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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че електронната търговия представлява ключов пазар в 
Европейския съюз през 21-ия век, като потенциално може да преобрази европейския 
вътрешен пазар, да допринесе за икономиката, основана на знанието, да предостави 
добавена стойност и възможности на европейските потребители и предприятия във 
времена на финансови изпитания, както и да окаже значително положително 
въздействие върху работните места и растежа;

Б. като има предвид, че трансграничната електронна търговия носи значителни 
социално-икономически ползи за европейските потребители, като по-голямо 
удобство и правомощия, укрепване на правата на потребителите, повече 
прозрачност и конкуренция, достъп до по-широк набор от продукти и услуги за 
сравнение и избор, както и значителен потенциал за спестявания,

В. като има предвид, че трансграничната електронна търговия носи значителни ползи 
за предприятията в ЕС — по-специално за малките и средните предприятия —
които могат да предоставят новаторски, висококачествени и достъпни за 
потребителите услуги в рамките на целия европейски вътрешен електронен пазар, 
да заздравят своите позиции и да запазят своята конкурентоспособност в рамките 
на световната икономика, 

Г. като има предвид, че все още съществуват редица сериозни структурни и 
регулаторни пречки пред оптималното функциониране на европейския вътрешен 
електронен пазар, като разпокъсаност между отделните държави на разпоредбите 
относно защитата на потребителите, ДДС, таксите за рециклиране и налозите, 

Д. като има предвид, че въпреки че интернет е най-бързо разрастващият се канал за 
търговия на дребно и че електронната търговия отбелязва постоянен растеж на 
национално равнище, несъответствията между националната и трансграничната 
електронна търговия в ЕС се увеличават и европейските потребители, по-
специално потребителите в по-малките държави-членки на ЕС, се сблъскват с 
географски, технически и организационни ограничения по отношение на своя 
избор,

Е. като има предвид, че преодоляването на пречките пред трансграничната 
електронна търговия и повишаването на доверието на потребителите са от основно 
значение за постигането на привлекателен, интегриран цифров единен пазар в 
Европа и за стимулирането на потребителските пазари и икономиката като цяло,

1. счита, че следва да се отреди приоритетно място на преодоляването на 
административните и регулаторни пречки пред трансграничната електронна 
търговия чрез въвеждането на единен набор от правила за потребителите и 
предприятията в 27-те държави-членки на ЕС, което ще създаде благоприятна 
единна цифрова среда, ще осигури правна сигурност както за предприятията, така и 
за потребителите, ще опрости процедурите, ще намали разходите, свързани със 
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спазването на изискванията, ще ограничи нелоялната конкуренция и ще разгърне 
потенциала на електронния пазар в ЕС; за тази цел, еднаквото тълкуване и 
прилагане на законодателни инструменти като директива за правата на 
потребителите, член 20, параграф 2 от Директивата за услугите (Директива 
2006/123/ЕО) и Директивата за нелоялните търговски практики (Директива 
2005/29/ЕО) могат да бъдат от голямо значение;

2. изтъква значението на опростяването на трансграничните правила и на 
понижаването на разходите, свързани със спазването на изискванията, за 
търговците на дребно и предприемачите чрез предоставянето на практични 
решения по въпроси като декларирането и фактурирането на ДДС, отпадъците от 
електрическо и електронно оборудване и таксите за рециклиране, облагането на 
авторските права, защитата на потребителите, етикетирането и специфичните за 
отделните сектори правила; за тази цел, призовава за създаване на система за 
обслужване на „едно гише“ и за насърчаване на трансграничните решения за 
електронно управление като електронно фактуриране и електронна система за 
обществени поръчки;

3. отбелязва значението на това, да се повиши понастоящем ниското доверие на 
потребителите по отношение на трансграничните транзакции чрез укрепване на 
електронното и трансграничното прилагане на съществуващите правила, чрез 
предоставяне на повече правомощия на органите за защита на потребителите, 
насърчаване на сътрудничеството между публичните органи и създаване на 
ефективни механизми за целия ЕС за контрол на пазара и одит, обработване на 
жалби, разрешаване на спорове и колективно обезщетение;

4. счита, че доверието на потребителите може да се повиши допълнително чрез 
обезпечаване на общественото доверие по отношение на електронната среда, чрез 
предприемане на мерки във връзка със загрижеността относно защитата на лични 
данни, чрез регулиране на събирането на данни, проследяването и профилирането 
на поведението на потребителите и целевото рекламиране и чрез повишаване на 
осведомеността на потребителите чрез образователни и информационни кампании;

5. отбелязва значението на това, да се опрости и осигури по-голяма прозрачност на 
веригата за доставки и на реда и условията за трансгранична електронна търговия 
чрез създаване на правила относно заблуждаващата или непълна информация 
относно правата на потребителите, цялостните разходи и координатите на 
търговците, както и чрез насърчаване на най-добрите и справедливи практики и 
предоставяне на препоръки и насоки за електронните магазини; 

6. счита, че разработването на кодекси, на доброволни начала, от търговските, 
професионалните и потребителските асоциации и създаването на европейска харта 
на правата на потребителите биха повишили доверието на потребителите по 
отношение на електронната търговия, като изяснят правата и задълженията на 
всички участници в информационното общество;

7. подчертава значението на насърчаването на запазени знаци, знаци за доверие и 
знаци за качество за целия ЕС, които ще помогнат на потребителите при 
разпознаването на надеждните търговци, извършващи дейност онлайн, и ще 
подпомогнат предприятията в техните усилия да излязат извън рамките на 
националния си пазар;
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8. подчертава значението на повишаването на доверието към трансграничните 
системи за плащания по интернет (напр. кредитни и дебитни карти и така 
наречените „електронни портмонета“) чрез насърчаване на набор от методи за 
плащане, подобряване на оперативната съвместимост и общите стандарти, 
преодоляване на техническите пречки, оказване на подкрепа на характеризиращите 
се с най-голяма сигурност технологии за електронни транзакции, хармонизиране на 
законодателството в областта на неприкосновеността на личния живот и 
сигурността, борба с измамите и информиране и осведомяване на обществеността;

9. счита, че реформирането на пощенския сектор и насърчаването на оперативната 
съвместимост и сътрудничеството между пощенските системи и услуги могат да 
имат значително въздействие върху развитието на трансграничната електронна 
търговия, която изисква нескъпо струващо и ефективно доставяне и проследяване 
на продуктите; поради това подчертава необходимостта от бързо прилагане на 
Третата директива за пощенските услуги (2008/6/EО);

10. счита, че търговията чрез мобилни телефони (мобилна търговия) може да бъде 
значителна част от електронната търговия, тъй като тя е достъпна за милионите 
европейски граждани, които използват мобилни телефони, но не и персонални 
компютри, като по този начин се съдейства за сближаването на интернет и 
мобилните технологии и се насърчава водещата роля на ЕС в областта на 
мобилните комуникации;      

11. счита, че развитието и оказването на подкрепа на общи, отворени технически и 
оперативни характеристики и стандарти (за съвместимост, оперативна 
съвместимост, достъп, сигурност, логистика, доставки и др.) ще улеснят 
трансграничната електронна търговия чрез оказване на съдействие на 
потребителите, по-специално уязвимите и неопитните ползватели на компютри, 
както и чрез преодоляване на оперативните, технически, културни и езикови 
пречки, които съществуват между различните държави-членки;

12. счита, че трансграничното търсене и рекламиране по интернет в ЕС следва да се 
насърчава, като по този начин се усъвършенства информацията за потребителите и 
търговците и се увеличава тяхната способност да извършват сравнения между 
отделните страни и да намират трансгранични оферти; за тази цел, призовава за 
тясно сътрудничество със сектора и за насърчаване на домейните „.eu“;

13. подчертава значението, с оглед на бъдещото развитие на трансграничната 
електронна търговия, на създаването на последователна рамка в целия ЕС за 
защита и прилагане на правата на интелектуална собственост по отношение както 
на материалните, така и на виртуалните стоки, както и значението на 
активизирането на борбата срещу незаконните и фалшифицираните стоки и услуги 
и на повишаването на осведомеността относно тези въпроси сред европейските 
потребители;

14. призовава за разработване, като част от рамковите програми за научни 
изследвания, на новаторски изследователски проекти, насочени към насърчаване и 
обединяване на пазара за електронна търговия в ЕС чрез повишаване на доверието 
и увеличаване на правомощията и избора на потребителите в цифровата среда;

15. счита, че медийната и компютърната грамотност и осведоменост са от основно 
значение за развитието на европейската цифрова среда, и поради това призовава за 
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провеждането на образователни и информационни кампании относно защитата на 
потребителите, неприкосновеността на личния живот и сигурността в цифровата 
среда и правата на ползвателите на цифрови технологии;

16. призовава за ефективното проследяване на правните, техническите и 
икономическите промени по отношение на електронната търговия и изтъква 
необходимостта от щателна оценка на въздействието на всички решения, които 
засягат единния цифров пазар и информационното общество;

17. отбелязва, че допълнителното развитие на бърз и нескъпо струващ широколентов 
достъп е от основно значение за развитието на електронната търговия, тъй като 
липсата на достъп до интернет продължава да бъде една от най-сериозните пречки 
пред използването от европейските граждани на електронна търговия.


