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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o dokončanju enotnega digitalnega trga (2012/2030(INI)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga z dne 4. junija 2012 o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o 
elektronski identifikaciji in skrbniških storitvah za elektronske transakcije na notranjem 
trgu (COM(2012)0238),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 29. maja 2012 z naslovom „Pregled stanja 
potrošniških trgov: Kje v Evropi so razmere za potrošnike najboljše – sedma izdaja 
točkovne tabele za potrošnike“ (SWD(2012)0165),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. maja 2012 o strategiji za krepitev pravic 
ranljivih potrošnikov1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. maja 2012 o pregledu notranjega trga2,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 22. maja 2012 Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Evropska 
agenda za potrošnike – krepitev zaupanja in rasti“ (COM(2012)0225),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 22. maja 2012 z naslovom 
„Poročilo o potrošniški politiki (julij 2010–december 2011)“ (SWD(2012)0132), ki je 
priložen sporočilu „Evropska agenda za potrošnike – krepitev zaupanja in 
rasti“(COM(2012)0225), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 2. maja 2012 z naslovom „Evropska strategija za 
boljši internet za otroke“ (COM(2012)0196),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. aprila 2012 z naslovom „Evropska digitalna 
agenda“ (COM(2012)0179),

 ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. januarja 2012 
o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov) (COM(2012)0011),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. januarja 2012 z naslovom „Skladen okvir za 
okrepitev zaupanja v enotni digitalni trg elektronskega poslovanja in spletnih storitev“ 
(COM (2011)0942),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 2011 o novi strategiji EU za 
potrošniško politiko3,

– ob upoštevanju Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0209.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0211.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0491.
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25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in 
Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 
85/577/EGS in Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta1,

– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o programu varstva 
potrošnikov 2014–2020 (COM(2011)0707) in spremljajočih dokumentov 
(SEC(2011)1320 in SEC(2011)1321),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2011 o mobilnosti in vključevanju 
invalidov ter Evropski strategiji o invalidnosti 2010–20202,

– ob upoštevanju predloga z dne 19. oktobra 2011 o uredbi Evropskega parlamenta in Sveta 
o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope (COM (2011)0665),

– ob upoštevanju sporočila Komisije iz oktobra 2011 z naslovom „Zagotavljanje 
učinkovitosti trgov v korist potrošnikov – šesta izdaja pregleda stanja potrošniških trgov“ 
(SEC(2011)1271),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. julija 2011 o bolj učinkovitem in poštenem 
maloprodajnem trgu3,

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 7. aprila 2011 z naslovom z 
naslovom „Krepitev moči potrošnikov v EU“ (SEC(2011)0469),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. marca 2011 na temo Potrošniki doma na 
enotnem trgu, peta izdaja pregleda stanja razmer za potrošnike (SEC(2011)0299),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu svetu z naslovom „Evropa 2020: 
strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (COM(2010)2020),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. decembra 2010 o vplivu oglaševanja na vedenje 
potrošnikov4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. septembra 2010 o dokončnem oblikovanju 
notranjega trga za elektronsko poslovanje5,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2010/45/EU z dne 13. julija 2010 o spremembah Direktive 
2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede pravil o izdajanju 
računov6,

– ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije o Googlu (združene zadeve C-236/08 do C-
238/08 z dne 23. marca 2010) in BergSpechte (zadeva C-278/08, sodba z dne 

25. marca 2010), v katerih je kot standardni internetni potrošnik opredeljen normalno 

                                               
1 UL L 304, 22.11.2011, str. 64.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0453.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0307.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0484.
5 UL C 50E, 21.2.2012, str. 1.
6 UL L 189, 22.7.2010, str.1.
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informiran in razmeroma pozoren uporabnik interneta,

– ob upoštevanju Direktive 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o 
opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (direktiva o avdiovizualnih medijskih 
storitvah)1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. marca 2010 o varstvu potrošnikov2,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom „Evropa 2020: 
strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (COM(2010)2020),

– ob upoštevanju analitskega poročila o odnosu podjetij do čezmejnega trgovanja in varstva 
potrošnikov, ki ga je Komisija marca 2010 objavila v Flash Eurobarometru št. 282,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 22. oktobra 2009 o čezmejnem e-trgovanju med 
podjetji in potrošniki v EU (COM(2009)0557),

– ob upoštevanju študije „Mystery shopping evaluation of cross-border e-commerce in the 
EU“ (Ocena čezmejnega e-poslovanja v EU s skrivnimi nakupovalci), ki jo je za GD 
SANCO Evropske komisije izvedel inštitut YouGovPsychonomics in je bila objavljena 
20. oktobra 2009,

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 22. septembra 2009 o 
nadaljnjem ukrepanju na področju maloprodajnih finančnih storitev v zvezi s pregledom 
stanja potrošniškega trga (SEC(2009)1251),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 7. julija 2009 Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o usklajeni metodologiji za 
klasifikacijo pritožb in poizvedb potrošnikov ter poročanje o njih (COM(2009)0346) in 
spremljajočega osnutka priporočila Evropske komisije (SEC(2009)0949), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 2. julija 2009 o izvrševanju pravnega reda o 
varstvu potrošnikov (COM(2009)0330),

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 2. julija 2009 o uporabi Uredbe (ES) 
št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, 
odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov („Uredba o sodelovanju na 
področju varstva potrošnikov”) (COM(2009)0336),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 5. marca 2009 z naslovom 
„Poročilo o čezmejnem elektronskem poslovanju v EU“ (SEC(2009)0283),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. februarja 2009 o mednarodni trgovini in 
internetu3,

                                               
1 UL L 95, 15.4.2010, str. 1.
2 UL C 349E, 22.12.2010, str. 1.
3 UL C 67E, 18.3.2010, str. 112.
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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. januarja 2009 o prenosu, izvajanju in 
izvrševanju Direktive 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do 
potrošnikov na notranjem trgu ter Direktive 2006/114/ES o zavajajočem in primerjalnem 
oglaševanju1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. septembra 2008 o vplivu trženja in oglaševanja na 
enakost med ženskami in moškimi2, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. junija 2007 o zaupanju potrošnikov v digitalno 
okolje3, 

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
27. oktobra 2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje 
zakonodaje o varstvu potrošnikov („Uredba o sodelovanju na področju varstva 
potrošnikov“)4,

– ob upoštevanju Direktive 2006/114/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
12. decembra 2006 o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju5,

– ob upoštevanju člena 20(2) Direktive 2006/123/ES6 z dne 12. decembra 2006 o storitvah 
na notranjem trgu,

– ob upoštevanju Direktive 2006/114/ES7 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
12. decembra 2006 o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju (kodificirana različica), 

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 23. marca 2006 o evropskem pogodbenem pravu in 
spremembi pravnega reda Skupnosti: pot naprej8 in resolucije z dne 7. septembra 2006 o 
evropskem pogodbenem pravu9,

– ob upoštevanju sporočila Komisije o pregledu regulativnega okvira EU za elektronska 
komunikacijska omrežja in storitve (COM(2006)0334),

– ob upoštevanju Direktive 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na 
notranjem trgu10,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2004/113/ES z dne 13. decembra 2004 o izvajanju načela 
enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z 
njimi11,

                                               
1 UL C 46E, 24.2.2010, str. 26.
2 UL C 295E, 4.12.2009, str. 43.
3 UL C 146E, 12.6.2008, str. 370.
4 UL L 364, 9.12.2004, str. 1.
5 UL L 376, 27.12.2006, str. 21.
6 UL L 376, 27.12.2006, str. 36.
7 UL L 376, 27.12.2006, str. 21.
8 UL C 292E, 1.12.2006, str. 109.
9 UL C 305E, 14.12.2006, str. 247.
10 UL L 149, 11.6.2005, str. 22.
11 UL L 373, 21.12.2004, str. 37.
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– ob upoštevanju posebne raziskave Eurobarometra št. 342 o krepitvi moči potrošnikov,

– ob upoštevanju konvencije UNCITRAL o uporabi elektronskih komunikacij pri sklepanju 
mednarodnih pogodb iz leta 2005, vzorčnega zakona UNCITRAL o elektronskih podpisih 
iz leta 2001 in vzorčnega zakona UNCITRAL o elektronskem poslovanju iz leta 19961, 

– ob upoštevanju prvega poročila o uporabi z dne 21. novembra 2003 o direktivi o elektronskem 
poslovanju (COM(2003)0702),

– ob upoštevanju Direktive 2002/65/ES2 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. septembra 2002 o trženju finančnih storitev potrošnikom na daljavo in o spremembi 
Direktive Sveta 90/619/EGS ter direktiv 97/7/ES in 98/27/ES,

– ob upoštevanju Direktive 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju 
elektronskih komunikacij3,

– ob upoštevanju Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti 
elektronskega poslovanja na notranjem trgu4,

– ob upoštevanju Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem 
pretoku takih podatkov5,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, vključene v Pogodbi s
členom 6 Pogodbe o Evropski uniji, zlasti njenega člena 7 (spoštovanje zasebnega in 
družinskega življenja), člena 21 (nediskriminacija), člena 24 (otrokove pravice), člena 25 
(pravice starejših), člena 26 (vključevanje invalidov) in člena 38 (varstvo potrošnikov),

– ob upoštevanju člena 9 PDEU, ki določa, da „pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik 
in dejavnosti Unija upošteva zahteve, ki so povezane s spodbujanjem visoke stopnje 
zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, bojem proti socialni izključenosti 
in visoko stopnjo izobraževanja in usposabljanja ter varovanjem človekovega zdravja“,

– ob upoštevanju člena 11 PDEU, ki določa, da je treba „zahteve varstva okolja vključevati 
v opredelitve in izvajanje politik in dejavnosti Unije, zlasti zaradi spodbujanja 
trajnostnega razvoja“,

– ob upoštevanju člena 12 PDEU, ki določa, da se „pri opredeljevanju in izvajanju drugih 
politik in dejavnosti Unije upoštevajo zahteve varstva potrošnikov“,

– ob upoštevanju člena 14 PDEU in njenega protokola 26 o storitvah v splošnem 
(gospodarskem) interesu,

                                               
1 Http://www.un.or.at/unictral.
2 UL L 271, 9.10.2002, str. 16. 
3 UL L 201, 31.7.2002, str. 37.
4 UL L 178, 17.7.2000, str. 1.
5 UL L 281, 23.11.1995, str. 31.
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– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenj Odbora 
za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za regionalni razvoj, Odbora za kulturo in 
izobraževanje, Odbora za pravne zadeve ter Odbora za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve (A7-0000/2012), 

A. ker je dokončanje enotnega digitalnega trga ključen dejavnik, ki bo pripomogel, da EU 
postane najbolj konkurenčno in dinamično na znanju temelječe gospodarstvo na svetu;

B. ker so elektronsko poslovanje in spletne storitve gonilna sila interneta in ključne za 
uresničevanje ciljev strategije EU 2020 glede notranjega trga ter koristni za državljane in 
podjetja; 

C. ker mala in srednje velika podjetja predstavljajo 99 % vseh evropskih podjetij in 
zagotavljajo 85 % zaposlitev ter so tako gonilna sila evropskega gospodarstva, katere 
glavna odgovornost je ustvarjanje bogastva in rasti, pa tudi inovacije ter raziskave in 
razvoj;

D. ker so podjetja z razvitim internetnim poslovanjem napredovala dosti bolj kot druga in ker 
je v trenutni gospodarski krizi ustvarjanje zaposlitev dejansko odvisno od MSP, je treba 
nujno odpraviti ovire za spletno trgovino;

E. ker bi se z uresničitvijo učinkovitega delovanja notranjega trga izpolnili cilji lizbonske 
strategije, namreč povečevanje rasti, zaposlovanja in konkurenčnosti, da bodo služili 500 
milijonom potrošnikov v EU;

F. ker je v Evropi 75 milijonov invalidov in bi morali tudi oni imeti neoviran dostop do 
notranjega trga;

G. ker elektronsko poslovanje potrošnikom omogoča, da imajo korist od nižjih cen in širše 
ponudbe, vendar je trenutno 60 % spletnih strani neprimernih za čezmejne spletne 
nakupovalce, zaupanje potrošnikov in podjetnikov v digitalno okolje pa ostaja majhno; 

H. ker razdrobljenost digitalnega trga EU ogroža pravice, ki jih zagotavlja pravni red 
Evropske unije, saj so potrošniki in podjetja v čezmejnem elektronskem poslovanju zaradi 
številnih pravnih določb z različnimi zahtevami deležni majhne pravne varnosti, ta 
okoliščina pa ne omogoča gospodarskim subjektom, organom ali potrošnikom, da bi imeli 
koristi od jasnih in izvedljivih pravil; 

I. ker je nujno preseči pravno razdrobljenost, ki je trenutno prisotna na številnih področjih, 
da se uresniči dokončan in dejanski enotni digitalni trg;

J. ker elektronsko poslovanje in spletne storitve spodbujajo razvoj trajnostnega enotnega 
trga z uporabo nizkoogljične in okolju prijazne tehnologije, standardov, oznak, 
proizvodov in storitev;

Enotni digitalni trg za rast in zaposlovanje

1. poudarja, da je v času gospodarske krize nujno sprejeti ukrepe za spodbuditev rasti in 
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ustvarjanje zaposlitev ter da bi bilo dokončno oblikovanje enotnega digitalnega trga 
ključen korak naprej pri doseganju tega cilja; zato poziva Komisijo, naj udejanji svoj načrt 
za uveljavitev in dokončanje enotnega digitalnega trga;

2. pozdravlja novo sporočilo Komisije o elektronskem poslovanju in spletnih storitvah, ki je 
bilo objavljeno 11. januarja 2012, katerega cilj je razviti skladen okvir za elektronsko 
poslovanje s krepitvijo zaupanja in širitvijo elektronskega poslovanja in spletnih storitev 
na poslovanja B2B, B2C, C2C in G2G;

3. Komisijo poziva, naj udejanji, razvije in učinkovito dokonča svoj akcijski načrt za 
olajšanje čezmejnega dostopa do spletnih proizvodov in vsebin ter v ta namen pripravi 
program za izvedbo časovnega načrta, ki bo zagotovil razvoj enotnega digitalnega trga in 
spodbujanje dolgoročne rasti, konkurenčnosti in ustvarjanja zaposlitev, hkrati pa pripravil 
evropsko gospodarstvo na izzive današnjega svetovnega gospodarstva;

4. poudarja, da sta razdrobljenost in pomanjkljiva pravna varnost poglavitna razloga za skrb 
na enotnem digitalnem trgu ter da je treba ukrepati zaradi nedoslednega izvajanja 
predpisov v državah članicah;

5. poudarja, da je direktiva o elektronskem poslovanju temeljni kamen enotnega digitalnega 
trga in da revizija te direktive niso potrebne; vendar pozdravlja pobudo Komisije za 
izboljšanje izvajanja te direktive in zagotovitev pojasnil, na primer glede postopkov 
obveščanja in ukrepanja;

Mala in srednje velika podjetja

6. poudarja, da so MSP glavni steber evropskega gospodarstva, zato je treba nujno oblikovati 
akcijski načrt za njihovo vključitev v enotni digitalni trg; poudarja, da bi izkoriščanje 
možnosti, ki jih digitalno gospodarstvo in enotni digitalni trg ponujata z inovacijami in 
pametno uporabo IKT močno pomagalo MSP pri izhodu iz krize ter ustvarjanju rasti in 
zaposlovanja;

7. skladno s tem Komisijo in države članice poziva, naj razvijejo načrt ukrepov, ki bo 
temeljil na spodbujanju vključevanja MSP v digitalne vrednostne verige z izvajanjem 
ukrepov in pobud, ki spodbujajo pametno uporabo IKT za inovacije in konkurenčnost ter 
razvoj digitalnih kompetenc, hkrati pa dajo na voljo več informacij o prednostih in 
zmožnostih internetnega gospodarstva – npr. prek Evropske mreže za podporo e-
poslovanja (eBSN) – pri tem pa med drugim zagotovijo tudi finančno podporo 
inovativnim MSP;

8. Komisijo poziva, naj razvije strategijo, ki bo okrepila digitalno podjetništvo v Evropi, s 
poudarkom na inovativnih in dinamičnih MSP iz vseh sektorjev, da bi zagotovila visok 
potencial rasti in inovacije ter ustvarila nova delovna mesta v Evropi; 

9. Komisijo in države članice poziva, naj uvedejo ukrepe za nudenje finančne pomoči 
inovativnim MSP s sedanjimi programi, na primer s programom za konkurenčnost in 
inovacije (CIP), novim programom za konkurenčnost podjetij in MSP (COSME) ter 
programom za raziskave in inovacije „Obzorje 2020“, pa tudi s predlagano uredbo o 
skladih tveganega kapitala;
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Odpravljanje preostalih ovir za enotni digitalni trg 

10. Komisijo poziva, naj poišče rešitve za izboljšanje okvira EU za storitve dostave, in sicer 
na način, ki bo podjetjem in potrošnikom omogočal, da v celoti izkoristijo enotni digitalni 
trg; poudarja, da bi moral ta okvir zagotoviti dostopno, zanesljivo in hitro dostavo, 
prijazno oskrbo, učinkovit in pregleden sistem vračil ter nižje cene za storitve čezmejne 
dostave;

11. poziva Komisijo in države članice, naj preučijo možnosti za poenostavitev in 
standardizacijo predpisov o DDV za čezmejne spletne transakcije ter za večjo skladnost 
cen in ureditev po vsej Evropi, ter z manj birokracije zagotovijo preprostejši, lažji in 
učinkovitejši sistem; poudarja, da bi morala za digitalne proizvode, kot so e-knjige, veljati 
ista stopnja DDV kot za enake proizvode v fizični obliki; 

12. pozdravlja zeleno knjigo Komisije o kartičnih, spletnih in mobilnih plačilih; Komisijo in 
države članice poziva, naj razvijejo in izvedejo ustrezne ukrepe za dosego popolnoma in 
učinkovito povezanega, konkurenčnega, inovativnega, nevtralnega in varnega 
regulativnega okvira EU za spletna in mobilna plačila;

13. poudarja, da sta zasebnost in varnost podatkov posebno problematični za potrošnike, ki se 
zato ne odločajo za spletne nakupe; meni, da je treba veljavno zakonodajo o varstvu 
podatkov prilagoditi novim izzivom in inovacijam sedanjega in prihodnjega tehnološkega 
razvoja, kot je npr. računalništvo v oblaku; 

14. zato pozdravlja predlagano novo uredbo Komisije o varstvu podatkov in poudarja, da je 
treba o tem sprejeti in izvesti takšno novo uredbo, ki bo ob varovanju zasebnosti in 
temeljnih pravic podjetjem omogočala zadostno prilagodljivost pri razvoju svojega 
poslovanja, s čimer bi se ta izognila velikim stroškom, hkrati pa bi jim omogočila 
poenostavitev in zmanjšanje upravnih bremen;

15. Komisijo poziva, naj posodobi pravni okvir, ki ureja pravice intelektualne lastnine s 
predlogom in hitrim izvajanjem evropske strategije za pravice intelektualne lastnine ter z 
zanimanjem pričakuje predloge o tem; 

16. odločno obsoja vsakršno diskriminacijo med potrošniki glede na državljanstvo in 
prebivališče, ob sklicevanju na člen 20(2) direktive o storitvah (2006/123/ES) ter poziva 
Komisijo in države članice, naj zagotovijo polno izvajanje te direktive;

Krepitev zaupanja v enotni digitalni trg

17. poudarja, da je direktiva o pravicah potrošnikov zaznamovala pomemben korak k 
izboljšanju pravne varnosti za potrošnike in podjetja pri spletnih transakcijah in danes 
predstavlja glavni instrument varstva potrošnikov pri spletnih storitvah; države članice 
poziva, naj zagotovijo njeno učinkovito in hitro izvajanje; 

18. Komisijo in države članice poziva, naj razvijejo več sredstev in jih namenijo učinkovitim 
instrumentom, kot je omrežje za sodelovanje na področju varstva potrošnikov (CPC), tako 
da bodo spletni trgovci upoštevali evropska pravila o preglednosti in nepoštenem 
poslovnem ravnanju, ter s tem zagotovijo visoko raven varstva potrošnikov;
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19. Komisijo poziva, naj v vse politike enotnega digitalnega trga vključi element dostopnosti 
za potrošnike ter tako vsem skupinam državljanov zagotovi dostop do enotnega 
digitalnega trga in jim omogoči, da v celoti izkoristijo njegove prednosti;

20. poudarja, da so v državah članicah potrebne pobude za izboljšanje digitalnih kompetenc v 
širši javnosti; 

21. priznava pomembnost evropske listine o pravicah uporabnikov, ki bi pojasnila pravice in 
obveznosti potrošnikov informacijske družbe; 

22. poudarja potrebo po oblikovanju evropskega logotipa zaupanja, ki bi zagotavljal, da 
podjetja s spletnim poslovanjem v celoti spoštujejo evropsko zakonodajo; moral bi biti 
preprost in dobro strukturiran, z vsebino, ki zagotavlja dodano vrednost elektronskemu 
poslovanju, in kot tak krepiti zaupanje in preglednost, z obveščanjem pa bi moral krepiti 
tudi pravno varnost za potrošnike in podjetja;

23. pozdravlja zakonodajna predloga Komisije o alternativnem reševanju sporov in spletnem 
reševanju sporov ter poudarja pomen njihovega učinkovitega sprejetja;

24. močno pozdravlja novo sporočilo Komisije z naslovom „Evropska strategija za boljši 
internet za otroke“ in spodbuja države članice, naj pospešujejo uporabo novih tehnoloških 
razvojnih dosežkov v izobraževanju;

25. Komisijo poziva, naj zagotovi ustrezno uporabo pravil o selektivni distribuciji, da bi se 
izognili zlorabam;

Vzpostavitev podlage za bolj konkurenčno Evropo

27. države članice poziva, naj okrepijo in olajšajo razvoj informacijskih in komunikacijskih 
infrastruktur; pozdravlja novo pobudo „Instrument za povezovanje Evrope“, ker bo 
ključna za učinkovito izvajanje ciljev, zastavljenih v Evropski digitalni agendi za 
leto 2020, ki obljubljajo širokopasovni dostop za vse;

28. pozdravlja novo sporočilo Komisije o e-javnih naročilih, ki je bilo objavljeno 
20. aprila 2012; poudarja, da bodo e-javna naročila poenostavila izvedbo javnega 
naročanja, zagotovila preglednost, zmanjšala bremena in stroške, povečala sodelovanje 
MSP ter izboljšala kakovost in znižala cene;

29. pozdravlja predlagano uredbo o elektronski identifikaciji, avtentifikaciji in podpisu;

30. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.
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OBRAZLOŽITEV

Evropa se danes srečuje z velikimi izzivi. Gospodarska kriza močno vpliva na naše 
gospodarstvo, države, družbe, družine. V tem težkem obdobju sta morda bolj kot kdaj koli 
prej potrebna političen razmislek in razprava o idejah. Vsaka kriza, vsaka faza, tako kot ta, v 
kateri živimo danes, je tudi priložnost za izboljšanje, razmislek o razlogih, ki so nas privedli 
do tega položaja, priložnost, da popravimo storjene napake, napredujemo in tako izpeljemo 
nujne spremembe. Najbolj kritični trenutki so torej najboljša priložnost, da izpeljemo reforme, 
se prenovimo in tako zase ustvarimo boljši položaj.

Živimo tudi v času velikih družbenih, gospodarskih in tehnoloških sprememb, kakršnih doslej 
nismo poznali. Tako imenovana digitalna revolucija je v več pogledih močno spremenila naše 
življenje. Nove oblike trgovanja, sodelovanja z drugimi posamezniki, iskanje informacij, 
primerjava izdelkov in cen ter izobraževanje so le nekatere od mnogo stvari, ki so se korenito 
spremenile na način, ki si ga pred nekaj leti nismo niti predstavljali. 

Z digitalno revolucijo se je popolnoma spremenil tudi način delovanja podjetij, internetno 
gospodarstvo pa ima v zadnjih letih zelo velik učinek. Pridobitve in možnosti za gospodarsko 
rast, ustvarjanje zaposlitev, priložnosti za potrošnike, različni izdelki, cenovna dostopnost in 
priložnosti za podjetja so ogromni. Številke to jasno kažejo: V zadnjih petih letih je internet v 
nekaterih državah G8 pomenil 20-odstotno gospodarsko rast in 25-odstotno rast delovnih 
mest. Na vsako izgubljeno delovno mesto v „nespletnem“ svetu sektor spletnih storitev 
ustvari 2,6 delovnega mesta. Podjetja, ki polno izkoriščajo možnosti interneta, ustvarijo 
dvakrat več služb kot podjetja, ki jih ne. Potrošnja in izdatki, povezani z internetom, so danes 
večji kot v kmetijstvu ali energetiki, če jih obravnavamo kot sektor. In ta rast se bo 
nadaljevala.

Glede na zadnjo raziskavo BCG Internetno gospodarstvo v skupini G-20, bodo do leta 2016 
na svetu 3 milijarde uporabnikov interneta, internetno gospodarstvo pa bo v gospodarstvih 
skupine G-20 doseglo 4,2 bilijona dolarjev. Če bi šlo za nacionalno gospodarstvo, bi se 
internetno gospodarstvo uvrščalo med pet najbolj razvitih v svetu, takoj za ZDA, Kitajsko, 
Japonsko in Indijo ter pred Nemčijo. Leta 2010 je v skupini G-20 že doseglo 4,1 % BDP 
oziroma 2,3 bilijona dolarjev – več kot gospodarstvi Italije in Brazilije. V nekaterih 
gospodarstvih internet prispeva do 8 % BDP, krepi rast in ustvarja delovna mesta.

Vendar se enotni digitalni trg v Evropski uniji ni razvil tako, kot bi se lahko, tako da še nismo 
izkoristili vseh prednosti digitalnega gospodarstva. Trenutna pravna razdrobljenost potrošnike 
in podjetja odvrača od čezmejnih nakupov in prodaje. Podjetja, ki v Evropi poslujejo 
čezmejno, se morajo spoprijemati s 27 različnimi zbirkami pravil za ključna področja, kot so 
DDV, poštne storitve ali pravice intelektualne lastnine, kar povzroča zelo visoke stroške 
izvajanja vseevropskega poslovanja, česar si nekatera podjetja, zlasti MSP, včasih ne morejo 
privoščiti. MSP predstavljajo 99 % vseh podjetij v Evropski uniji . So glavni steber 
evropskega gospodarstva in ustvarijo 85 % zaposlitev.

Digitalno gospodarstvo bi lahko bistveno prispevalo k njihovemu razvoju in jim pomagalo 
najti pot za izhod iz krize. Za nove priložnosti je zato treba nujno premostiti te ovire, 
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spodbuditi gospodarsko rast in ustvariti delovna mesta. 

Po drugi strani pa je enako pomembno dejstvo, da se manjšajo možnosti za potrošnike, da bi v 
celoti izkoristili enotni digitalni trg. Ker iz navedenih razlogov mnogo spletnih trgovin ni 
pripravljenih prodajati potrošnikom iz vsake države EU, so internetne transakcije pogosto 
prekinjene, kadar potrošnik prebiva zunaj določenega trga. V povprečju zaradi tega propade 
61 % naročil. 

Glede na zadnji pregled stanja potrošniškega trga in njegovo raziskavo e-poslovanja z blagom 
lahko potrošniki prihranijo pri 13 od 15 kategorij proizvodov, za katere so bile zbrane cene. 
Raziskava tudi kaže, da imajo potrošniki pri spletnih nakupih vsaj dvakrat večjo izbiro kot 
takrat, kadar ne kupujejo prek spleta. Če prek spleta kupujejo po vsej Evropski uniji, lahko 
izbirajo med proizvodi, ki jih je do šestnajstkrat več. Samo v blagu evropski potrošniki od 
spletne trgovine vsako leto pridobijo že okrog 11,7 milijarde EUR (kar je enako 0,12 % 
evropskega BDP). Če bi elektronsko poslovanje doseglo 15 % celotnega sektorja trgovine na 
drobno in če bi bile ovire za enotni trg odpravljene, bi potrošniki skupaj pridobili približno 
204 milijard EUR (kar je enako 1,7 % evropskega BDP). 

To je štirikrat več kot takrat, kadar trg ostaja razdrobljen po nacionalnih mejah. Večja spletna 
izbira prispeva dve tretjini k blaginji potrošnikov in je precej večja pri čezmejnih nakupih.

Evropa je na razpotju svojega prihodnjega gospodarskega razvoja in morali se bomo odločiti, 
kakšno poslovno okolje bomo zagotovili svojim podjetjem – dobro ali sovražno. Morali bi se 
odločiti ali bomo šli v Evropo brez ovir ali pa ostali v Evropi, ki postavlja ovire ustanavljanju 
podjetij in ustvarjanju delovnih mest. 

Letos, ko praznujemo dvajseto obletnico oblikovanja enotnega trga, bi morali svojemu 
gospodarstvu dati potreben vzvod, ki bi predstavljal oblikovanje enotnega digitalnega trga. V 
osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja je uresničitev štirih svoboščin sprožila 
ogromne možnosti in priložnosti. Danes bi jih širitev enotnega trga v enotni digitalni trg 
ustvarila še veliko več. Digitalna revolucija z enotnim digitalnim trgom našemu gospodarstvu, 
podjetjem in državljanom ponuja priložnosti za ustvarjanje rasti in zaposlovanja. 

Evropske institucije so v zadnjih dveh letih v zvezi s tem pripravile kar nekaj pobud, različnih 
sporočil Evropske komisije in poročil Evropskega parlamenta. Odbor IMCO je celo ustanovil 
posebno delovno skupino za enotni digitalni trg in elektronsko poslovanje, ki analizira ovire 
in predlaga konkretne ukrepe za izboljšanje trenutnega položaja. Vendar moramo narediti 
korak naprej. Potrebnih je več posebnih predlogov politike, poglobljenih reform sedanjega 
položaja. 

Evropa hitro napreduje iz industrijske dobe v globalno gospodarstvo, ki temelji na mrežnem 
znanju in storitvah. To neizogibno vodi v spremembe, ne le v gospodarstvu, temveč tudi v 
institucijah in sistemih, ki so bili oblikovani za drugačne čase. S poudarjanjem izrednega 
pomena preoblikovalne moči novih tehnologij, pa tudi izobrazbe, veščin in vseživljenjskega 
učenja, želi ta pobuda spodbuditi razpravo in usmeriti pozornost javnosti na zadeve, ki tvorijo 
jedro uspešnega gospodarstva znanja. 

Vaš poročevalec pozdravlja pet priporočil za ukrepanje za oblikovanje politike in prakse na 
področju sporočila Komisije o skladnem okviru za vzpostavitev zaupanja v enotni digitalni trg 



PE489.679v01-00 14/15 PR\903329SL.doc

SL

za elektronsko poslovanje in spletne storitve, vendar bi želel poglobljeno analizo za naslednje 
štiri medsebojno povezane ukrepe: 

1. Mala in srednje velika podjetja

Čeprav je EU naredila že veliko za izboljšanje položaja MSP, bo treba še veliko storiti, da bi 
se zmanjšala birokracija, poenostavil dostop do finančnih instrumentov in izboljšal dostop 
MSP do evropskih in mednarodnih trgov. V Evropi je približno 23 milijonov malih in srednje 
velikih podjetij, ki predstavljajo 99 % vseh podjetij in zagotavljajo 85 % zaposlitev. 
Predstavljajo gonilno silo za gospodarsko rast, inovacije, zaposlovanje in socialno 
vključenost. IKT, kot jo razume digitalna agenda Evropske unije – ena od vodilnih pobud 
strategije Evropa 2020 –, je ponudila močan zagon za rast, povečanje produktivnosti v 
sektorju MSP, to pa je izboljšalo blaginjo državljanov in potrošnikov. Inovativna MSP imajo 
posebno vlogo pri ustvarjanju inovacij in rasti z omogočanjem novih preoblikovalnih 
tehnologij za ponovno oživitev produktivnosti, učinkovitosti in konkurenčnosti za industrijo 
in javni sektor. Inovativna podjetja so že zdaj gonilna sila za rast v Evropi, saj sektor IKT 
predstavlja okrog 25-odstotno rast BDP.

MSP, ki so intenzivni uporabniki tehnologije, ne le rastejo in izvažajo dvakrat toliko kot 
ostala podjetja, temveč tudi ustvarijo dvakrat več delovnih mest. Potrebna je večja uporaba 
tehnologije v vseh podjetjih v vseh sektorjih. Po ugotovitvah podjetja McKinsey Global 
Institute 75 % gospodarske vrednosti, ki jo ustvari internet, prihaja iz tradicionalnih podjetij, 
ki spletne tehnologije uporabljajo za znižanje stroškov poslovanja. 

2. Odpravljanje preostalih ovir za enotni digitalni trg

Enotni digitalni trg lahko pomaga pri doseganju mnogih ciljev politike EU, vključno s cilji 
strategije Evropa 2020 za posodobitev evropskega trga dela in ustvarjanje zelenega 
gospodarstva. Trenutno pa imamo namesto enega še vedno 27 enotnih digitalnih trgov. Za 
vzpostavitev enotnega digitalnega trga je treba posodobiti veljavna pravila. Razdrobljenost 
evropskega enotnega digitalnega trga številnim MSP onemogoča, da bi izkoristila prednosti 
interneta in IKT, saj si ne morejo privoščiti takih zakonskih, davčnih in/ali upravnih bremen 
kot velika podjetja. Če želi Evropa izkoristiti možnosti enotnega digitalnega trga v 
gospodarskem sektorju, v katerem se bo odločalo o prihodnji konkurenčnosti, ustvarjanju 
delovnih mest in produktivnosti, bo morala med drugim nujno izpolniti pričakovanja iz 
naslednjega seznama nujnih ukrepov: 

 pospešiti širjenje in vzpostavitev ultrahitrih širokopasovnih povezav;
 ustvariti zanesljive, varne in učinkovite spletne plačilne sisteme; 
– poenostaviti zapletene sisteme DDV in sisteme DDV, ki se prekrivajo, ter jih narediti 

bolj učinkovite;
– znižati stroške dostave za čezmejne nakupe in povečati njeno zanesljivost;
– razviti vseevropski okvir z usklajenimi pravili za varstvo podatkov, ki bodo upoštevala 

nove tehnologije, kot je računalništvo v oblaku;
– sprejeti evropsko strategijo za pravice intelektualne lastnine;
– pravilna uporaba člena 20(2) direktive o storitvah.

 3. Krepitev zaupanja v enotni digitalni trg
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Zaupanje je eden ključnih dejavnikov, ki pospešujejo rast elektronskega poslovanja in 
spletnih storitev. Nujni so nadaljnji ukrepi za spodbujanje rasti elektronskega poslovanja z 
ustvarjanjem zaupanja. Z zagotavljanjem preglednosti, varnosti in varstvom pravic 
potrošnikov je treba oblikovati spletni trg, ki mu potrošniki lahko zaupajo. Ključni statistični 
podatki govorijo zase in bi morali sprožiti alarm pri snovalcih politike:

– Evropa je še vedno zelo šibka kar zadeva širokopasovne povezave, saj samo 0,9 % 
povezav deluje s hitrostjo 100 megabitov na sekundo, kar je daleč od ciljev digitalne 
agende, ki predvideva 50-odstotno pokritost s super hitrim internetom do leta 2020; 

– Evropa ne usposablja dovolj strokovnjakov za IKT in predvideva se, da nam bo do 
leta 2015 manjkalo že 700 000 strokovnjakov z digitalnimi kompetencami, in to pri 
ravni 10,2 % in zaskrbljujočih 22,4 % pri mladih, ki je do zdaj še nismo zabeležili.

 skoraj en od dveh evropskih potrošnikov ni pripravljen opravljati čezmejnih transakcij 
zaradi pomislekov o varnosti dostave, kar je povprečno dvakrat več kot pri domačih 
pošiljkah; 

– 35 % uporabnikov interneta se za spletne nakupe ne odloča zaradi pomislekov o 
varnosti plačil, pomanjkljive pravne varnostne ipd. 

Vzpostavitev učinkovitega spletnega evropskega logotipa zaupanja bi bil naslednji korak pri 
krepitvi temeljev, vzpostavljenih s temi ukrepi, in vzpostavitvi učinkovitih in dostopnih 
mehanizmov za drugačno reševanje sporov in spletno reševanje sporov oziroma krepitvi 
nadaljnjih instrumentov za izvajanje zakonodaje. Za spodbujanje zaupanja bi bilo ključnega 
pomena sprejeti učinkovit sistem e-podpisovanja in uvedbo zakonika EU o pravicah na spletu 
ter izboljšati obveščanje o pravicah uporabnikov v EU. 

4. Vzpostavitev podlage za bolj konkurenčno Evropo

Zaostajanje na področju IKT in inovacij bi imelo pogubne in dolgoročne posledice. Zato mora 
biti nujna prednostna naloga oblikovati enotni digitalni trg, v katerem bodo podjetja našla 
poslovno okolje, ki jim bo omogočalo naložbe v raziskave in razvoj. Ukrepi, kot so med 
drugim instrument za povezovanje Evrope, e-javna naročila in smernice za e-podpisovanje, bi 
bili pomembni pospeševalci, ki bi podjetjem zagotovili podlago za tehnološki razvoj in 
inovacije. 

Vaš poročevalec je mnenja, da bo izvajanje in prilagajanje veljavnih pravil EU za dokončno 
oblikovanje enotnega digitalnega trga pomagalo Evropi postati enakovreden tekmec 
konkurenci na globalnem trgu ter ji omogočilo najti izhod iz trenutne finančne krize, ki je 
hujša kot kdaj koli prej, in se pripraviti na izzive svetovnega gospodarstva 21. stoletja.


