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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

inzake het voltooien van de digitale interne markt (2012/2030(INI))

Het Europees Parlement,

 gezien het voorstel van 4 juni 2012 voor een verordening van het Europees Parlement en 
de Raad inzake elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische 
transacties binnen de interne markt (COM(2012)0238),

– gezien de communicatie van de Commissie van 29 mei 2012 met de titel ‘Consumer 
Scoreboard shows where consumer conditions are best in Europe – Zevende editie van 
het Scorebord voor de consumentenvoorwaarden (SWD(2012)0165),

– gezien haar resolutie van 22 mei 2012 inzake een strategie voor het versterken van de 
rechten van kwetsbare consumenten1,

– gezien haar resolutie van 22 mei 2012 inzake het Scorebord2 voor de interne markt,

– gezien de communicatie van de Commissie van 22 mei aan het Europees Parlement, de 
Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio’s met de titel A 
European Consumer Agenda – Boosting confidence and growth (COM(2012)0225),

– gezien het werkdocument van het personeel van de Commissie van 22 mei 2012 met de 
titel Report on Consumer Policy (juli 2010 – december 2011) (SWD(2012)0132), dat de 
communicatie A European Consumer Agenda – Boosting confidence and growth, 
begeleidt(COM(2012)0225), 

– gezien de communicatie van de Commissie van 2 mei 2012 met de titel European 
Strategy for a Better Internet for Children (COM(2012)0196),

– gezien de Communicatie van de Commissie van 20 april 2012 met de titel A strategy for 
e-procurement (COM(2012)0179),

 gezien het voorstel van 25 januari 2012 voor een Verordening van het Europees Parlement 
en van de Raad inzake de bescherming van individuen met betrekking tot het verwerken 
van persoonsgegevens en inzake het vrije verkeer van dergelijke gegevens (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming) (COM(2012)0011),

– gezien de communicatie van de Commissie van 11 januari 2012 met de titel A Coherent 
framework for building trust in the Digital Single Market for e-commerce and online 
services (COM(2011)0942)

– gezien haar resolutie van 15 november 2011 inzake een nieuwe strategie voor 
consumentenbeleid1,

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0209.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0211
1 Aangenomen teksten, P7_TA(201)0491.
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– gezien Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 25 oktober 
2011 inzake consumentenrechten, de aanpassing van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en 
Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en van de Raad en tot intrekking van 
Richtlijn 85/577/EEG van de Raad en Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en 
de Raad2,

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en van de Raad 
inzake een consumentenprogramma 2014-2020 (COM(2011)0707) en de gerelateerde 
documenten (SEC(2011)1320 en SEC(2011)1321),

– gezien haar resolutie van 25 oktober 2011 inzake mobiliteit en inclusie van mensen met 
een handicap en de Europese Gehandicapten Strategie 2010-20203,

– gezien het voorstel van 19 oktober 2011 voor een Verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot oprichting van de Connecting Europe Facility 
(COM(2011)0665),

– gezien de Communicatie van de Commissie van oktober 2011 met de titel Making markets 
work for consumers – Sixth edition of the Consumer Markets Scoreboard
(SEC(2011)1271),

– gezien haar resolutie van 5 juli 2011 inzake een efficiënter en eerlijker detailmarkt4,

– gezien het werkdocument van het personeel van de Commissie van 7 april 2011 met de 
titel Consumer Empowerment in the EU (SEC(2011)0469),

– gezien de communicatie van de Commissie van 11 maart 2011 met de titel Consumers at 
home in the single market – Fifth Edition of the Consumer Conditions Scoreboard
(SEC(2011)0299),

– gezien de communicatie van de Commissie aan de Europese Raad met de titel Europe 
2020, a strategy for smart, sustainable and inclusive growth (COM(2010)2020),

– gezien haar resolutie van 15 december 2010 inzake de invloed van adverteren met 
betrekking tot consumentengedrag5,

– gezien haar resolutie van 21 september 2010 inzake de voltooiing van de interne markt 
voor e-handel6,

– gezien de Richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010, de wijzigingsrichtlijn 
2006/112/EG inzake het gemeenschappelijk systeem voor de btw ten aanzien van de 
regels1 voor de facturatie1.

                                               
2 PB L 304,22.11.2011, p.64.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0453.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0307.
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0484.
6 PBC 50E, 21.2.2012, p.1.
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– gezien de vonnissen van het EHJ inzake Google (Gevoegde Zaken C-236/08 tot C-238/08, 
vonnis van 23 maart 2010) en BergSpechte (Zaak C-278/08, vonnis van 25 maart 2010), 
die het begrip van ‘de normaal geïnformeerde en redelijk opmerkzame internetgebruiker’ 
definieert als de gemiddelde internetconsument,

– gezien Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 10 maart 
2010 inzake de coördinatie van bepaalde wettelijk vastgelegde bepalingen, verordening of 
bestuuroptreden in Lidstaten met betrekking tot de bepaling van audiovisuele 
mediadiensten (Richtlijn inzake Audiovisuele Mediadiensten)2,

– gezien haar resolutie van 9 maart 2010 inzake consumentenbescherming3,

– gezien de communicatie van de Commissie van 3 maart 2010 met de titel Europa 2020: A 
strategy for smart, sustainable and inclusive growth (COM(2010)2020),

– gezien het analyserapport met de titel Attitudes towards cross-border sales and consumer 
protection gepubliceerd door de Commissie in maart 2010 (Flash Eurobarometer 282),

– gezien de communicatie van de Commissie van 22 oktober 2009 inzake 
grensoverschrijdende zaken voor de e-handel voor consumenten binnen de EU 
(COM(2009)0557),

– gezien de ‘Mystery shopping evaluatie van grensoverschrijdende e-handel binnen de EU’, 
een studie dat op 20 oktober 2009 namens DG SANCO van de Commissie is uitgevoerd 
door YouGovPsychonomics,

– gezien het werkdocument van het personeel van de Commissie van 22 september 2009 
inzake de controle op kwaliteit en vooruitgang van de financiële dienstverlening in de 
detailhandel t.o.v. het Scorebord voor de consumentenmarkten (SEC(2009)1251),

– gezien de communicatie van 7 juli 2009 van de Commissie aan het Europees Parlement, 
de Raad, aan het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s 
inzake een geharmoniseerde methodiek voor het classificeren en rapporteren van 
consumentenklachten en verzoeken om inlichtingen (COM(2009)0346), en aan de 
begeleidende conceptaanbeveling van de Commissie (SEC(2009)0949), 

– gezien de communicatie van de Commissie van 2 juli 2009 inzake de handhaving van het 
consumentenacquis (COM(2009)0330),

– gezien het rapport van de Commissie van 2 juli 2009 inzake de toepassing van Besluit 
(EG) Nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en van de Raad inzake de samenwerking 
tussen nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de wet op 
de consumentenbescherming (verordening samenwerking consumentenbescherming) 
(COM(2009)0336),

– gezien het werkdocument van het personeel van de Commissie van 5 maart 2009 met de 
                                                                                                                                                  
1 PB L 189, 22.7 2010, p.1.
2 PB L 95, 15.4.2010, p.1.
3 PB C 349E, 22.12.2010, p.1.



PE489.679v01-00 6/17 PR\903329NL.doc

NL

titel Report on cross-border e-commerce in the EU (SEC(2009)0283),

– gezien haar resolutie van 5 februari 2009 inzake de internationale handel en het internet1,

– gezien haar resolutie van 13 januari 2009 inzake de omzetting, uitvoering en handhaving 
van Besluit 2005/29/EG met betrekking tot oneerlijke business-to-consumer 
handelspraktijken binnen de interne markt en Besluit 2006/114/EG met betrekking tot 
misleidende en vergelijkende reclame2,

– gezien haar resolutie van 3 september 2008 inzake hoe marketing en reclame de gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen beïnvloedt3, 

– gezien haar resolutie van 21 juni 2007 inzake consumentenvertrouwen in de digitale 
omgeving4, 

– gezien de Verordening (EG) Nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en van de Raad 
van 27 oktober 2004 inzake de samenwerking tussen nationale autoriteiten 
verantwoordelijk voor de handhaving van de wet op de consumentenbescherming 
(verordening inzake samenwerking consumentenbescherming)5,

– gezien Richtlijn 2006/114/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 12 
december 2006 met betrekking tot misleidende en vergelijkende reclame6,

– gezien Artikel 20(2) van Besluit 2006/123/EG7 van 12 december 2006 inzake de 
dienstverlening binnen de interne markt,

– gezien Richtlijn 2006/114/EG8 van het Europees Parlement en van de Raad van 12 
december 2006 met betrekking tot misleidende en vergelijkende reclame (gecodificeerde 
versie), 

– gezien haar resoluties van 23 maart 2006 inzake het Europees contractenrecht en de 
herziening van het acquis: de weg vooruit9 en van 7 september 2006 inzake het Europees 
contractenrecht10,

– gezien de communicatie van de Commissie inzake de herziening van de EU regelgeving 
voor elektronische communicatienetwerken en diensten (COM(2006)0334),

– gezien de Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 
met betrekking to oneerlijke business-to-consumer handelspraktijken binnen de interne 

                                               
1 PB C 67E, 18.3.2010, p.112.
2 PB C 46E, 24.2.2010, p.26.
3 PB C 295E, 4.12.2009, p.43.
4 PB C 146E, 12.6.2008, p.370.
5 PB L 364, 9.12.2004, p.1.
6 PB L 373, 21.12.2004, p.37.
7 PB L 376, 27.12.2006, p.36.
8 PB L 376, 27.12.2006, p. 21.
9 PB C 292 E, 1.12.2006, p. 109
10 PB C 305E, 14.12.2006, p.247
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markt1,

– gezien de Richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 ter uitvoering van 
het gelijkheidsbeginsel tussen mannen en vrouwen in de toegang tot en het leveren van 
goederen en diensten2,

– gezien de Speciale Eurobarometer Nr. 342 inzake responsabilisering van de consument,

– gezien het UNCITRAL Verdrag inzake het Gebruik van Elektronische Communicatie in
Internationale Contractvorming 2005, de Modelwet van UNCITRAL inzake elektronische 
handtekeningen (2001) en de Modelwet van UNCITRAL inzake elektronische handel 
(1996)3, 

– gezien de First Application Report van 21 november 2003 inzake het E-handelsbesluit 
(COM(2003)0702),

– gezien de Richtlijn 2002/65/EG4 van het Europees Parlement en van de Raad van 23 
september 2002 met betrekking tot verkoop op afstand van financiële dienstverlening voor 
consumenten en de aangepaste Richtlijn 90/619/EEG van de Raad en de Richtlijnen 
97/7/EG en 98/27/EG,

– gezien de Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 
met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens en de bescherming op de privacy 
in de elektronische communicatiesector5,

– gezien de Richtlijn 2000/31/EG van het Europees parlement en de Raad van 8 juni 2000 
inzake bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, in het 
bijzonder de elektronische handel, in de interne markt6,

– gezien de Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 
1995 inzake de bescherming van individuen met betrekking to het verwerken van 
persoonsgegevens en inzake het vrije verkeer van dergelijke gegevens7,

– gezien het Grondrechtenhandvest van de Europese Unie, zoals opgenomen in de 
Verdragen bij Artikel 6 van het Verdrag van de Europese Unie (TEU) en in het bijzonder 
de Artikelen 7 (respect voor privé en familieleven), 21 (antidiscriminatie), 24 (de rechten 
van het kind), 25 (de rechten van de ouderen), 26 (integratie van personen met een 
handicap) en 38 (consumentenbescherming),

– gezien Artikel 9 TFEU, dat bepaalt dat ‘in het definiëren en uitvoering van haar beleid en 
activiteiten, de Unie rekening zal houden met de eisen die verbonden zijn aan de 
bevordering van een hoog niveau van werkgelegenheid, de garantie van voldoende 

                                               
1 PB L 149, 11.6.2005, p. 22.
2 PB L 373, 21.12.2004, p. 37.
3 http://www.un.or.at/unictral
4 PB L 271, 9.10.2002, p. 16.
5 PB L 201, 31.7.2002, p. 37.
6 PB L 178, 17.7.2000, p. 1.
7 PB L 281, 23.11.1995, p. 31.
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maatschappelijke bescherming, het gevecht tegen maatschappelijke buitensluiting, en een 
hoog niveau van onderwijs, training en bescherming van de volksgezondheid’,

– gezien Artikel 11 TFEU, dat bepaalt dat de ‘milieubeschermingeisen geïntegreerd moeten 
worden in de definitie en uitvoering van het beleid en de activiteiten van de Unie, in het 
bijzonder met het oog op het bevorderen van duurzame ontwikkeling’,

– gezien Artikel 12 TFEU, dat bepaalt dat er rekening moet worden gehouden met de 
‘consumentenbeschermingeisen in het definiëren en uitvoeren van andere activiteiten en 
beleid van de Unie’,

– gezien Artikel 14 TFEU met Protocol 26 inzake diensten van algemeen (economisch) 
belang,

– gezien Regel 48 van haar procesregeling,

– gezien het rapport van de Commissie inzake de Interne Markt en 
Consumentenbescherming en de meningen van de Commissie inzake Industrie, 
Onderzoek en Energie, de Commissie inzake Regionale Ontwikkeling, De Commissie 
inzake Cultuur en Onderwijs, de Commissie inzake Juridische Zaken en de Commissie 
inzake Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (A7-000/2012), 

A. aangezien de Digitale Interne Markt de belangrijkste factor is om van de EU de meest 
marktconforme en dynamische kenniseconomie ter wereld te maken;

B. aangezien e-handel en online diensten noodzakelijk zijn voor het internet en cruciaal zijn 
voor de doelstellingen van de EU 2020-strategie voor de interne markt, dat zowel een 
voordeel voor de burgers en het bedrijfsleven is; 

C. aangezien 99% van alle Europese bedrijven MKB’s zijn die 85% werkgelegenheid 
opleveren, en daardoor zijn de MKB’s de drijvende kracht in de Europese economie, die 
de hoofdverantwoordelijkheid hebben voor het creëren van welvaart en groei, en ook 
vernieuwing en R&D;

D. aangezien bedrijven die hun interneteconomie ontwikkeld hebben, veel verder gevorderd 
zijn dan andere bedrijven, en in de huidige economische crisis met een arbeidsgeneratie 
die praktisch afhankelijk is van MKB’s, is het essentieel om de belemmeringen voor 
online handel weg te nemen;

E. aangezien het bereiken van een effectief functionerende interne markt de doelstellingen 
van de Lisbon Agenda zal vervullen met betrekking tot het vergroten van de groei, de 
werkgelegenheid en de mededinging om de 500 miljoen consumenten in de EU te 
bedienen;

F. aangezien er 75 miljoen mensen met een handicap in Europa aanwezig zijn, en dat deze 
personen ook volledige toegang tot de interne markt zouden moeten hebben;

G. aangezien e-handel consumenten toestaat om te profiteren van lage prijzen en een bredere 
keus, echter 60% van de websites zijn momenteel ongeschikt voor grensoverschrijdende 
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online consumenten, en het consumenten- en bedrijfsvertrouwen in de digitale omgeving 
is nog laag; 

H. aangezien de versnippering van de digitale markt van de EU de rechten onder acquis 
communautaire in gevaar brengt, aangezien consumenten en het bedrijfsleven een kleine 
rechtszekerheid hebben met betrekking tot grensoverschrijdende e-handel, dankzij het 
bestaan van te veel wettelijke voorschriften die uiteenlopende eisen stellen, een situatie 
dat de zakelijke exploitanten, instanties of consumenten niet toestaat om van duidelijke en 
uitvoerbare regels te profiteren; 

I. aangezien het van belang is om de rechtsversnippering dat nu in een aantal gebieden 
bestaat, te ondervangen om zo een volledige en echte Digitale Interne Markt te bereiken;

J. aangezien de e-handel en online diensten de ontwikkeling van een duurzame interne markt 
aanmoedigen, door gebruik van lage CO2 en milieuvriendelijke technologieën, 
standaarden, labels, producten en diensten;

Een Digitale Interne Markt voor groei en werkgelegenheid

1. Benadrukt dat in tijden van economische crisis het onontbeerlijk is om maatregelen te 
nemen om de groei te stimuleren en werkgelegenheid te creëren, en benadrukt dat het 
voltooien van de Digitale Interne Markt een belangrijke stap voorwaarts zou zijn in het 
bereiken van haar doel; vandaar een verzoek aan de Commissie, om haar plan voor het 
lanceren en voltooien van de Digitale Interne Markt uit te voeren;

2. Verwelkomt de nieuwe communicatie van de Commissie inzake e-handel en online 
diensten, gepubliceerd op 11 januari 2012, dat gericht is op het ontwikkelen van een 
duidelijk kader voor de e-handel, door het vertrouwen te vergroten en de e-handel en 
online diensten uit te breiden naar de sectoren B2B, B2C, C2C en G2G;

3. Doet een beroep op de Commissie om haar actieplan voor het vereenvoudigen van 
grensoverschrijdende toegang tot online producten en inhoud uit te voeren, te ontwikkelen 
en effectief op te volgen, en te dien einde, een stappenplan te leveren voor de uitvoering 
van een transversaal plan dat de ontwikkeling van de Digitale Interne Markt en de 
bevordering van groei op de lange termijn, de concurrentiepositie en de werkgelegenheid 
garandeert terwijl zij de Europese economie aanpast aan de huidige uitdagingen van de 
wereldeconomie;

4. Benadrukt dat versnippering en gebrek aan rechtszekerheid de voornaamste zorgen op de 
Digitale Interne Markt zijn, en dat tegenstrijdige handhaving van de regels in de Lidstaten 
moet worden aangepakt;

5. Benadrukt dat het e-handelsbesluit de hoeksteen van de Digitale Interne Markt is en dat 
een herziening van dit besluit niet gewenst is; echter, verwelkomt het initiatief van de 
Commissie voor het verbeteren van haar uitvoering en het verschaffen van duidelijkheid, 
bv. met betrekking tot de melding- en actieprocedures;

MKB’s
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6. Benadrukt dat de MKB’s de ruggengraat voor de Europese economie vormen en dat het 
daarom van levensbelang is om een actieplan te ontwikkelen voor hun integratie in de 
Digitale Interne Markt; benadrukt dat door gebruik te maken van de mogelijkheden van de 
digitale economie en de Digitale Interne Markt d.m.v. innovatie en slim gebruik van ICT 
een grote steun zou zijn voor MKB’s om uit de huidige crisis te stappen en groei en 
werkgelegenheid te creëren;

7. Roept, daarom, de Commissie en de Lidstaten op om een dergelijk actieplan te 
ontwikkelingen, dat gebaseerd is op het bevorderen van de integratie van MKB’s in de 
digitale waardeketens door maatregelen en initiatieven te nemen dat slim gebruik van ICT 
voor innovatie, de concurrentiepositie en de ontwikkeling van e-vaardigheden 
aanmoedigt, als ook het meer beschikbaar stellen van informatie betreffende de voordelen 
en de potentie van de interneteconomie – bv. via het European E-Business Support 
Network (eBSN – terwijl daarnaast, onder andere, ook financiële ondersteuning aan 
vernieuwende MKB’s gegeven wordt;

8. Roept de Commissie op om een strategie te ontwikkelen om digitaal ondernemerschap in 
Europa te stimuleren, dat zich focust op innovatieve en dynamische MKB’s uit alle 
sectoren om zodoende hoge groeipotentie en innovatie te garanderen en nieuwe banen in 
Europa te creëren; 

9. Roept de Commissie en de Lidstaten op om maatregelen te introduceren die gericht zijn 
op het bieden van financiële ondersteuning aan innovatieve MKB’s, door middel van 
bestaande programma’s zoals het Programma voor Concurrentiepositie en Innovatie 
(CIP), het nieuwe programma voor de Concurrentiepositie van Ondernemingen en MKB’s 
(COSME) en het Programma voor Onderzoek en Innovatie ‘Horizon 2020’, als ook de 
voorgestelde verordening inzake durfkapitaalfondsen;

Het wegwerken van de overgebleven belemmeringen in de Digitale Interne Markt 

10. Roept de Commissie op om oplossingen te vinden met het oog op het verbeteren van het 
EU kader voor leveringsdiensten, op een manier dat zowel bedrijven en consumenten in 
staat stelt om volledig van de Digitale Interne Markt te profiteren; benadrukt dat dit kader 
de toegankelijkheid, een betrouwbare en snelle levering, vriendelijke dienstverlening, een 
efficiënt en transparant systeem voor retourzendingen, en lage prijzen voor 
grensoverschrijdende leveringsdiensten, moet garanderen;

11. Roept de Commissie en de Lidstaten op de mogelijkheden te onderzoeken om de BTW-
regels te vereenvoudigen en te standaardiseren voor grensoverschrijdende online 
transacties, en een grotere EU-brede harmonisering met betrekking tot de tarieven en 
regimes, en om de ambtenarij aan banden te leggen met het oog op een eenvoudiger, 
makkelijker en efficiënter systeem; benadrukt dat digitale producten zoals e-books moeten 
vallen onder dezelfde BTW tarieven als een gelijkwaardig product in fysieke vorm; 

12. Verwelkomt het groenboek van de Commissie over betaalsystemen met de kaart, internet 
en mobiele telefoon; roept de Commissie en de Lidstaten op om passende maatregelen te 
ontwikkelen en uit te voeren met het oog op het bereiken van een volledig en effectief 
geïntegreerd, concurrerend, innovatief, neutraal en veilig regelgevend kader voor online 
en mobiele betalingen binnen de EU;



PR\903329NL.doc 11/17 PE489.679v01-00

NL

13. Benadrukt dat persoons- en gegevensbeveiliging de belangrijkste zorgen onder de 
consumenten zijn en dreigt consumenten te ontmoedigen om online te kopen; beschouwt 
het als noodzakelijk om de bestaande wet op de gegevensbescherming aan te passen aan 
nieuwe uitdagingen en innovaties op het gebied van de huidige en toekomstige 
technologische ontwikkelingen, bv. cloud computing; 

14. Verwelkomt, daarom de voorgestelde nieuwe verordening van de Commissie voor de 
bescherming van gegevens, en benadrukt de noodzaak om een nieuwe verordening op dat 
gebied goed te keuren en in te voeren op een manier dat, terwijl het de privacy en de 
fundamentele rechten beschermt, het ook voldoende flexibiliteit voor bedrijven biedt om 
hun bedrijf te ontwikkelen zonder grote uitgaven te doen, terwijl het hen tevens 
vereenvoudiging en vermindering van de administratieve lasten biedt;

15. Roept de Commissie op om het juridisch kader te moderniseren met betrekking tot de 
intellectueel eigendomsrechten en snel de Europese Strategie voor Intellectuele 
Eigendomsrechten in te voeren, en kijkt uit naar haar voorstellen over deze kwestie. 

16. Veroordeelt sterk alle vormen van discriminatie van consumenten op basis van 
nationaliteit en residentie, herroept Artikel 20(2) van de dienstenrichtlijn (2006/123/EU), 
en roept de Commissie en de Lidstaten op om volledige uitvoering van die richtlijn te 
garanderen.

Het vertrouwen in de Digitale Interne Markt vergroten

17. Benadrukt dat de richtlijn voor consumentenrechten een belangrijke stap voorwaarts heeft 
betekent in het vergroten van rechtszekerheid voor consumenten en bedrijven in online 
transacties, en vandaag vertegenwoordigt het het belangrijkste instrument voor 
consumentenbescherming voor online diensten; roept de Lidstaten op zorg te dragen voor 
een snelle en effectieve uitvoering; 

18. Roept de Commissie en de Lidstaten op om meer middelen voor effectieve instrumenten 
te geven en te ontwikkelen zoals het Consumer Protection Cooperation (CPC) netwerk, 
om te waarborgen dat online marktdeelnemers de Europese regels inzake transparantie en 
oneerlijke handelspraktijken toepassen, en zo een hoog niveau van 
consumentenbescherming te bewerkstelligen;

19. Roept de Commissie op om een element van toegankelijkheid voor consumenten in elk 
Digitaal Intern Marktbeleid op te nemen, om te bewerkstelligen dat alle 
burgergroeperingen toegang hebben tot en volledig kunnen profiteren van de Digitale 
Interen Markt;

20. Benadrukt de noodzaak voor initiatieven in de Lidstaten om e-vaardigheden onder het 
grote publiek te verbeteren; 

21. Erkent het belang van een Europees handvest voor gebruikersrechten dat de rechten en 
plichten van burgers uit de informatiemaatschappij verduidelijkt; 

22. Benadrukt de noodzaak om een Europees Vertrouwensmerk in het leven te roepen, dat 
zou garanderen dat een bedrijf dat online opereert de EU-wetgeving volledig respecteert; 
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het zou eenvoudig en goed gestructureerd moeten zijn en het zou van inhoud moeten 
worden voorzien dat toegevoegde waarde aan e-handel geeft, waardoor zowel het 
vertrouwen en de transparantie worden verhoogd, en ook de rechtszekerheid voor zowel 
consumenten en bedrijven door middel van informatie;

23. Verwelkomt de wetsvoorstellen van de Commissie inzake de Alternatieve 
Geschillenbeslechting (ADR) en de Online Geschillenbeslechting (ODR), en onderstreept 
het belang van de werkelijke aanneming van deze wetsvoorstellen;

24. Verwelkomt zeer de nieuwe communicatie van de Commissie met de titel European 
Strategy for a Better Internet voor Children, en moedigt de Lidstaten aan om didactisch 
gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen te bevorderen;

25. Roept de Commissie op om ervoor te zorgen dat de regels inzake selectieve distributie 
juist worden toegepast om zo misbruik te voorkomen;

De basis leggen voor een meer concurrerend Europa

27. Roept de Lidstaten op de ontwikkeling van informatie- en communicatie-infrastructuren te 
versterken en te vereenvoudigen; verwelkomt het nieuwe initiatief Connecting Europe 
Facility, aangezien het cruciaal zal zijn voor de effectieve uitvoering van de Digitale 
Agenda voor Europese doelstellingen die zijn gesteld voor 2020, belooft 
breedbandtoegang voor iedereen;

28. Verwelkomt de nieuwe communicatie van de Commissie inzake elektronische aankoop 
gepubliceerd op 20 april 2012; benadrukt dat elektronische aankoop de manier waarop 
aankoop wordt uitgevoerd zal vereenvoudigen, geeft transparantie, vermindert de lasten 
en kosten, vergroot de deelname van MKB’s, en levert een betere kwaliteit en lagere 
prijzen;

29. Verwelkomt de voorgestelde verordening inzake elektronische identificatie, legalisatie en 
ondertekening;

30. Draagt haar president op haar standpunt bij de Raad, de Commissie en de nationale 
parlementen kenbaar te maken;
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TOELICHTING

Europa heeft op dit moment te maken met grote uitdagingen. De economische crisis 
beïnvloedt hevig onze economie, onze landen, onze maatschappijen, onze families. Vandaag 
de dag zien we moeilijke tijden tegemoet wanneer, misschien meer dan ooit, we politieke 
bezinning en discussie van ideeën nodig hebben. Elke crisis, elk stadium zoals waarin we nu 
verkeren, is ook een kans om te verbeteren, bij ons zelf te raden gaan over wat de oorzaken 
zijn geweest dat ons in deze situatie gebracht heeft, de gemaakte fouten te corrigeren, te 
ontwikkelen, en dus de noodzakelijk wijzigingen door te voeren. De meest uitdagende tijden 
zijn daarom de beste kansen om hervormingen door te voeren, ons opnieuw uit te vinden en 
daarom te ontwikkelen naar een betere situatie.

We leven ook in een tijd van grote maatschappelijke, economische en technologische 
ontwikkelingen die zijn weerga niet kent. De zogenaamde Digitale Revolutie heeft onze 
levens in verschillende aspecten behoorlijk veranderd. Nieuwe vormen van handel, de 
communicatie over en weer met andere individuen, het opzoeken van informatie, het 
vergelijken van producten en prijzen, het leren, en nog veel meer, zijn dusdanig veranderd op 
een manier dat, nog niet zo heel lang geleden, wij onmogelijk voor ogen hebben kunnen 
houden. 

De Digitale Revolutie heeft ook de manier waarop bedrijven werken veranderd, en de invloed 
van de interneteconomie is in de afgelopen jaren enorm geworden. De winsten en 
mogelijkheden voor economische groei, het creëren van werkgelegenheid, de mogelijkheden 
voor consumenten, de verscheidenheid aan producten, betaalbare prijzen, en de 
mogelijkheden voor bedrijven zijn immens. De cijfers laten dat duidelijk zien: In een aantal 
G8 landen is 20% van de economische groei en 25% groei aan arbeidsplaatsen in de 
afgelopen vijf jaar toe te schrijven aan het internet. Voor elke arbeidsplaats dat ‘offline’ in de 
wereld verloren gaat, creëert de online sector 2,6 nieuwe banen. Bedrijven die de volledige 
potentie van het internet benutten, creëren twee keer zoveel arbeidsplaatsen dan bedrijven die 
dat niet doen. Indien het als een sector gemeten wordt, is de internetgerelateerde consumptie 
en uitgave nu groter dan dat van landbouw of energie. En het zal nog blijven groeien.

Volgens de laatste BCG studie The internet in the G-20, in 2016, zullen er wereldwijd 3 
miljard internetgebruikers zijn en de interneteconomie zal een bedrag van $ 4,2 triljoen in de 
G-20 economieën bereiken. Als het een nationale economie zou zijn, dan zou de 
interneteconomie in de top vijf van de wereld staan, slechts achter de VS, China, Japan, en 
India, en voor Duitsland. Binnen de G-20 bedraagt het al 4,1 procent van het BBP, oftewel 
$2,3 triljoen, in 2010 overtreft het de economieën van Italië en Brazilië. Het internet draagt in 
sommige economieën bij tot 8% van het BBP, stimuleert de groei, en creëert banen.

In de Europese Unie is de Digitale Interne Markt echter nog niet zover ontwikkeld als het zou 
kunnen zijn, en we hebben nog niet alle voordelen van de digitale economie benut. De huidige 
rechtsversnippering fungeert nu als afschrikmiddel voor zowel consumenten en bedrijven 
wanneer zij overwegen om zich in te laten in grensoverschrijdende handel. Bedrijven die over 
de grens in Europa opereren, hebben te maken met 27 verschillende reglementen inzake 
belangrijke punten zoals de BTW, postdiensten, of intellectuele eigendomsrechten, om zo 
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maar eens een paar voorbeelden te noemen, die hoge kosten met zich meebrengen voor het 
uitvoeren van een pan-Europees bedrijf, soms zelfs niet eens betaalbaar, in het bijzonder voor 
MKB's. In de Europese Unie worden 99% van de bedrijven geclassificeerd als MKB’s. Zij 
zijn de ruggengraat van de economie van Europa aangezien zij 85% van de werkgelegenheid 
creëren. 

De Digitale economie kan de sleutel zijn voor hun ontwikkeling om ze te helpen een weg te 
vinden om uit deze crisis te komen. Het is daarom van levensbelang om die belemmeringen 
weg te nemen om ze zo nieuwe kansen te geven en om de economische groei te stimuleren en 
arbeidsplaatsen te creëren.

Aan de andere kant, en net zo belangrijk, is de vermindering van kansen voor consumenten 
om volledig van de Digitale Interne Markt te profiteren. Aangezien veel online winkels niet 
bereid zijn om aan consumenten uit elk EU-land te verkopen, worden, om bovengenoemde 
redenen, internettransacties vaak afgebroken wanneer een consument buiten een bepaalde 
markt verblijft. Gemiddeld 61% van alle grensoverschrijdende orders mislukken vanwege dit 
gegeven.

Volgens het laatste Scorebord voor de consumentenmarkt en haar studie naar e-handel van 
goederen, kunnen consumenten besparen op 13 van de 15 productcategorieën waarvoor de 
prijzen waren opgevraagd. Het onderzoek laat ook zien dat consumenten tenminste twee keer 
zoveel keus hebben wanneer zij online winkelen dan waarneer zij dat niet doen. Als zij online 
binnen de EU winkelen, hebben zij 16 keer meer producten om uit te kiezen. Uit het online 
winkelen, behalen Europese consumenten al ongeveer €11,7 miljard voordeel per jaar in 
goederen alleen. Als de e-handel zou groeien tot 15% van de totale detailhandel en de 
belemmeringen voor de Interne Markt zouden worden verwijderd, dan zou de totale 
welvaartsgroei van consumenten ongeveer €204 miljard bereiken (gelijk aan 1.7% van het 
BBP van de EU). 

Dit is vier keer zoveel als een situatie waar de marktversnippering langs de landsgrenzen blijft 
voortbestaan. Tweederde van de verkregen welvaartsgroei van consumenten is te danken aan 
de toegenomen online keuze, dat over de grenzen behoorlijk hoger ligt.

Europa staat op een tweesprong van haar toekomstige economische ontwikkeling, en we 
moeten een beslissing nemen inzake onze bedrijven een goede bedrijfsomgeving dan wel een 
vijandige omgeving te bieden. We zouden moeten besluiten of we gaan voor een Europa 
zonder belemmeringen of dat we blijven vastzitten in een Europa met belemmeringen voor 
het creëren van bedrijven en arbeidsplaatsen. 

Dit jaar, wanneer we de 20ste verjaardag van het ontstaan van de Interne Markt vieren, zouden 
we de noodzakelijke impuls voor onze economie moeten geven dat het ontstaan van een 
Digitale Interne Markt zou scheppen. In de jaren 80 en 90 van de afgelopen eeuw bracht de 
verwezenlijking van de vier vrijheden enorme mogelijkheden en kansen teweeg. Vandaag zou 
de uitbreiding van de Interne Markt naar een Digitale Interne Markt veel meer tot stand 
brengen. De Digitale Revolutie biedt voor onze economie, onze bedrijven en burgers, de kans 
om via de Digitale Interne Markt groei en werkgelegenheid te creëren.

De Europese instellingen hebben hieromtrent in de afgelopen twee jaar verschillende 
initiatieven, velerlei communicaties van de Europese Commissie en rapportages van het 
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Europees Parlement uitgewerkt. De IMCO Commissie heeft zelfs een specifieke Werkgroep 
opgezet inzake de Digitale Interne Markt en de e-handel, dat de belemmeringen analyseert en 
concrete werkterreinen voorstelt om de huidige situatie te verbeteren. Maar we moeten een 
stap verder gaan. Er zijn meer specifieke beleidsvoorstellen nodig, meer diepgaande 
hervormingen van de bestaande situatie.

Europa beweegt snel van een industrieel tijdperk naar een wereldwijd, genetwerkt kennis en 
op diensten gebaseerde economie. Dat vereist onvermijdelijk veranderingen, niet alleen 
binnen de economie maar ook binnen de instellingen en systemen die voor een ander tijdperk 
ontwikkeld zijn. Het benadrukken van het grote belang van de transformerende kracht van 
nieuwe technologieën, evenals onderwijs, vaardigheden en levenslang leren, is dit initiatief 
bedoeld om het debat te stimuleren en te richten op de algemene aandacht met betrekking tot 
de kwesties dat het middelpunt van een succesvolle kenniseconomie zijn.

Uw rapporteur verwelkomt de 5 aanbevelingen voor actie voor het ontwikkelen van beleid en 
praktijk op het gebied van de communicatie van de Commissie inzake een ‘Duidelijk kader 
voor het vergroten van vertrouwen in de Digitale Interne Markt voor e-handel en online 
diensten’, maar hij zou streven naar een diepgaande analyse voor de volgende vier aan elkaar 
verbonden actiepunten.

1. Kleine en middelgrote ondernemingen.

De EU heeft al veel gedaan om de situatie voor MKB’s te verbeteren maar er moet nog veel 
gebeuren om de bureaucratie te verminderen, de toegang tot financiële instrumenten te 
vereenvoudigen en de toegang van een MKB tot de Europese en internationale markten te 
verbeteren. Er zijn ongeveer 23 miljoen kleine en middelgrote ondernemingen die 99% van de 
bedrijven in Europa vertegenwoordigen en voor ongeveer 85% aan werkgelegenheid 
verschaffen. Zij vertegenwoordigen de belangrijkste aandrijfkracht voor economische groei, 
innovatie, werkgelegenheid en maatschappelijke integratie. De ICT, zoals erkend door de 
Digitale Agenda van de Europese Unie – één van de beste initiatieven van het Europa 2020-
Strategie – heeft een grote impuls voor de groei, en de productiviteit in de MKB sector 
gegeven, en daarmee ook de welvaart van de burgers en consumenten verbetert. 
Vernieuwende MKB’s hebben een bepaalde rol te spelen in het voortbrengen van innovatie en 
groei, door middel van nieuwe transformerende technologieën om de productiviteit, de 
efficiëntie en concurrentiepositie voor zowel de industrie en de publieke sector nieuw leven in 
te blazen. Innovatieve bedrijven stimuleren al de groei in Europa, aangezien de ICT sector 
ongeveer 25% van de BBP groei vertegenwoordigt.

MKB’s die intensieve technologiegebruikers zijn groeien en exporteren niet alleen twee keer 
zoveel als hun collega-bedrijven, maar creëren ook twee keer zoveel arbeidsplaatsen. Meer 
gebruik van technologie is nodig in alle bedrijven uit alle sectoren. Volgens het McKinsey 
Global Institute komt ongeveer 75% van de economische waarde dat door het internet is 
ontstaan, uit traditionele bedrijven die op het web gebaseerde technologieën gebruiken om de 
kosten voor het runnen van hun bedrijf te verminderen.

2. Het wegwerken van de overgebleven belemmeringen in de Digitale Interne Markt. De 
Digitale Interne Markt kan bijdragen aan het bereiken van vele beleidsdoelstellingen van de 
EU, inclusief de doelstellingen van Europa 2020 door de Europese arbeidsmarkt te 
moderniseren en haar economie te vergroenen. Echter op dit moment hebben wij nog altijd 27 
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Digitale Interne Markten in plaats van één. De huidige regels moeten worden geüpdate om 
een Interne Digitale Markt mogelijk te maken. De versnipperde aard van de digitale interne 
markt van Europa weerhoudt veel MKB’s ervan om de voordelen van het internet en ICT te 
plukken omdat zij niet dezelfde juridische, belasting en/of administratieve lasten zoals dat van 
de grote ondernemingen, kunnen betalen. Het leveren volgens de volgende ‘actiepuntenlijst’, 
één van de vele maatregelen, is een voorwaarde sin qua non, als Europa hoopt om de 
mogelijkheden van de digitale interne markt te kunnen plukken in een economische sector 
waarin de toekomstige concurrentiepositie, het creëren van arbeidsplaatsen en de 
productiviteitsprestatie zullen worden beslist:

 De verspreiding en adoptie van een ultra hogesnelheidsbreedband bespoedigen; 
 Het creëren van betrouwbare, veilige en efficiënte online betalingssystemen; 
 Het stroomlijnen en vereenvoudigen van complexe en overlappende BTW-systemen; 
 Lagere grensoverschrijdende verzendingskosten en de zekerheid van levering vergroten; 
 Het ontwikkelen van een Europees-breed kader met harmoniserende regels voor 

gegevensbescherming dat rekening houdt met nieuwe technologieën zoals cloud 
computing;

 Het leveren van een Europese strategie voor IPR.
 De juiste toepassing van Artikel 20(2) van het Dienstenbesluit

3. Het vertrouwen in de Digitale Interne Markt vergroten Vertrouwen is een van de 
belangrijkste succesfactoren voor de groei van e-handel en online diensten. Verdere 
maatregelen om de groei van e-handel te stimuleren door het creëren van vertrouwen zijn 
dwingend. Een online marktplaats creëren waarop consumenten kunnen vertrouwen door zorg 
te dragen voor transparantie, veiligheid en bescherming van de gebruikersrechten.
Kernstatistieken spreken voor zichzelf en moeten alarmbellen laten rinkelen bij de 
beleidsmakers:

 De EU is nog steeds erg zwak in hogesnelheidsbreedband aangezien slechts 0,9% 
verbindingen op 100 Megabit per seconde opereren – ver onder de doelstelling van de 
Digitale Agenda, namelijk een implementatie van 50% zeer snel internet in 2020; 

 Europa leidt niet genoeg ICT professionals op en het digitale vaardigheidstekort van 
ongeveer 700.000 professionals in 2015 wordt voorspeld, en dit in een tijd van een 
historisch aantal van 10.2% en het alarmerende aantal van 22.4% voor jonge mensen. 

 Bijna één op de twee Europese consumenten is niet geïnteresseerd in het doen van een 
grensoverschrijdende transactie vanwege de zorgen over de veiligheid van de levering dat 
gemiddeld twee keer zo hoog is in vergelijking tot binnenlandse zendingen. 

 35% van de internetgebruikers vermijden het winkelen online vanwege zorgen over de 
veiligheid van betalingen, en het gebrek aan rechtszekerheid etc.

Het instellen van een effectief online Europees Vertrouwensmerk zou de volgende stap zijn 
op de fundering, opgericht door de bovengenoemde maatregelen, en zo een efficiënte en 
toegankelijke ADR en ODR mechanismen opzetten, of het intensiveren van meer 
handhavinginstrumenten. Het toepassen van een effectief e-handtekening systeem zou 
cruciaal zijn voor het bevorderen van het vertrouwen, evenals de lancering van een Wetboek 
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van Online Rechten in de EU en een betere informatievoorziening over de gebruikersrechten 
in de EU.

4. De basis leggen voor een meer concurrerend Europa. Achterlopen op ICT en innovatie 
zal op de lange termijn vernietigende consequenties hebben. Dat is de reden waarom, als een 
urgente prioriteit, de Digitale Interne Markt een bron moet worden om een bedrijfsomgeving 
te leveren dat bedrijfsinvesteringen in R&D vereenvoudigt. Maatregelen zoals de Connecting 
Europe Facility, e-inkoop en richtlijnen voor e-ondertekening, zullen belangrijke 
katalysatoren zijn om de basis te leggen voor technologische ontwikkelingen en vernieuwing 
voor bedrijven. 

Het is het standpunt van uw Rapporteur dat het uitvoeren en aanpassen van de bestaande EU 
regels om de Digitale Interne Markt te voltooien, Europa zal helpen om op hetzelfde niveau 
als dat van haar concurrenten, op de wereldmarkt te spelen en zal haar ook in staat stellen om 
een uitweg te vinden in de huidige financiële crisis, sterker zijn dan voorheen en klaar om de 
uitdagingen van de Wereldeconomie van de 21ste eeuw te trotseren.


