētās 
tiesības, jo patērētājiem un uzņēmējiem ir maz juridiskās noteiktības attiecībā uz e-
tirdzniecību pāri robežām tāpēc, ka ir pārāk daudzu juridisku noteikumu, kuri nosaka 
dažādas prasības un tādējādi liedz komercdarbības veicējiem, iestādēm vai patērētājiem 
darboties saskaņā ar skaidriem un izpildāmiem noteikumiem; 

I. tā kā ir svarīgi pārvarēt juridisko sadrumstalotību, kas tagad valda daudzās jomās, lai 
izveidotu pilnīgi pabeigtu un īstu vienotu digitālo tirgu;

J. tā kā ar e-tirdzniecību un tiešsaistes pakalpojumiem tiek veicināta ilgtspējīga vienotā 
tirgus izveide, izmantojot zemas oglekļa emisijas un videi labvēlīgas tehnoloģijas, 
standartus, marķējumus, produktus un pakalpojumus,

Vienots digitālais tirgus izaugsmei un nodarbinātībai

1. uzsver, ka ekonomikas krīzes laikā ir būtiski veikt pasākumus, lai stimulētu izaugsmi un 
radītu nodarbinātību, un uzsver, ka vienotā digitālā tirgus izveides pabeigšana būtu 
izšķirīga virzība uz priekšu saistībā ar šā mērķa sasniegšanu; tādēļ aicina Komisiju īstenot 
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plānu par vienotā digitālā tirgus sākšanu un pabeigšanu; 

2. atzinīgi vērtē Komisijas jauno paziņojumu par e-tirdzniecību un tiešsaistes 
pakalpojumiem, kurš publicēts 2012. gada 11. janvārī un kura mērķis ir izveidot vienotu 
e-tirdzniecības sistēmu, stiprinot uzticēšanos un e-tirdzniecības un tiešsaistes pakalpojumu 
paplašināšanu B2B, B2C, C2C un G2G jomās;

3. aicina Komisiju īstenot un attīstīt savus darbības plānus tiešsaistes produktu un satura 
pārrobežu pieejamības sekmēšanai, kā arī efektīvi sekot to izpildei un šajā nolūkā izstrādāt 
norādījumus transversāla plāna īstenošanai, nodrošinot vienotā digitālā tirgus attīstību un 
ilgtermiņa izaugsmi, veicinot konkurētspēju un darbavietu radīšanu, vienlaikus pielāgojot 
Eiropas ekonomiku šīsdienas pasaules ekonomikas problēmām;

4. uzsver, ka vienotajā digitālajā tirgū bažas galvenokārt rada sadrumstalotība un juridiskās 
noteiktības trūkums un ka nekonsekventā noteikumu īstenošana dalībvalstīs ir jārisina;

5. uzsver, ka E-tirdzniecības direktīva ir vienotā digitālā tirgus stūrakmens un ka šīs 
direktīvas pārskatīšana nav vajadzīga; tomēr atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu uzlabot tās 
īstenošanu un nodrošināt skaidrību, piemēram, attiecībā uz publicēšanas un darbības 
procedūrām;

Mazie un vidējie uzņēmumi

6. uzsver, ka MVU veido Eiropas ekonomikas mugurkaulu un tāpēc ir svarīgi izstrādāt 
darbības plānu to integrēšanai vienotajā digitālajā tirgū; uzsver, ka digitālās ekonomikas 
un vienotā digitālā tirgus priekšrocību izmantošana, izmantojot inovācijas un viedās IKT, 
būtiski palīdzētu MVU izkļūt no pašreizējās krīzes un radīt izaugsmi un nodarbinātību;

7. aicina Komisiju un dalībvalstis attiecīgi izstrādāt tādu darbības plānu, kam pamatā būtu 
mērķis veicināt MVU integrāciju digitālo vērtību veidošanas ķēdēs, īstenojot pasākumus 
un iniciatīvas, kas rosina lietot viedās IKT inovācijai un konkurētspējai, un e-prasmju 
attīstībai, kā arī padarīt pieejamāku informāciju par interneta ekonomikas priekšrocībām 
un potenciālu, piemēram, Eiropas e-komercdarbības atbalsta tīklā (eBSN) — vienlaikus 
līdzās citiem pasākumiem sniedzot arī finanšu atbalstu inovatīviem MVU;

8. aicina Komisiju izstrādāt stratēģiju digitālas uzņēmējdarbības stimulēšanai Eiropā, 
pievēršot uzmanību inovatīviem un dinamiskiem MVU visās nozarēs, lai nodrošinātu 
augstu izaugsmes potenciālu un inovācijas un radītu jaunas darbavietas Eiropā; 

9. aicina Komisiju un dalībvalstis ieviest pasākumus, kuru nolūks ir piedāvāt finanšu atbalstu 
inovatīviem MVU, izmantojot esošās programmas, piemēram, Konkurētspējas un 
inovāciju programmu (KIP), jauno Uzņēmumu un MVU konkurētspējas programmu 
(COSME) un Pētniecības un inovāciju programmu „Horizonts 2020”, kā arī ierosināto 
regulu par riska kapitāla fondiem;

Atlikušo šķēršļu pārvarēšana vienotajā digitālajā tirgū

10. aicina Komisiju atrast risinājumus, lai uzlabotu ES pakalpojumu piegādes sistēmu tā, lai 
ļautu gan komercuzņēmumiem, gan patērētājiem pilnīgi gūt labumu no vienotā digitālā 
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tirgus; uzsver, ka šai sistēmai būtu jānodrošina pieejama, uzticama un ātra piegāde, 
draudzīga apkalpošana, efektīva un pārredzama atgūšanas sistēma un zemākas cenas 
pārrobežu piegādes pakalpojumiem;

11. aicina Komisiju un dalībvalstis izskatīt iespējas vienkāršot un standartizēt PVN 
noteikumus pārrobežu tiešsaistes darījumiem un visas ES mērogā panākt pilnīgāku 
saskaņotību attiecībā uz likmēm un režīmiem, un mazināt birokrātiju, lai nodrošinātu 
vienkāršāku, vieglāku un iedarbīgāku sistēmu; uzsver, ka digitāliem produktiem, 
piemēram, e-grāmatām, būtu jāpiemēro tāda pati PVN likme kā līdzīgam fiziskā formāta 
produktam; 

12. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu par karšu, interneta un mobilajiem maksājumiem; 
aicina Komisiju un dalībvalstis attīstīt un īstenot atbilstīgus pasākumus, lai panāktu 
pilnīgu un efektīvi integrētu, konkurētspējīgu, inovatīvu, neitrālu un drošu ES tiesisko 
regulējumu tiešsaistes un mobiliem maksājumiem;

13. uzsver, ka privātums un datu drošība ir svarīgs bažu avots patērētājiem un attur viņus no 
iepirkšanās tiešsaistē; uzskata, ka spēkā esošie tiesību akti par datu aizsardzību jāpielāgo 
jaunām problēmām un inovācijām pašreizējo un turpmāko tehnoloģiju attīstības jomās, 
piemēram, mākoņdatošanā; 

14. tāpēc atzinīgi vērtē Komisijas ierosināto jauno regulu par datu aizsardzību un uzsver 
nepieciešamību apstiprināt un īstenot jaunu regulu par šo tematu tā, lai, aizsargājot 
privātumu un sargājot pamattiesības, dotu uzņēmumiem pietiekamu elastīgumu, kas ļautu 
tiem attīstīt savu komercdarbību, neprasot lielas izmaksas, vienlaikus piedāvājot tiem arī 
vienkāršotu un samazinātu administratīvo slogu;

15. aicina Komisiju modernizēt intelektuālā īpašuma tiesību tiesisko regulējumu, ierosinot un 
strauji īstenojot Eiropas intelektuālā īpašuma tiesību stratēģiju, un gaida tās priekšlikumus 
šajā jautājumā; 

16. stingri nosoda jebkādu pret patērētājiem vērstu diskrimināciju pēc tautības un 
dzīvesvietas, atgādinot Pakalpojumu direktīvas (2006/123/ES) 20. panta 2. punktu, un 
aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt šīs direktīvas pilnīgu īstenošanu; 

Paļāvības un uzticēšanās stiprināšana vienotajam digitālajam tirgum

17. uzsver, ka Patērētāju tiesību direktīva iezīmēja svarīgu pakāpi virzībā uz lielāku juridisko 
noteiktību patērētājiem un komercuzņēmumiem tiešsaistes darījumos un pašlaik veido 
galveno patērētāju tiesību aizsardzības instrumentu tiešsaistes pakalpojumos; aicina 
dalībvalstis nodrošināt tās efektīvu un strauju īstenošanu; 

18. aicina Komisiju un dalībvalstis izveidot un piešķirt vairāk resursu efektīviem 
instrumentiem, piemēram, sadarbības tīklam patērētāju tiesību aizsardzības jomā (SPA), 
lai garantētu, ka tiešsaistes tirgotāji piemēro Eiropas noteikumus par pārredzamību un 
negodīgu komercpraksi, tādējādi nodrošinot patērētājiem augstu aizsardzības līmeni;

19. aicina Komisiju iekļaut pieejamību patērētājiem kā visas vienotā digitālā tirgus politikas 
elementu, lai visām pilsoņu grupām būtu pieejams vienotais digitālais tirgus un tās varētu 
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pilnīgi izmantot tā priekšrocības;

20. uzsver iniciatīvu nepieciešamību dalībvalstīs, lai uzlabotu plašu sabiedrības slāņu e-
prasmes; 

21. atzīst, ka svarīga būtu Eiropas harta par lietotāju tiesībām, kurā būtu precizētas 
informācijas sabiedrības pilsoņu tiesības un pienākumi; 

22. uzsver vajadzību radīt Eiropas uzticamības logotipu, kas garantētu, ka uzņēmumi, kuri 
darbojas tiešsaistē, pilnīgi ievēro ES tiesību aktus; tam būtu jābūt vienkāršam un labi 
strukturētam, un tajā jāietver saturs, kas e-tirdzniecībai piešķir papildu vērtību, tādējādi 
vairojot uzticēšanos un pārredzamību, kā arī juridisko noteiktību gan patērētājiem, gan 
komercuzņēmumiem ar informācijas palīdzību;

23. atzinīgi vērtē Komisijas tiesību aktu priekšlikumus par strīdu alternatīvu izšķiršanu (ADR) 
un strīdu izšķiršanu tiešsaistē (ODR) un uzsver, ka ir svarīgi tos efektīvi pieņemt;

24. ļoti atzinīgi vērtē Komisijas jauno paziņojumu „Eiropas stratēģija „Labāks internets 
bērniem”” un mudina dalībvalstis veicināt jauno tehnoloģiju sasniegumu izmantošanu 
izglītībā;

25. aicina Komisiju nodrošināt selektīvās sadales noteikumu pareizu piemērošanu, lai 
izvairītos no ļaunprātīgas izmantošanas;

Pamata izveide Eiropas lielākai konkurētspējai 

27. aicina dalībvalstis stiprināt un sekmēt informācijas un komunikāciju infrastruktūru 
attīstību; atzinīgi vērtē jauno „Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta” 
iniciatīvu, jo tā būs izšķiroša, lai efektīvi īstenotu 2020. gadam noteiktos Eiropas Digitālās 
programmas mērķus, tostarp visiem pieejamas platjoslas;

28. atzinīgi vērtē jauno Komisijas paziņojumu par e-iepirkumiem, kas publicēts 2012. gada 
20. aprīlī; uzsver, ka e-iepirkumi vienkāršos iepirkumu gaitu, nodrošinās pārredzamību, 
samazinās apgrūtinājumus un izmaksas, palielinās MVU piedalīšanos un nodrošinās 
labāku kvalitāti un zemākas cenas;

29. atzinīgi vērtē ierosināto regulu par elektronisko identifikāciju, autentifikāciju un parakstu;

30. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.



PE489.679v01-00 12/15 PR\903329LV.doc

LV

PASKAIDROJUMS

Eiropa pašlaik dzīvo lielu izaicinājumu laikā. Ekonomikas krīze skarbi ietekmē mūsu 
ekonomiku, mūsu valstis, sabiedrību, ģimenes. Mēs pašlaik saskaramies ar grūtībām, kad 
varbūt vairāk nekā jebkad iepriekš mums nepieciešamas politiskas pārdomas un debates par 
idejām. Katra krīze, katra stadija, piemēram, tā, kurā mēs pašlaik dzīvojam, ir arī iespēja 
uzlabot, pārdomāt, kas bija iemesls, kādēļ mēs nonācām šādā situācijā, labot pieļautās kļūdas, 
veidot un līdz ar to veikt vajadzīgās pārmaiņas. Visproblemātiskākais laiks tādēļ ir vislabākā 
iespēja veikt reformas, radīt sevi no jauna un tādējādi virzīties pretī labākai situācijai.

Mēs dzīvojam arī lielu un iepriekš nepieredzētu sociālu, ekonomisku un tehnoloģisku 
izgudrojumu laikā. Tā sauktā digitālā revolūcija ir būtiski mainījusi mūsu dzīvi vairākos 
aspektos. Jauni komercijas veidi, jauna mijiedarbība ar citiem indivīdiem, jauni informācijas 
meklēšanas, produktu un cenu salīdzināšanas un cita starpā mācīšanās veidi ir mainījušies tik 
krasi, kā mēs nebūtu varējuši iedomāties pirms nedaudziem gadiem. 

Digitālā revolūcija ir arī pārveidojusi to, kā tiek veikta komercdarbība, un interneta 
ekonomikas ietekme beidzamajos gados ir bijusi milzīga. Guvumi un iespējas ekonomikas 
izaugsmei, nodarbinātības radīšanai, patērētāju iespējas, produktu dažādība, pieņemamas 
cenas un iespējas uzņēmumiem ir plašas. To skaidri apliecina skaitļi. Dažās G 8 valstīs 
iepriekšējos piecos gados internets ir devis 20 % ekonomikas izaugsmes un 25 % darbavietu 
izaugsmes. Uz katru zaudēto darbavietu pasaulē bezsaistes režīmā, tiešsaistes nozarē tiek 
radītas 2,6 jaunas darbavietas. Uzņēmumi, kas pilnīgi izmanto interneta potenciālu, rada 
vairāk nekā divtik darbavietu salīdzinājumā ar uzņēmumiem, kuri to neizmanto. Nozares 
griezumā ar internetu saistītais patēriņš un tēriņi tagad ir lielāki nekā lauksaimniecībā vai 
enerģētikā. Un tie vēl palielināsies.

Saskaņā ar jaunāko BCG pētījumu Interneta ekonomika G 20 valstīs līdz 2016. gadam pasaulē 
būs 3 miljardi interneta lietotāju un interneta ekonomika G 20 valstu ekonomikā sasniegs 
USD 4,2 triljonus. Ja interneta ekonomika būtu nacionāla ekonomika, tā ierindotos starp 
pasaules piecām vadošajām valstīm tūlīt aiz ASV, Ķīnas, Japānas un Indijas, apsteidzot 
Vāciju. G 20 valstīs tā jau sasniegusi 4,1 % no IKP jeb USD 2,3 triljonus, 2010. gadā 
pārsniedzot Itālijas un Brazīlijas ekonomiku. Internets dažu valstu ekonomikā veido līdz 8 % 
IKP, kļūstot par izaugsmes dzinējspēku un radot darbavietas.

Tomēr Eiropas Savienībā vienotais digitālais tirgus nav izveidojies tik plaši, kā būtu 
iespējams, un mēs neesam izmantojuši visus digitālās ekonomikas ieguvumus. Pašreizējā 
tiesiskā sadrumstalotība darbojas kā faktors, kas attur gan patērētājus, gan uzņēmumus, tiem 
apsverot iesaistīšanos pārrobežu tirdzniecībā. Pārrobežu komercdarbībai Eiropā jāsaskaras ar 
27 dažādiem noteikumu komplektiem svarīgās jomās, piemēram, PVN, pasta pakalpojumi vai 
intelektuālā īpašuma tiesības, kas komercdarbības īstenošanai Eiropas mērogā rada ļoti lielas 
izmaksas, kuras uzņēmumi, jo īpaši MVU, dažreiz nevar atļauties. Eiropas Savienībā 99 % 
uzņēmumu ir MVU. Tie ir ES ekonomikas mugurkauls, jo rada 85 % nodarbinātības.

Digitālā ekonomika varētu tiem būt attīstības atslēga un palīdzēt atrast izeju no krīzes. Tāpēc 
ir svarīgi pārvarēt šos šķēršļus, lai dotu tiem jaunas iespējas un stimulētu ekonomikas 
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izaugsmi un darbavietu radīšanu.

Tomēr vienlīdz svarīgi ir arī tas, ka patērētājiem samazinās iespējas gūt pilnīgu labumu no 
vienota digitālā tirgus. Tā kā daudzi tiešsaistes veikali nevēlas tirgoties ar patērētājiem no 
ikvienas ES valsts iepriekš minēto iemeslu dēļ, interneta darījumi bieži tiek pārtraukti, ja 
patērētājs dzīvo ārpus kāda konkrēta tirgus. Vidēji 61 % no visiem pārrobežu pasūtījumiem 
nenotiek šā iemesla dēļ.

Saskaņā ar pēdējo Patēriņa tirgus rezultātu pārskatu un tajā veikto pētījumu par preču e-
tirdzniecību patērētāji var gūt ietaupījumus 13 preču kategorijās no 15 preču kategorijām, 
kuru cenas tika pētītas. Pētījums arī parāda, ka patērētājiem ir vismaz divreiz lielāka izvēle, ja 
viņi iepērkas tiešsaistē, nevis dara to bezsaistē. Ja viņi iepērkas tiešsaistē ES, viņiem ir 
aptuveni 16 reizes lielāka produktu izvēle. Iepērkoties tiešsaistē, Eiropas patērētāji jau gūst 
aptuveni EUR 11,7 miljardus gadā tikai par precēm vien (apjoms, kas vienāds ar 0,12 % no 
ES IKP). Ja e-tirdzniecība palielinātos un sasniegtu 15 % kopējā mazumtirdzniecības nozarē 
un vienotā tirgus šķēršļi būtu novērsti, patērētāju labklājības ieguvums kopumā sasniegtu 
EUR 204 miljardus (kas līdzinās 1,7 % no ES IKP). 

Tas ir četrreiz vairāk nekā situācijā, kad joprojām turpinās tirgus sadalījums pa valstu 
robežām. Divas trešdaļas patērētāju labklājības palielināšanās tiek gūta, pateicoties lielākai 
izvēlei tiešsaistē, kas ir ievērojami plašāka pāri robežām.

Eiropa ir savas nākamās ekonomiskās attīstības krustcelēs, un mums jālemj, vai nodrošināsim 
saviem komercuzņēmējiem labu uzņēmējdarbības vidi vai nelabvēlīgu vidi. Mums būtu 
jāizlemj, vai mēs dodamies uz Eiropu, kas ir brīva no šķēršļiem, vai paliekam stāvot Eiropā, 
kurā ir šķēršļi uzņēmējdarbības radīšanai un darbavietām. 

Šogad, kad mēs atzīmējam 20 gadus kopš vienotā tirgus izveides, mums būtu jādod 
ekonomikai vajadzīgais impulss, lai rastos vienots digitālais tirgus. Pagājušā gadsimta 80. un 
90. gados četru brīvību īstenošanās dzīvē aktivizēja milzīgas iespējas un izdevības. Šodien 
vienotā tirgus paplašināšana par vienotu digitālo tirgu radītu daudz vairāk iespēju. Digitālā 
revolūcija piedāvā mūsu ekonomikai, uzņēmumiem un iedzīvotājiem iespēju radīt izaugsmi 
un nodarbinātību, izmantojot vienotu digitālo tirgu.

Saistībā ar šo Eiropas iestādes iepriekšējos divos gados ir izstrādājušas vairākas iniciatīvas, 
dažādus Eiropas Komisijas paziņojumus un Eiropas Parlamenta ziņojumus. IMCO komiteja ir 
pat radījusi īpašu darba grupu par vienoto digitālo tirgu un e-tirdzniecību, kura analizē 
šķēršļus un piedāvā konkrētus rīcības virzienus, lai uzlabotu pašreizējo situāciju. Bet mums 
jāiet tālāk. Ir vajadzīgi konkrētāki politikas priekšlikumi, dziļākas pašreizējās situācijas 
reformas.

Eiropa strauji virzās no industriālā laikmeta uz globālu, tīklu zināšanās un pakalpojumos 
bāzētu ekonomiku. Tas nenovēršami izraisa pārmaiņas ne tikai ekonomikā, bet arī iestādēs un 
sistēmās, kas tika veidotas citam laikmetam. Uzsverot jauno tehnoloģiju, kā arī izglītības, 
prasmju un mūžizglītības pārveidojošā spēka vislielāko nozīmi, šīs iniciatīvas nolūks ir 
stimulēt debates un pievērst sabiedrības uzmanību šim jautājumam, kas ir veiksmīgas 
zināšanu ekonomikas centrā.

Referents atzinīgi vērtē piecus darbības ieteikumus politikas un prakses attīstīšanai Komisijas 
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paziņojumā „Vienota sistēma uzticēšanās pastiprināšanai vienotajam digitālajam e-
tirdzniecības un tiešsaistes pakalpojumu tirgum”, bet mēs vēlētos saņemt padziļinātu analīzi 
par turpmāk minētiem četriem savstarpēji saistītiem jautājumiem.

1. Mazie un vidējie uzņēmumi.

ES jau ir daudz paveikusi, lai uzlabotu situāciju mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, bet 
darāmā vēl arvien ir daudz, lai mazinātu birokrātiju, vienkāršotu piekļuvi finanšu 
instrumentiem un uzlabotu MVU piekļuvi Eiropas starptautiskajiem tirgiem. Ir aptuveni 
23 miljoni mazu un vidēju uzņēmumu, kas veido 99 % uzņēmumu Eiropā un nodrošina 85 % 
darbavietu. Tie ir ekonomikas izaugsmes, inovāciju, nodarbinātības un sociālās integrācijas 
galvenais dzinējspēks. IKT, kā tas atzīts Eiropas Digitālajā programmā — vienā no stratēģijas 
„Eiropa 2020” pamatiniciatīvām —, ir devušas spēcīgu impulsu izaugsmei, produktivitātes 
palielinājumam MVU sektorā, un tas savukārt ir uzlabojis iedzīvotāju un patērētāju labklājību. 
Inovatīviem MVU ir īpaša nozīme inovācijas un izaugsmes ģenerēšanā, ļaujot jaunām 
transformatīvām tehnoloģijām dot jaunu enerģijas impulsu produktivitātei, efektivitātei un 
konkurētspējai gan rūpniecībā, gan publiskajā sektorā. Inovatīvi komercuzņēmumi jau virza 
uz priekšu Eiropas izaugsmi, jo IKT nozare pārstāv aptuveni 25 % no IKP palielinājuma.

MVU, kas ir intensīvi tehnoloģiju lietotāji, ne vien audzē un eksportē divreiz vairāk nekā 
pārējie MVU, bet rada arī divreiz vairāk darbavietu. Ir jāizmanto vairāk tehnoloģiju visu 
nozaru visos uzņēmumos. Saskaņā ar McKinsey Globālā institūta datiem 75 % interneta 
radītās ekonomiskās vērtības rodas tradicionālos uzņēmumos, kuri lieto tīmeklī bāzētas 
tehnoloģijas, lai samazinātu sava uzņēmuma ekspluatācijas izmaksas.

2. Atlikušo šķēršļu pārvarēšana vienotajā digitālajā tirgū. Vienotais digitālais tirgus var 
dot ieguldījumu daudzu ES politikas mērķu, tostarp „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā, lai 
modernizētu Eiropas darba tirgu un padarītu videi draudzīgāku tās ekonomiku. Tomēr pašlaik 
mums vēl joprojām ir 27 digitāli tirgi viena vietā. Pašlaik spēkā esošie noteikumi jāatjaunina, 
lai būtu iespējams vienots digitālais tirgus. ES vienotā digitālā tirgus sadrumstalotība neļauj 
daudziem MVU gūt visu labumu no interneta un IKT, jo tie nevar uzņemties tādus pašus 
juridiskos, nodokļa un/vai administratīvos slogus, kādi ir pa spēkam lieliem uzņēmumiem.  
Turpmāk sniegtajā „darāmo darbu” sarakstā citu pasākumu starpā ir nosacījums sine qua non, 
ja Eiropa cer gūt vienotā digitālā tirgus potenciālu ekonomikas nozarē, kurā izšķirsies nākamā 
konkurētspēja, darbavietu radīšana un ražošanas rezultāti:

 paātrināt visaugstākā ātruma platjoslas izplatīšanu un pieņemšanu; 
 radīt uzticamas, drošas un efektīvas tiešsaistes maksājumu sistēmas; 
 vienādot un vienkāršot sarežģītas un savstarpēji pārklājošās PVN sistēmas; 
 pazemināt pārrobežu pārvadājumu izmaksas un palielināt piegādes precizitāti; 
 izstrādāt Eiropas līmeņa sistēmu ar saskaņotiem datu aizsardzības noteikumiem, kurā ir 

ņemtas vērā jaunas tehnoloģijas, piemēram, mākoņdatošana;
 radīt Eiropas stratēģiju intelektuālā īpašuma tiesību jomai;
 pareizi piemērot Pakalpojumu direktīvas 20. panta 2. punktu.

3. Paļāvības un uzticēšanās stiprināšana vienotajam digitālajam tirgum. Uzticēšanās ir 
galvenais veiksmes faktors e-tirdzniecības un tiešsaistes pakalpojumu izaugsmē. Turpmāki 
pasākumi, lai stimulētu e-tirdzniecības izaugsmi, radot uzticēšanos, ir obligāti. Lai izveidotu 
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tiešsaistes tirgus vietu, kurai patērētāji var uzticēties, jānodrošina pārredzamība, drošība un 
lietotāja tiesību aizsardzība. Svarīgi statistiski dati runā paši par sevi, un tiem jāceļ trauksme 
politikas veidotāju vidū.

 ES vēl arvien ir ļoti vāji apgādāta ar liela ātruma platjoslu, jo tikai 0,9 % savienojumu 
darbojas ar ātrumu 100 megabiti sekundē — tālu atpaliekot no Digitālās programmas 
mērķa par 50 % ieviest ļoti ātru internetu līdz 2020. gadam. 

 Eiropa nemāca pietiekami daudz IKT speciālistu, un digitālo prasmju nepietiekamība ir 
iemesls, kas ļauj prognozēt, ka 2015. gadā trūks 700 000 profesionāļu, un tas notiek laikā, 
kad ir vēsturisks 10,2 % [bezdarbnieku] līmenis un uztraucošs 22,4 % rādītājs jauniešiem. 

 Gandrīz viens no diviem Eiropas patērētājiem nav ieinteresēts veikt pārrobežu darījumu, 
raizējoties par piegādes drošumu, kas vidēji ir divreiz lielāks nekā iekšzemes sūtījumiem. 

 33 % interneta lietotāju izvairās no iepirkšanās tiešsaistē, bažījoties par maksājumu 
drošību, juridiskās noteiktības trūkumu utt.

Efektīva Eiropas tiešsaistes uzticamības logotipa izveide būtu nākamais pasākums, kura 
pamatā būtu iepriekš minētajos pasākumos gūtie rezultāti, un tādējādi tiktu izveidoti efektīvi 
un pieejami ADR un ODR mehānismi vai vēl vairāk pastiprināti īstenošanas instrumenti. 
Efektīvas e-paraksta sistēmas pieņemšana būtu izšķirīgs pasākums uzticēšanās veicināšanai, 
tāpat arī ES Tiešsaistes tiesību kodeksa stāšanās spēkā un labāka informācija par lietotāju 
tiesībām Eiropas Savienībā.

4. Pamata izveide Eiropas lielākai konkurētspējai. Atpalicībai IKT jomā un inovācijās 
būtu graujošas sekas ilgtermiņā. Tieši tāpēc kā neatliekama prioritāte vienotais digitālais 
tirgus jāpadara par resursu, kas nodrošina komercdarbības vidi, kura sekmē uzņēmumu 
ieguldījumus pētniecībā un izstrādē. Tādi pasākumi citu starpā kā „Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instruments”, e-iepirkumi un pamatnostādnes e-parakstam, būtu svarīgi 
katalizatori, kas ļautu komercuzņēmumiem sākt izstrādāt tehnoloģijas un ieviest inovācijas. 

Pēc referenta domām pašreiz spēkā esošo ES noteikumu īstenošana un pielāgošana, lai 
pabeigtu vienotā digitālā tirgus izveidi, palīdzēs Eiropai kļūt par saviem konkurentiem 
līdzvērtīgu dalībnieci globālajā tirgū un ļaus tai arī spēcīgākai nekā iepriekš atrast izeju no 
pašreizējās finanšu krīzes un būt gatavai stāties pretī 21. gadsimta izaicinājumiem.


