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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la finalizarea pieței unice digitale (2012/2030(INI))

Parlamentul European,

 având în vedere Propunerea din 4 iunie 2012 de regulament al Parlamentului European și 
al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de asigurare a încrederii pentru 
tranzacțiile electronice pe piața internă (COM(2012)0238),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 29 mai 2012 intitulată „Tabloul de bord al 
piețelor de consum arată unde sunt cele mai bune condiții pentru consumatori în Europa –
A șaptea ediție a Tabloului de bord al condițiilor pentru consumatori” (SEC(2012)0299),

– având în vedere Rezoluția sa din 22 mai 2012 referitoare la o strategie de consolidare a 
drepturilor consumatorilor vulnerabili1,

– având în vedere Rezoluția sa din 22 mai 2012 referitoare la Tabloul de bord al pieței 
interne2,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 22 mai 2012 către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „O 
agendă a consumatorului european – stimularea încrederii și a creșterii economice” 
(COM(2012)0225),

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 22 mai 2012 intitulat 
„Raport privind o politică de protecție a consumatorilor (iulie 2010-decembrie 2011)” 
(SWD(2012)0132), însoțind Comunicarea intitulată „O agendă a consumatorului european 
– stimularea încrederii și a creșterii economice” (COM(2012)0225), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 2 mai 2008 intitulată „Strategia europeană 
pentru un internet mai bun pentru copii” (COM(2012)0196),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 aprilie 2012 intitulată „O strategie pentru 
achizițiile publice electronic” (COM(2012)0179),

 având în vedere propunere din 25 ianuarie 2012 de regulament al Parlamentului European 
și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulament general privind protecția 
datelor) (COM(2012)0011),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 ianuarie 2012intitulată „Un cadru coerent 
pentru creșterea încrederii în piața unică digitală a comerțului electronic și a serviciilor 
online” (COM(2011)0942),

– având în vedere Rezoluția sa din 15 noiembrie 2011 referitoare la o nouă strategie pentru 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2012)0209.
2 Texte adoptate, P7_TA(2012)0211.
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politica de protecție a consumatorilor1,

– având în vedere Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 
25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a 
Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a 
Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului2,

– având în vedere Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului cu 
privire la un program privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020 
(COM(2011)0707) și documentele însoțitoare (SEC(2011)1320 și SEC(2011)1321),

– având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2011 referitoare la mobilitatea și 
incluziunea persoanelor cu handicap și Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele 
cu handicap3,

– având în vedere Propunerea din 19 octombrie 2011 de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de instituire a mecanismului Conectarea Europei 
(COM(2011)0665),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din octombrie 2011 intitulată „Pentru o mai bună 
funcționare a piețelor în interesul consumatorilor – a șasea ediție a Tabloului de bord al 
piețelor de consum” (SEC(2011)1271),

– având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2011 referitoare la o piață a comerțului cu
amănuntul mai eficientă și mai corectă4,

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 7 aprilie 2011 intitulat 
„Consolidarea capacității de acțiune a consumatorilor din UE” (SEC(2011)0469),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 martie 2011 intitulată „Consumatorii se 
simt ca acasă în cadrul pieței unice – a cincea ediție a Tabloului de bord al condițiilor 
pentru consumatori” (SEC(2011)0299),

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliul European intitulată „EUROPA 
2020, o strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii” (COM(2010)2020),

– având în vedere Rezoluția sa din 15 decembrie 2010 referitoare la impactul publicității 
asupra comportamentului consumatorilor5,

– având în vedere Rezoluția sa din 21 septembrie 2010 referitoare la realizarea pieței interne 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0491.
2 JO L 304, 22.11.2011, p. 64.
3 Texte adoptate, P7_TA(2011)0453.
4 Texte adoptate, P7_TA(2011)0307.
5 Texte adoptate, P7_TA(2010)0484.



PR\903329RO.doc 5/17 PE489.679v01-00

RO

în ceea ce privește comerțul electronic1,

– având în vedere Directiva 2010/45/UE a Consiliului din 13 iulie 2010 de modificare a 
Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce 
privește normele privind facturarea2,

– având în vedere hotărârile CEJ referitoare la Google (Hotărârea din 23 martie 2010 
pronunțată în cauzele conexate C-236/08–C-238/08) și la BergSpechte (Hotărârea din 
25 martie 2010 pronunțată în cauza C-278/08) care definesc „[utilizatorul] de internet 
normal informat și suficient de atent” ca fiind utilizatorul standard de internet,

– având în vedere Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 
10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de 
lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii 
mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale)3,

– având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2010 referitoare la protecția consumatorilor4,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată „EUROPA 2020: O 
strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” 
(COM(2010)2020),

– având în vedere Raportul analitic intitulat „Atitudini față de comerțul transfrontalier și față 
de protecția consumatorilor”, publicat de Comisie în martie 2010 (Eurobarometrul Flash 
nr. 282),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 22 octombrie 2009 privind comerțul electronic 
transfrontalier dintre întreprinderi și consumatori în Uniunea Europeană 
(COM(2009)0557),

– având în vedere studiul intitulat „Evaluare prin metoda clientului misterios a comerțului 
electronic transfrontalier din UE”, realizat pentru DG SANCO al Comisiei, de 
YouGovPsychonomics și publicat la 20 octombrie 2009,

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 22 septembrie 2009 
privind monitorizarea serviciilor financiare cu amănuntul din Tabloul de bord al piețelor 
de consum (SEC(2009)1251),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 7 iulie 2009 către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind o 
metodă armonizată de clasificare și comunicare a reclamațiilor și cererilor de informații 
din partea consumatorilor (COM(2009)0346) și Proiectul de recomandare al Comisiei care 
însoțește comunicarea în cauză (SEC(2009)0949), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 2 iulie 2009 privind aplicarea acquis-ului în 
                                               
1 JO C 50E, 21.2.2012, p. 1.
2 JO L 189, 22.7.2010, p. 1.
3 JO L 95, 15.4.2010, p. 1.
4 JO C 349E, 22.12.2010, p. 1.
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domeniul protecției consumatorilor (COM(2009)0330),

– având în vedere Raportul Comisiei din 2 iulie 2009 cu privire la aplicarea 
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 
privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației 
în materie de protecție a consumatorului (Regulamentul privind cooperarea în materie de 
protecție a consumatorului) (COM(2009)0336),

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 5 martie 2009, intitulat 
„Raport privind comerțul electronic transfrontalier din UE” (SEC(2009)0283),

– având în vedere Rezoluția sa din 5 februarie 2009 referitoare la comerțul internațional și 
internetul,1

– având în vedere Rezoluția sa din 13 ianuarie 2009 referitoare la transpunerea, aplicarea și 
asigurarea respectării Directivei 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și ale Directivei 2006/114/CE 
privind publicitatea înșelătoare și comparativă2,

– având în vedere Rezoluția sa din 3 septembrie 2008 privind impactul marketingului și al 
publicității asupra egalității dintre femei și bărbați3, 

– având în vedere Rezoluția sa din 21 iunie 2007 privind încrederea consumatorilor în 
mediul digital4, 

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale 
însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului 
(Regulamentul privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului)5,

– având în vedere Directiva 2006/114/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
12 decembrie 2006 privind publicitatea înșelătoare și comparativă6,

– având în vedere articolul 20 alineatul (2) din Directiva 2006/123/CE7 din 
12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne,

– având în vedere Directiva 2006/114/CE8 a Parlamentului European și a Consiliului din 
12 decembrie 2006 privind publicitatea înșelătoare și comparativă (versiune codificată), 

– având în vedere Rezoluția sa din 23 martie 2006 referitoare la legislația europeană privind 

                                               
1 JO C 67E, 18.3.2010, p. 112.
2 JO C 46 E, 24.2.2010, p. 26.
3 JO C 295 E, 4.12.2009, p. 43.
4 JO C 146E, 12.6.2008, p. 370.
5 JO L 364, 9.12.2004, p. 1.
6JO L 373, 21.12.2004, p. 37. 
6 JO L 376, 27.12.2006, p. 21.
7 JO L 376, 27.12.2006, p. 36.
8 JO L 376, 27.12.2006, p. 21.



PR\903329RO.doc 7/17 PE489.679v01-00

RO

contractele și revizuirea acquis-ului: calea de urmat1 și Rezoluția sa din 7 septembrie 2006 
referitoare la legislația europeană privind contractele2,

– având în vedere Comunicarea Comisiei privind revizuirea cadrului de reglementare al UE 
pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (COM(2006)0334),

– având în vedere Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă 
față de consumatori3,

– având în vedere Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a 
principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și 
servicii și furnizarea de bunuri și servicii4,

– având în vedere Eurobarometrul special nr. 342 privind consolidarea capacității de acțiune 
a consumatorilor,

– având în vedere Convenția UNCITRAL privind utilizarea mijloacelor electronice de 
comunicare în încheierea de contracte internaționale (2005), legea tip a UNCITRAL 
privind semnăturile electronice (2001) și vedere legea tip a UNCITRAL privind comerțul 
electronic (1996)5, 

– având în vedere Primul raport de aplicare din 21 noiembrie 2003 referitor la Directiva 
privind comerțul electronic (COM(2003)0702),

– având în vedere Directiva 2002/65/CE6 a Parlamentului European și a Consiliului din 
23 septembrie 2002 privind comercializarea la distanță a serviciilor financiare de consum 
și de modificare a Directivei 90/619/CEE a Consiliului și a Directivelor 97/7/CE și 
98/27/CE,

– având în vedere Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în 
sectorul comunicațiilor publice7,

– având în vedere Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața internă8,

– având în vedere Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

                                               
1 JO C 292 E, 1.12.2006, p. 109.
2 JO C 305E, 14.12.2006, p. 247.
3 JO L 149, 11.6.2005, p. 22.
4 JO L 373, 21.12.2004, p. 37.
5 http://www.un.or.at/unictral
6 JO L 271, 9.10.2002, p. 16. 
7 JO L 201, 31.7.2002, p. 37.
8 JO L 178, 17.7.2000, p. 1.
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datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date1,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, astfel cum a fost 
încorporată în tratate prin articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și, în 
special, articolul 7 (respectarea vieții private și de familie), articolul 21 (nediscriminarea), 
articolul 24 (drepturile copilului), articolul 25 (drepturile persoanelor în vârstă), 
articolul 26 (integrarea persoanelor cu handicap) și articolul 38 (protecția consumatorilor),

– având în vedere articolul 9 din TFUE, care prevede că „în definirea și punerea în aplicare 
a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea ține seama de cerințele privind promovarea unui 
nivel ridicat al ocupării forței de muncă, garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, 
combaterea excluziunii sociale, precum și de cerințele privind un nivel ridicat de educație, 
de formare profesională și de protecție a sănătății umane”,

– având în vedere articolul 11 din TFUE, care prevede că „[c]erințele de protecție a 
mediului trebuie integrate în definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor 
Uniunii, în special pentru promovarea dezvoltării durabile”,

– având în vedere articolul 12 din TFUE, care prevede că „[c]erințele din domeniul 
protecției consumatorilor se iau în considerare în definirea și punerea în aplicare a 
celorlalte politici și acțiuni ale Uniunii”,

– având în vedere articolul 14 din TFUE și Protocolul 26 la acesta privind serviciile de 
interes (economic) general,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, avizul 
Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, al Comisiei pentru dezvoltarea regională, 
al Comisiei pentru cultură și educație, al Comisiei pentru afaceri juridice și al Comisiei 
pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0000/2012), 

A. întrucât finalizarea pieței unice digitale este un factor-cheie în transformarea Europei în 
cea mai competitivă și dinamică economie bazată pe cunoaștere din lume;

B. întrucât comerțul electronic și serviciile online sunt o forță vitală a internetului și sunt 
esențiale pentru obiectivele Strategiei UE 2020 privind piața internă, de care beneficiază 
atât cetățenii, cât și întreprinderile; 

C. întrucât 99 % din toate întreprinderile europene sunt IMM-uri, asigurând 85 % din 
ocuparea forței muncă, iar astfel IMM-urile sunt forța motrice a economiei europene, 
având ca primă responsabilitate crearea de bunăstare și creșterea economică, precum și 
inovarea, cercetarea și dezvoltarea;

D. întrucât companiile care și-au dezvoltat propria economie bazată pe internet au progresat 
mult mai mult decât celelalte, iar în actuala criză economică când generarea de locuri de 
muncă depinde practic de IMM-uri, este esențial să fie înlăturate barierele din calea 

                                               
1 JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
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comerțului online;

E. întrucât realizarea unei funcționări eficace a pieței interne ar îndeplini obiectivelor agendei 
de la Lisabona de a stimula creșterea economică, ocuparea forței de muncă și concurența 
în beneficiul celor 500 de milioane de consumatori din UE;

F. întrucât în Europa există 75 de milioane de persoane cu handicap, iar aceste persoane ar 
trebui, de asemenea, să aibă acces complet la piața internă;

G. întrucât comerțul electronic permite consumatorilor să beneficieze de prețuri mai mici și 
de o gamă mai vastă de opțiuni, 60 % dintre site-uri nu sunt în prezent adecvate pentru 
cumpărătorii online transfrontalieri, iar încrederea consumatorilor și a întreprinderilor în 
mediul digital este încă redusă; 

H. întrucât fragmentarea pieței digitale din UE periclitează drepturile derivate din acquis-ul 
comunitar, deoarece consumatorii și întreprinderile au prea puțină securitate juridică în 
ceea ce privește comerțul electronic transfrontalier, din cauză că există prea multe 
dispoziții juridice care prevăd cerințe divergente, o situație care nu permite operatorilor, 
autorităților sau consumatorilor să beneficieze de norme clare și aplicabile; 

I. întrucât este esențial să se depășească fragmentarea juridică ce există în prezent într-o 
serie de domenii, pentru a realiza o piață unică digitală completă și reală;

J. întrucât comerțul electronic și serviciile online încurajează dezvoltarea unei piețe unice 
sustenabile prin utilizarea tehnologiilor, standardelor, etichetelor, produselor și serviciilor 
ecologice și cu emisii scăzute de carbon,

O piață unică digitală pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă

1. subliniază că, pe timp de criză economică, este esențial să se ia măsuri de stimulare a 
creșterii economice și de crearea de locuri de muncă și evidențiază că finalizarea pieței 
unice digitale ar fi un pas esențial înainte în ceea ce privește realizarea acestui obiectiv; 
solicită, prin urmare, Comisiei să pună în aplicare planul său de lansare și finalizare a 
pieței unice digitale;

2. salută noua Comunicare a Comisiei privind comerțul electronic și serviciile online, 
publicată la 11 ianuarie 2012, care are ca scop dezvoltarea unui cadru coerent pentru 
comerțul electronic, prin creșterea încrederii și a așteptărilor în comerțul electronic și 
serviciile online ale sectoarelor privind relațiile dintre întreprinderi (B2B), dintre 
întreprinderi și consumatori (B2C), dintre consumatori (C2C) și dintre guverne (G2G);

3. solicită Comisiei să pună în aplicare, să dezvolte și să urmeze în mod eficace planul său de 
acțiune pentru facilitarea accesului transfrontalier la produsele și conținutul online și, în 
acest sens, să pună la dispoziție o foaie de parcurs privind punerea în aplicare a unui plan 
transversal care să asigure dezvoltarea pieței unice digitale și promovarea creșterii 
economice pe termen lung, competitivitatea și crearea de locuri de muncă, în același timp 
adaptând economia europeană la provocările impuse de economia globală de azi;

4. subliniază că fragmentarea și lipsa unei securități juridice sunt principalele îngrijorări 
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legate de piața unică digitală, iar aplicarea inconsecventă a normelor în statele membre 
trebuie rezolvată;

5. subliniază că Directiva privind comerțul electronic este baza pieței unice digitale și că o 
revizuire a acesteia nu este necesară; salută totuși inițiativa Comisiei de a îmbunătăți 
punerea directivei în aplicare și de a oferi clarificări, de exemplu, în ceea ce privește 
procedurile de notificare și de acțiune;

IMM-urile

6. subliniază că IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei europene și, prin 
urmare, este esențial să se elaboreze un plan de acțiune pentru integrarea lor în piața unică 
digitală; subliniază că profitând de posibilitățile oferite de economia digitală și de piața 
unică digitală prin intermediul utilizării inovatoare și inteligente a TIC s-ar putea contribui 
semnificativ la facilitarea ieșirii IMM-urilor din actuala criză, la stimularea creșterii 
economice și la crearea de locuri de muncă;

7. solicită în consecință Comisiei și statelor membre să elaboreze un astfel de plan de 
acțiune, care să se bazeze pe promovarea integrării IMM-urilor în lanțurile valorice 
digitale prin adoptarea de măsuri și de inițiative care încurajează utilizarea inteligentă a 
TIC pentru inovare, competitivitate și dezvoltarea competențelor digitale, precum și prin 
furnizarea mai multor informații privind avantajele și potențialul economiei bazate pe 
internet, de exemplu Rețeaua Europeană E-Business de Sprijin pentru IMM-uri (eBSN), în 
același timp furnizând și sprijin financiar IMM-urilor inovatoare, printre alte acțiuni;

8. solicită Comisiei să elaboreze o strategie care să stimuleze antreprenoriatul digital în 
Europa, punându-se accentul pe IMM-urile inovatoare și dinamice din toate sectoarele, 
pentru a asigura un nivel ridicat al potențialului de creștere economică și al inovării, 
pentru a crea noi locuri de muncă în Europa; 

9. solicită Comisiei și statelor membre să introducă măsuri la căror scop este de a oferi 
sprijin financiar IMM-urilor inovatoare, prin intermediul programelor actuale, precum 
Programul pentru competitivitate și inovație (CIP), noul Program pentru competitivitatea 
întreprinderilor și IMM-urilor și Programul pentru cercetare și inovare „Orizont 2020”, 
precum și al propunerii de regulament privind fondurile cu capital de risc;

Depășirea barierelor rămase în calea pieței unice digitale 

10. solicită Comisiei să găsească soluții cu scopul de a îmbunătăți cadrul UE privind prestarea 
de servicii, astfel încât să permită atât întreprinderilor, cât și consumatorilor să beneficieze 
pe deplin de piața unică digitală; subliniază că acest cadru ar trebui să asigure o furnizare 
accesibilă, fiabilă și rapidă, servicii propice, un sistem de beneficii eficient și transparent, 
precum și prețuri mai mici pentru serviciile de livrare transfrontaliere;

11. solicită Comisiei și statelor membre să examineze posibilitățile de simplificare, de 
standardizare a normelor privind TVA pentru tranzacții online transfrontaliere și de 
armonizare într-o mai mare măsură a tarifelor și a regimurilor la nivelul întregii UE și să 
reducă birocrația cu scopul de a sigura un sistem mai simplu, mai ușor și mai eficient; 
subliniază că produsele digitale precum cărțile electronice ar trebui să fie supuse aceleași 
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taxe pe valoare adăugată, ca și produsele echivalente în format fizic; 

12. salută Cartea verde a Comisiei privind plățile efectuate cu cardul, pe internet și de pe 
telefonul mobil; solicită Comisiei și statelor membre să elaboreze și să implementeze 
măsuri corespunzătore pentru a realiza un cadru de reglementare al UE complet și eficace 
integrat, competitiv, inovator, neutru și sigur pentru plățile efectuate online și de pe 
telefonul mobil;

13. subliniază că siguranța datelor și confidențialitatea îi îngrijorează în mod special pe 
consumatori și tind să îi descurajeze de la a cumpăra online; consideră că este necesar să 
se adapteze legislația actuală privind protecția datelor la noile provocări și inovări din 
domeniul evoluțiilor tehnologice prezente și viitoare, de exemplu cloud computing; 

14. salută, prin urmare, noua propunere a Comisiei de regulament privind protecția datelor și 
subliniază necesitatea de a aproba și de a pune în aplicare un nou regulament privind acest 
subiect într-o formă care, în același timp protejând confidențialitatea și garantând 
drepturile fundamentale, asigură suficientă flexibilitate companiilor pentru a le permite să 
își dezvolte afacerea fără a plăti costuri enorme, și în același timp simplificându-le și 
reducându-le sarcinile administrative;

15. solicită Comisiei să modernizeze cadrul juridic care reglementează drepturile de 
proprietate intelectuală, propunând și implementând rapid Strategia europeană privind 
drepturile de proprietate intelectuală, și așteaptă cu interes propunerile sale în această 
privință; 

16. dezaprobă cu tărie orice discriminare împotriva clienților pe bază de naționalitate și 
rezidență, amintind articolul 20 alineatul (2) din Directiva privind serviciile 
(2006/123/UE), și solicită Comisiei și statelor membre să asigure punerea în aplicare 
completă a directivei;

Creșterea încrederii în piața unică digitală

17. subliniază că Directiva privind drepturile consumatorilor a reprezentat un pas important 
înainte în ceea ce privește creșterea securități juridice pentru consumatori și întreprinderi 
în cadrul tranzacțiilor online, iar azi este principalul instrument de protecție a 
consumatorului pentru serviciile online; solicită statelor membre să asigure punerea ei în 
aplicare eficace și rapidă; 

18. solicită Comisiei și statelor membre să dezvolte instrumente eficace, precum Rețeaua de 
cooperare pentru protecția consumatorului (CPC), și să le ofere mai multe resurse pentru a 
garanta aplicarea de către comercianți a normelor europene privind transparența și 
practicile comerciale neloiale, astfel asigurând un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor;

19. solicită Comisiei să includă o componentă privind accesul consumatorilor în toate 
politicile privind piața unică digitală, pentru a se asigura că toate grupurile de cetățeni au 
acces la piața unică digitală și pot beneficia pe deplin de aceasta;

20. subliniază necesitatea unor inițiative în statele membre vizând îmbunătățirea 
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competențelor în rândul publicului larg; 

21. recunoaște importanța unei carte europene a drepturilor utilizatorilor, care ar clarifica 
drepturile și obligațiile cetățenilor societății informaționale; 

22. subliniază necesitatea de a crea un marcaj de garanție european, care ar garanta 
respectarea pe deplin a legislației UE de către orice întreprindere care își desfășoară 
activitatea online; acesta ar trebui să fie simplu și bine structurat și ar trebui să aibă un 
conținut care să asigure valoare adăugată comerțului electronic, astfel crescând încrederea 
și transparența, precum și securitatea juridică atât pentru consumatori, cât și pentru 
întreprinderi prin intermediul informațiilor;

23. salută propunerea legislativă a Comisiei privind soluționarea alternativă a litigiilor (SAL) 
și soluționarea online a litigiilor (SOL) și subliniază importanța adoptării lor eficace;

24. salută cu mare plăcere noua Comunicare a Comisiei intitulată „Strategia europeană pentru 
un internet mai bun pentru copii” și încurajează statele membre să promoveze utilizarea în 
scopuri educaționale a noilor evoluții tehnologice;

25. solicită Comisiei să se asigure că normele privind distribuirea selectivă sunt aplicate în 
mod corespunzător pentru a evita abuzurile;

Crearea bazelor unei Europe mai competitive

27. solicită statelor membre să consolideze și să faciliteze dezvoltarea de infrastructuri de 
informare și de comunicare; salută noua inițiativă „mecanismul Conectarea Europei”, 
deoarece va fi esențială pentru implementarea eficace a obiectivelor Agendei digitale 
pentru Europa stabilite pentru 2020, care promit acces la bandă largă pentru toți;

28. salută noua Comunicare a Comisiei privind achizițiile publice electronice publicată la 
20 aprilie 2012; subliniază că achizițiile publice electronice vor simplifica modul de 
desfășurare a achizițiilor publice, vor asigura transparență, vor reduce sarcinile și 
costurile, vor crește participarea IMM-urilor și vor livra o calitate mai bună la prețuri mai 
mici;

29. salută propunerea de regulament privind identificarea, autentificarea și semnătura 
electronice;

30. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Astăzi Europa se confruntă cu vremuri foarte problematice. Criza economică afectează grav 
economia, țările, societățile și familiile noastre. Astăzi ne confruntăm cu vremuri dificile 
când, mai mult ca niciodată, avem nevoie de reflecție politică și de dezbare pe marginea 
ideilor. Fiecare criză, fiecare etapă ca cea pe care o trăim azi sunt și o oportunitate de a 
îmbunătăți, de a reflecta la motivele care ne-au adus în această situație, de a corecta greșelile 
făcute, de a evolua și, astfel, de a face schimbările necesare. Prin urmare, vremurile cele mai 
problematice ne oferă șansa de a reforma, de a ne reinventa și, astfel, de a evolua la o situație 
mai bună.

Trăim, de asemenea, o epocă de mari și extraordinare evoluții sociale, economice și 
tehnologice. Așa-numita Revoluție digitală ne-a modificat în mod semnificativ viețile pe mai 
multe planuri. Noile forme de comerț, de interacțiune cu ceilalți, de căutare a informației, de 
comparare a produselor și a prețurilor și de învățare, printre multe altele, s-au schimbat 
dramatic într-un mod pe care, cu doar câțiva ani în urmă, nu ni-l puteam imagina. 

Revoluția digitală a transformat și modul în care funcționează întreprinderile, iar impactul 
economiei bazate pe internet a fost considerabil în ultimii ani. Sunt imense câștigurile și 
posibilitățile în ceea ce privește creșterea economică, crearea de locuri de muncă, 
oportunitățile pentru consumatori, varietatea de produse, prețurile convenabile și posibilitățile 
pentru companii. Cifrele vorbesc de la sine: În unele țări G8 internetul a însemnat 20 % din 
creșterea economică și 25 % din creșterea locurilor de muncă în ultimii cinci ani. Pentru 
fiecare loc de muncă pierdut „off-line” în lume, sectorul online creează 2,6 noi locuri de 
muncă. Companiile care exploatează întregul potențial al internetului creează cel puțin de 
două ori mai multe locuri de muncă decât companiile care nu îl exploatează. Dacă sunt 
măsurate ca sector, consumul și cheltuielile conexe internetului sunt în prezent mai mari decât 
energia din agricultură. Și va continua să crească.

Potrivit studiului efectuat de BCG The internet economy in the G-20 (Economia bazată pe 
internet în G-20), până în 2016 vor exista 3 miliarde de utilizatori de internet la nivel mondial, 
iar economia bazată pe internet va atinge 4,2 bilioane de dolari americani în economiile țărilor 
G-20. Dacă ar fi o economie națională, economia bazată pe internet ar fi printre primele cinci 
în lume, precedată numai de SUA, China, Japonia și India, și urmată de Germania. În țările G-
20 deja s-a ridicat la 4,1 % din PIB sau 2,3 bilioane de dolari americani în 2010, depășind 
economia Italiei și pe cea a Braziliei. În unele economii internetul reprezintă până la 8 % din 
PIB, stimulând creșterea și creând locuri de muncă.

Cu toate acestea, în Uniunea Europeană, piața unică digitală nu a evoluat pe cât ar fi putut și 
nu am exploatat toate beneficiile oferite de economia digitală. Actuala fragmentare juridică 
acționează ca un factor descurajant atât pentru consumatori, cât și pentru întreprinderi atunci 
când se gândesc să se angajeze în schimburi comerciale transfrontaliere. Întreprinderile care 
desfășoară activități la nivel transfrontalier în Europa trebuie să facă față la 27 de seturi 
diferite de norme în domenii-cheie precum TVA-ul, serviciile poștale sau drepturile de 
proprietate intelectuală, ca să dăm doar câteva exemple, ceea ce generează un cost foarte 
ridicat pentru implementarea unei afaceri paneuropene, ceea ce uneori nu este convenabil, mai 
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ales pentru IMM-uri. În Uniunea Europeană, 99 % dintre companii sunt clasificate ca IMM-
uri. Ele sunt coloana vertebrală a economiei UE, creând 85 % dintre locurile de muncă.

Economia digitală ar putea fi cheia dezvoltării lor și le-ar putea ajuta să găsească o modalitate 
de ieșire din criză. Prin urmare, este vital să se înlăture aceste bariere pentru a le oferi noi 
oportunități și pentru a stimula creșterea economică și crearea de locuri de muncă.

Pe de altă parte, și la fel de importantă este reducerea posibilităților consumatorilor de a 
beneficia pe deplin de piața unică digitală. Deoarece numeroase magazine nu doresc să vândă 
consumatorilor din orice stat membru al UE, din motivele sus-menționate, tranzacțiile prin 
internet sunt adesea întrerupte când consumatorul își are reședința în afara unei anumite piețe. 
În medie 61 % din toate comenzile transfrontaliere eșuează din acest motiv.

Potrivit celui mai recent Tabloul de bord al piețelor de consum și studiului din acesta privind 
comerțul electronic de bunuri, consumatorii pot economisi pentru 13 din 15 categorii de 
produse pentru care au fost colectate prețurile. De asemenea, studiul a arătă că aceștia cel 
puțin două opțiuni atunci când fac cumpărături online, decât offline. Dacă fac cumpărături 
online la nivelul UE, consumatorii au de până la 16 ori mai multe produse dintre care să 
aleagă. Din cumpărăturile online, consumatorii europeni câștigă deja aproximativ 11,7 
miliarde de euro pe an numai din bunuri (o suma egală cu 0,12 % din PIB-ul UE). În cazul în 
care comerțul electronic ar crește la 15 % din totalul sectorului comerțului cu amănuntul, iar 
barierele din calea pieței unice ar fi eliminate, beneficiile totale în ceea ce privește bunăstarea 
consumatorilor ar atinge aproximativ 204 miliarde de euro (echivalentul a 1,7 % din PIB-ul 
UE). 

Este de patru ori mai mare decât în cazul în care ar continua să existe fragmentarea piețelor la 
nivelul frontierelor naționale. Două treimi din beneficiile privind bunăstarea consumatorilor 
se datorează opțiunilor online îmbunătățite, care sunt mult mai mari la nivel transfrontalier.

În ceea ce privește evoluția sa economică viitoare, Europa se află la răspântie și trebuie să ne 
hotărâm dacă le oferim întreprinderilor noastre un mediu de afaceri propice sau unul ostil. Ar 
trebui să ne hotărâm dacă ne îndreptăm către o Europă fără bariere sau rămânem cramponați 
într-o Europă a barierelor în calea înființării de întreprinderi și a creării de locuri de muncă. 

Anul acesta, când vom sărbători cea de-a 20-a aniversare de la crearea pieței unice, ar trebui 
să dăm impulsul necesar economiei noastre care va constitui crearea unei piețe unice digitale. 
În ani 80 și 90 ai secolului trecut, materializarea celor patru libertăți a creat posibilități și 
oportunități enorme. Astăzi, extinderea pieței unice către o piață unică digitală ar crea și mai 
multe. Revoluția digitală oferă economiei, companiilor și cetățenilor noștri șansa de a stimula 
creșterea economică și de a crea locuri de muncă prin intermediul pieței unice digitale.

În ultimii doi ani instituțiile europene au creat mai multe inițiative în acest sens, diverse 
comunicări ale Comisiei Europene și rapoarte ale Parlamentului European. Comisia IMCO a 
creat un grup de lucru specific privind piața unică digitală și comerțul electronic, care în 
prezent analizează barierele și propune linii de acțiune concrete pentru a îmbunătăți situația 
actuală. Dar trebui să mergem și mai departe. Este nevoie de propuneri de politici mai 
specifice, de reforme mai aprofundate pentru situația actuală.

Europa trece rapid de la epoca industrială la o economie globală bazată pe rețele, cunoaștere 
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și servicii. Ceea ce impune în mod inevitabil schimbări nu doar în economie, ci și în 
instituțiile și sistemele care au fost concepute pentru o altă eră. Subliniind importanța 
extraordinară a puterii de transformare prezentate de noile tehnologii, precum și a educației, a 
competențelor și a învățării pe tot parcursul vieții, această inițiativă urmărește să stimuleze 
dezbaterea și să concentreze atenția publicului asupra aspectelor care sunt în centrul unei 
economii de succes bazate pe cunoaștere.

Raportorul pentru aviz salută cele cinci recomandări de acțiune pentru elaborarea de politici și 
practici în domeniu, conținute în Comunicarea Comisiei intitulată „Un cadru coerent pentru 
creșterea încrederii în piața unică digitală a comerțului electronic și a serviciilor online”, dar 
ar căuta o analiza aprofundată a următoarelor patru puncte de acțiune interconectate:

1. Întreprinderile unice și mijlocii.

UE deja a făcut multe pentru a îmbunătăți situația IMM-urilor, dar încă mai sunt multe de 
făcut pentru a reduce birocrația, a simplifica accesul la instrumente financiare și a îmbunătăți 
accesul IMM-urilor la piețele europene și internaționale. Există aproximativ 23 de milioane de 
întreprinderi mici și mijlocii care reprezintă 99 % dintre companiile din Europa și care asigură 
85 % din locurile de muncă. Ele reprezintă principala forță motrice a creșterii economice, a 
inovării, a ocupării forței de muncă și a integrării sociale. TIC, astfel cum este recunoscută de 
Agenda digitală a Uniunii Europene – una dintre inițiativele emblematice ale Strategiei 
Europa 2020 – a stimulat în mod semnificativ creșterea economică, a crescut productivitatea 
din sectorul IMM-urilor, ceea ce în schimb a îmbunătățit bunăstarea cetățenilor și a 
consumatorilor. IMM-urile inovatoare au un rol special de jucat în generarea inovării și a 
creșterii economice, permițând noilor tehnologii transformaționale să revitalizeze 
productivitatea, eficiența și competitivitatea atât pentru industrie, cât și pentru sectorul public. 
Întreprinderile inovatoare deja stimulează creșterea economică în Europa, sectorul TIC 
reprezentând aproximativ 25 % din creșterea PIB-ului.

IMM-urile care utilizează intensiv tehnologia nu doar se dezvoltă și exportă de două ori mai 
mult decât omoloagele lor, dar și creează e două ori mai multe locuri de muncă. Este nevoie 
ca tehnologia să se utilizeze mai mult în toate companiile din toate sectoarele. Potrivit 
McKinsey Global Institute, 75 % din valoare economică creată de internet se datorează 
companiilor tradiționale care utilizează tehnologii bazate pe web pentru a reduce costurile de 
administrare a afacerii lor.

2. Depășirea barierelor rămase în calea pieței unice digitale Piața unică digitală poate 
contribui la realizarea multor obiective ale politicilor UE, inclusiv a obiectivelor Europa 2020 
de modernizare a piețelor muncii și de ecologizare a economiei din Europa. Totuși, în prezent 
încă avem 27 de piețe unice digitale în loc de una. Normele actuale trebuie actualizate pentru 
a facilita piața unică digitală. Caracterul fragmentar al pieței unice digitale a UE împiedică 
numeroase IMM-uri să culeagă beneficiile oferite de internet și de TIC, deoarece nu își pot 
permite aceleași sarcini juridice, fiscale și/sau administrative ca și marile întreprinderi. Printre 
alte măsuri, furnizarea următoarei liste de acțiuni de întreprins este o condiție sine qua non¸ 
dacă Europa speră să valorifice potențialul pieței unice digitale într-un sector al economiei în 
care se va decide viitoarea competitivitate, crearea locurilor de muncă și performanța.

 accelerarea răspândirii și a adoptării benzii largi de mare viteză; 
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 crearea de sisteme de plată online fiabile, sigure și eficiente; 
 raționalizarea și simplificarea sistemelor de TVA complexe și care se suprapun; 
 reducerea costurilor de expediere transfrontaliere și creșterea securității juridice în materie 

de livrare; 
 dezvoltarea unui cadru la nivel european cu norme armonizate privind protecția datelor 

care ține seama de noile tehnologii, precum cloud computing;
 realizarea unei strategii europene privind DPI;
 aplicarea corectă a articolului 20 alineatul (2) din Directiva privind serviciile.

3. Creșterea încrederii în piața unică digitală. Încrederea este factorul-cheie al succesului 
creșterii comerțului electronic și a serviciilor online. În plus, sunt obligatorii măsuri de 
stimulare a creșterii comerțului electronic prin crearea de încredere. Trebuie creat un spațiu 
pentru piața online în care consumatorii să aibă încredere, prin asigurarea transparenței, a 
securității și a protecției drepturilor utilizatorului. Statisticile-cheie vorbesc de la sine și ar 
trebui să dea un semnal de alarmă în rândul factorilor de decizie politică:

 UE încă are o poziție slabă în ceea ce privește banda largă de mare viteză cu numai 0,9 % 
dintre conexiuni funcționând la 100 de megabiți pe secundă, departe de obiectivul 
Agendei digitale privind o penetrare de 50 % a internetului superrapid până în 2020. 

 Europa nu formează suficienți profesioniști TIC și se prognozează că până în 2015 lipsa 
de personal calificat în domeniul digital să ajungă până la 700 000 de profesioniști, și 
toate acestea într-o perioadă cu un nivel istoric de 10,2 % și un nivel alarmant de 22,4 % 
pentru tineri. 

 aproape unul din doi consumatori europeni nu este interesat să efectueze tranzacții 
transfrontaliere din cauza grijilor privind siguranța livrării, care în medie este de două ori 
mai mare decât în cazul expedierilor interne; 

 35 % dintre utilizatorii de internet evită să cumpere online din cauza grijilor privind 
siguranța plăților, a lipsei de securitate juridică etc.

Crearea unui marcaj de garanție european online eficace ar fi următorul pas în folosirea 
fundației puse de măsurile de mai sus și, astfel, în instituirea de mecanisme SAL și SOL 
eficiente și accesibile sau în consolidarea unor instrumente suplimentare de punere în aplicare 
a legislației. Adoptarea unui sistem de semnătură electronică eficace ar fi esențial pentru 
promovarea încrederii, precum și pentru lansarea unui cod al drepturilor online din UE și 
pentru o mai bună informare cu privire la drepturile utilizatorilor din UE.

4. Crearea bazelor unei Europe mai competitive. A rămâne în urmă în materie de TIC și 
inovare ar fi devastator, cu consecințe pe termen lung. De aceea, ca o prioritate urgentă, piața 
unică digitală trebuie să devină o sursă care să asigure un mediu de afaceri propice efectuării 
de investiții în cercetare și dezvoltare de către companii. Măsuri precum mecanismul 
Conectarea Europei, achizițiile publice electronice și orientările privind semnătura 
electronică, printre altele, ar fi catalizatori importanți pentru crearea bazelor evoluțiilor 
tehnologice și a inovării pentru întreprinderi. 

Raportorul pentru aviz este de părere că punerea în aplicare a normelor UE actuale și 
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adaptarea lor în vederea finalizării pieței unice digitale vor ajuta Europa să devină un actor de 
talia concurenților săi de pe piața mondială și, de asemenea, îi va permite să găsească o 
modalitate de ieșire din actuala criză financiară, devenind mai puternică decât înainte și fiind 
gata să înfrunte provocările impuse de economia mondială a secolului 21.


