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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et e-kaubandus on Euroopa Liidu jaoks üks tähtsamaid 21. sajandi turge ning 
sellel on potentsiaali kujundada ümber Euroopa siseturg, anda panus teadmistepõhisesse 
majandusse, pakkuda Euroopa tarbijatele ja ettevõtetele praegusel rahaliselt pingelisel 
ajal väärtust ja võimalusi ning mõjutada oluliselt ja positiivselt tööhõivet ja 
majanduskasvu;

B. arvestades, et piiriülene e-kaubandus annab Euroopa tarbijatele olulisi 
sotsiaalmajanduslikke eeliseid, näiteks suurem mugavus ja rohkem õigusi, tarbijaõiguste 
tugevdamine, suurem läbipaistvus ja konkurents, võimalus võrrelda ja valida laiema 
valiku kaupade ja teenuste hulgast ning märkimisväärne säästmispotentsiaal;

C. arvestades, et piiriülesel e-kaubandusel on suuri eeliseid ELi ettevõtetele, eriti VKEdele, 
mis saavad osutada uuenduslikke, kvaliteetseid ja tarbijasõbralikke teenuseid Euroopa 
online-siseturu kaudu, tugevdada oma positsiooni ja jääda maailmamajanduses 
konkurentsivõimeliseks; 

D. arvestades, et Euroopa e-kaubanduse siseturu täielikku toimimist takistavad endiselt mitu
tõsist struktuurilist ja reguleerivat tõket, nagu tarbijakaitse eeskirjade ning käibemaksu ja 
ringlussevõtutasusid ja lõive käsitlevate eeskirjade killustumine riikide kaupa; 

E. arvestades, et kuigi internet on kõige kiiremini kasvav jaemüügikanal ja riikide tasandil 
kasvab e-kaubandus pidevalt, laieneb lõhe riigisisese ja piiriülese e-kaubanduse vahel 
ELis ning Euroopa tarbijate valikut piiravad eelkõige väiksemates ELi liikmesriikides 
geograafilised, tehnilised ja korralduslikud tegurid;

F. arvestades, et piiriülese e-kaubanduse takistuste kõrvaldamine ja tarbijate usalduse 
suurendamine on oluline, et saavutada Euroopas atraktiivne, integreeritud digitaalne 
siseturg ning stimuleerida tarbijaturge ja majandust üldiselt,

1. on arvamusel, et eelisjärjekorras tuleks kõrvaldada piiriülese e-kaubanduse haldus- ja 
reguleerivad tõkked seeläbi, et kõigis 27 ELi liikmesriigis võetakse kasutusele tarbijatele 
ja ettevõtetele kehtivad ühtsed eeskirjad, millega luuakse soodne ühtlustatud digitaalne 
keskkond, antakse nii ettevõtetele kui ka tarbijatele õiguskindlus, lihtsustatakse 
menetlusi, kärbitakse nõuete täitmise kulusid, vähendatakse kõlvatut konkurentsi ja 
vabastatakse ELi e-kaubanduse turu potentsiaal; selle saavutamiseks võib olla väga tähtis 
õiguslike vahendite, nagu tarbijaõiguste direktiivi, teenuste direktiivi (direktiiv 
2006/123/EÜ) artikli 20 lõike 2 ning ebaausate kaubandustavade direktiivi (2005/29/EÜ) 
ühetaoline tõlgendamine ja kohaldamine;

2. juhib tähelepanu sellele, et tähtis on lihtsustada piiriüleseid eeskirju ning alandada 
jaemüüjatele ja ettevõtjatele nõuete täitmisel tekkivaid kulusid praktiliste lahenduste 
pakkumise teel sellistel teemadel nagu käibemaksualane aruandlus ja käibemaks arvete 
esitamisel, e-jäätmed ja ringlussevõtutasud, autoriõigustasud, tarbijakaitse, märgistamine 
ja valdkonnapõhised eeskirjad; nõuab selleks koondsüsteemide loomist ning piiriüleste e-
halduse lahenduste, näiteks e-arvete ja e-hangete edendamist;
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3. märgib, et on tähtis suurendada praegust tarbijate vähest usaldust piiriüleste tehingute 
vastu järgmiselt: tugevdada olemasolevate eeskirjade online- ja piiriülest jõustamist, anda 
tarbijakaitseasutustele suuremad volitused, edendada riigiasutuste koostööd ning luua 
tõhusad kogu ELi hõlmavad turujärelevalve ja -kontrolli, kaebuste menetlemise, vaidluste 
lahendamise ja kollektiivse kaebamise mehhanismid;

4. on arvamusel, et tarbijate usaldust saab veelgi suurendada, kui tagada üldsuse usaldus 
online-keskkonna vastu, tegeleda isikuandmete kaitsega seotud muredega, reguleerida
andmete kogumist, käitumispõhist suunamist, profiilide koostamist ja reklaami ning tõsta 
tarbijate teadlikkust harimis- ja teabekampaaniate abil;

5. märgib, et on tähtis muuta piiriülese online-kaubanduse tarneahel ja tingimused 
lihtsamaks ja läbipaistvamaks, kehtestades eeskirjad tarbijaõiguste, kogukulude ja 
kaupmeeste kontaktandmete kohta eksitava või puuduliku teabe andmise kohta ning 
edendades e-kauplustele mõeldud parimaid ja ausaid tavasid, soovitusi ja suuniseid; 

6. on arvamusel, et kui kaubandus-, kutse- ja tarbijaühendused koostavad isereguleeruvad 
käitumisjuhendid ning luuakse kasutajate õiguste Euroopa harta, suureneks tarbijate 
usaldus e-kaubanduse vastu, kuna nii selgitataks kõigi infoühiskonna osalejate õigusi ja 
kohustusi;

7. rõhutab, et on tähtis edendada kogu ELis kehtivaid logosid, usaldus- ja kvaliteedimärke, 
mis aitavad tarbijatel ära tunda hea mainega online-kaupmehi ja toetavad ELi ettevõtteid 
püüdlustes jõuda oma riigi turust kaugemale;

8. rõhutab, et on tähtis suurendada usaldust piiriüleste interneti-maksesüsteemide vastu (nt 
krediit- ja deebetkaardid ning e-rahakotid), edendades mitmesuguseid maksemeetodeid, 
parandades koostalitlusvõimet ja edendades ühiseid standardeid, kõrvaldades tehnilised 
tõkked, toetades kõige turvalisemaid elektrooniliste tehingute tehnoloogiaid, ühtlustades 
eraelu puutumatust ja turvalisust käsitlevaid õigusakte, võideldes pettuste vastu ning 
teavitades ja harides üldsust;

9. on arvamusel, et postisektori reform ning postisüsteemide ja -teenuste koostalitlusvõime 
ja koostöö edendamine võib mõjutada oluliselt piiriülese e-kaubanduse arengut, milleks 
on vaja odavat ja tõhusat toodete jaotamist ja teekonna jälgimist; seetõttu rõhutab 
vajadust rakendada kiiresti kolmandat postidirektiivi (2008/6/EÜ);

10. on arvamusel, et mobiilkaubandus (m-kaubandus) võib olla e-kaubanduse tähtis osa, mis 
suudab jõuda nende miljonite Euroopa kodanikeni, kes kasutavad mobiiltelefoni, aga ei 
kasuta personaalarvutit, ning mis aitab sellega lähendada interneti- ja mobiiltehnoloogiaid 
ning edendab ELi juhtrolli mobiilside valdkonnas; 

11. on arvamusel, et ühiste, avatud tehniliste ja funktsioneerivate spetsifikatsioonide ja 
standardite (ühilduvuse, koostalitlusvõime, juurdepääsetavuse, turvalisuse, logistika, 
kohaletoimetamise jt valdkondades) väljatöötamine ja toetamine lihtsustab piiriülest e-
kaubandust, kuna sellega abistatakse tarbijaid, eelkõige ohustatud ja kogenematuid 
arvutikasutajaid ning ületatakse eri liikmesriikide vahel olemasolevad tegevuslikud, 
tehnilised, kultuuri- ja keeletõkked;

12. on arvamusel, et ELis tuleks julgustada piiriülest veebiotsingut ja -reklaami, kuna nii 
parandatakse tarbijatele ja kaupmeestele antavat teavet ning suurendatakse nende 
võimalusi pakkumisi piiriüleselt võrrelda ja selgitada välja piiriülesed pakkumised; nõuab 
selleks tihedat koostööd ettevõtetega ja .eu-domeenide edendamist;
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13. rõhutab, et piiriülese e-kaubanduse edasiarendamiseks on oluline luua sidus kogu ELi 
hõlmav intellektuaalomandi õiguste – nii materiaalsete kui ka virtuaalsete kaupade puhul 
– kaitse ja jõustamise raamistik, tugevdada võitlust ebaseaduslike ja võltsitud kaupade ja 
teenuste vastu ning tõsta Euroopa tarbijate teadlikkust nendest küsimustest;

14. nõuab, et teadusuuringute raamprogrammide raames arendataks uuenduslikke 
uurimisprojekte, mille eesmärk on edendada ja ühtlustada ELi e-kaubanduse turgu 
seeläbi, et suurendatakse tarbijate usaldust, õigusi ja valikuvõimalusi digitaalses 
keskkonnas;

15. on arvamusel, et meedia- ja arvutioskus ning -teadlikkus on Euroopa digitaalse 
keskkonna arendamise seisukohalt väga olulised, ning nõuab seetõttu tarbijakaitse, 
digitaalse privaatsuse ja turvalisuse ning digitaalsete kasutajaõiguste teemal harimis- ja 
teabekampaaniate käivitamist;

16. nõuab, et jälgitaks tõhusalt e-kaubanduse õiguslikku, tehnilist ja majanduslikku arengut, 
ning juhib tähelepanu vajadusele hinnata hoolikalt kõikide selliste otsuste mõju, mis 
mõjutavat digitaalset ühtset turgu ja infoühiskonda;

17. märgib, et kiire ja odava lairibaühenduse edasiarendamine on e-kaubanduse arengu 
seisukohalt väga oluline, sest internetiühenduse puudumine on endiselt üks tähtsamaid 
tegureid, mis takistab Euroopa kodanikke e-kaubandust kasutamast.


