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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi e.prekyba yra XXI amžiaus Europos Sąjungos pagrindinė rinka, kuri turi 
galimybių performuoti Europos vidaus rinką, prisidėti prie žinių ekonomikos, suteikti 
naudos ir galimybių Europos vartotojams ir verslui šiuo įtemptu finansiniu laikotarpiu bei 
turėti didelės ir teigiamos įtakos augimui ir darbo vietoms,

B. kadangi tarptautinė e. prekyba Europos vartotojams suteikia svarbios socialinės ir 
ekonominės naudos, t.y. padidina naudą ir galią, sustiprina vartotojų teises, didina 
skaidrumą ir konkurenciją, prieigą prie plataus spektro prekių ir paslaugų, kurias galima 
palyginti ir iš jų pasirinkti ir suteikia žymias galimybes taupyti,

C. kadangi tarptautinė e. prekyba atneša didelės naudos ES įmonėms, ypač MVĮ, kurios 
internetu vartotojams gali suteikti inovacines, aukštos kokybės ir patrauklias paslaugas 
visoje Europos vidaus rinkoje, taip pat įtvirtinti jų poziciją ir išlikti konkurencingomis 
pasaulio ekonomikoje, 

D. kadangi, kad visiškai imtų veikti Europos e. prekybos vidaus rinka, dar reikia pašalinti 
žymias struktūrines ir kontrolės kliūtis, t.y. nacionalinių vartotojų apsaugos taisyklių ir 
PVM taisyklių (perdirbimo mokesčių ir rinkliavų) skirtumus, 

E. kadangi internetas yra sparčiausiai augantis mažmeninės prekybos kanalas ir e. prekyba 
taip pat nuolat auga nacionaliniu lygmeniu, todėl atotrūkis ES tarp vietinės ir tarptautinės 
e. prekybos didėja ir Europos vartotojai, ypač tie, kurie gyvena mažesnėse ES valstybėse 
narėse, susiduria su geografiniais, techniniais ir organizaciniais jų pasirinkimo
apribojimais,

F. kadangi norint pasiekti patrauklią, integruotą skaitmeninę ir vieningą Europos rinką ir 
skatinti vartotojų rinkas ir plačiąją ekonomiką, būtina nugalėti tarptautinės e. prekybos 
kliūtis ir padidinti vartotojų pasitikėjimą,

1. mano, kad pirmenybę būtina suteikti šalinant administracines ir kontrolės tarptautinės e. 
prekybos kliūtis, įdiegiant 27 ES valstybėse narėse vienodą taisyklių, skirtų vartotojams ir 
verslui, rinkinį, kuris padėtų sukurti teigiamą, vieningą skaitmeninę aplinką, sutiektų 
teisinį aiškumą tiek įmonėms, tiek ir vartotojams, supaprastintų procedūras, sumažintų 
atitikties sąnaudas, nesąžiningą konkurenciją ir atskleistų ES e. prekybos rinkos 
galimybes; todėl vienodas teisinių priemonių aiškinimas ir taikymas, pavyzdžiui: 
Paslaugų direktyvos (Direktyva Nr. 2006/123/EB) 20 straipsnio 2 dalies ir Nesąžiningos 
komercinės praktikos direktyvos (2005/29/EB), gali turėti didelės svarbos;

2. pažymi, kad svarbu supaprastinti tarptautines taisykles ir mažmenininkams, ir 
verslininkams, sumažinti atitikties sąnaudas, pateikiant praktinius sprendimus dėl PVM 
registravimo ir sąskaitų faktūrų pateikimo, e. atliekų ir perdirbimo kaštų, autorių teisių 
rinkliavų, vartotojų apsaugos, žymėjimo ir tam tikrų sektorių taisyklių. todėl ragina 
sukurti vieno langelio schemas ir skatinti tarptautinius e. vyriausybės sprendimus, t. y. e. 
sąskaitas faktūras ir e. viešuosius pirkimus; 
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3. pažymi, kaip svarbu padidinti dabartinį mažą vartotojų pasitikėjimo ir lūkesčių lygį 
tarptautiniais sandoriais, didinant galiojančių taisyklių tarptautinį ir internetinį vykdymą, 
suteikiant daugiau galių vartotojų apsaugos institucijoms, skatinant valstybinių institucijų 
tarpusavio bendradarbiavimą ir įdiegiant ES masto veiksmingas rinkos stebėsenos ir 
audito, skundų nagrinėjimo, ginčų sprendimo ir kolektyvinio kompensavimo sistemas;

4. mano, kad labiau padidinti vartotojų pasitikėjimą galima užtikrinant visuomenės 
pasitikėjimą interneto aplinka, sprendžiant asmens duomenų apsaugos problemas, 
kontroliuojant duomenų rinkimą, elgesiu pagrįstą atranką, profiliavimą ir reklamą bei 
švietimo ir informacinėmis kampanijomis didinant vartotojų informuotumą;

5. pažymi, kaip svarbu supaprastinti ir padaryti skaidresnėmis tarptautinės interneto 
prekybos tiekimo grandinę ir bendrąsias sąlygas, sukuriant taisyklės dėl klaidinančios ar 
neišsamios informacijos apie vartotojų teises, bendrąsias išlaidas ir prekybininkų sutartis 
ir skatinant geriausią ir pažangiausią patirtį, rekomendacijas ir elektroninių parduotuvių 
gaires; 

6. mano, kad prekybai, ekspertams ir vartotojų asociacijoms sukūrus savireguliavimo 
elgesio kodeksus bei Europos vartotojų teisių chartiją galėtų padidėti varotojų 
pasitikėjimas e. prekyba, išaiškinant visų informacinės visuomenės dalyvių  teises ir 
pareigas;

7. pabrėžia, kaip svarbu skatinti ES masto logotipus, patikimumo ženklus ir kokybės 
ženklus, kurie vartotojams padėtų atpažinti patikimą interneto prekybininką ir paremtų 
ES kompanijas, kurios stengiasi išplėsti savo rinką;

8. atkreipia dėmesį, kaip svarbu didinti pasitikėjimą tarptautinėmis interneto mokėjimo 
sistemomis (t. y. kredito ir debeto kortelės ir e. piniginės), skatinant įvairius mokėjimo 
metodus, didinant sąveikumą ir bendruosius standartus, sprendžiant technines kliūtis, 
remiant pačias saugiausias elektroninių sandorių technologijas, suvienodinant privatumo 
ir saugumo klausymų teisinę bazę, kovojant su nesąžininga veikla bei informuojant ir 
šviečiant visuomenę;

9. mano, kad pašto sektoriaus reforma ir pašto sistemų ir paslaugų sąveikumas bei 
bendradarbiavimas gali turėti didelį poveikį vystant tarptautinę e. prekybą, nes tam reikia 
nebrangaus ir veiksmingo prekių   platinimo ir jų atsekamumo; todėl pažymi būtinybę 
skubiai įgyvendinti trečiąją Pašto paslaugų direktyvą (2008/6/EB);

10. mano, kad mobilioji prekyba (m. prekyba) galėtų tapti svarbia e. prekybos dalimi, nes ji 
sugebėtų pasiekti milijonus Europos piliečių, kurie naudoja mobiliuosius telefonus, o ne 
asmeninius kompiuterius, o šiuo būdu būtų remiama interneto ir mobiliųjų technologijų 
konvergencija ir skatinama ES pirmaujanti pozicija mobiliuose komunikacijose;      

11. mano, kad bendrųjų, atvirų techninių ir veiklos techninių sąlygų ir standartų 
(suderinamumas, sąveikumas, prieiga, saugumas, logistika, tiekimas ir kt.) sukūrimas ir 
rėmimas palengvins tarptautinę e. prekybą, nes padės vartotojams, ypač pažeidžiamiems 
ir nepatyrusiems kompiuterių naudotojams, ir sujungs į vieną visumą įvairių valstybių 
narių veiklos, technines, kultūrines ir kalbos kliūtis;

12. mano, kad būtina skatinti tarptautinę interneto tinklo paiešką ir reklamą ES, šiuo būdu 
gerinant informaciją, skirtą vartotojams ir prekybininkams ir suteikiant jiems galimybes 
atlikti tarptautinius palyginimus ir nustatyti tarptautinius pasiūlymus;  todėl ragina 
glaudžiai bendradarbiauti su pramone ir skatinti EU domenus;
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13. pabrėžia, kaip svarbu tolesniam  tarptautinės e. prekybos vystymuisi sukurti nuoseklią ES 
masto intelektinės nuosavybės teisių apsaugos ir vykdymo sistemą, skirtą tiek fizinėms, 
tiek ir virtualioms prekėms; sustiprinti kovą su nelegaliomis ir suklastotomis prekėmis ir 
paslaugomis; ir didinti Europos vartotojų informuotumą šiais klausimais;

14. ragina pagal mokslinių tyrimų bendrąsias programas kurti inovacinius mokslinių tyrimų 
projektus, skirtus skatinti ir suvienodinti ES e. prekybos rinką, didinant vartotojų 
pasitikėjimą, suteikiant jiems daugiau galių ir pasirinkimo skaitmeninėje aplinkoje; 

15. mano, kad žiniasklaidos priemonių ir kompiuterių naudojimo raštingumas ir 
informuotumas yra labai svarbūs vystant Europos skaitmeninę aplinką ir todėl ragina 
pradėti švietimo ir informacines kampanijas dėl vartotojų apsaugos, skaitmeninio 
privatumo ir saugumo bei skaitmeninių vartotojo teisių;

16. ragina veiksmingai stebėti teisinę, techninę ir ekonominę e. prekybos raidą ir atkreipia
dėmesį į būtinybę kruopščiai įvertinti visų sprendimų, turinčių įtaką vieningai 
skaitmeninei rinkai ir žinių visuomenei, poveikį;

17. mano, kad tolesnis greitosios ir nebrangios plačiajuosčio ryšio prieigos vystymas yra 
būtinas plečiant e. prekybą, nes ribota interneto prieiga yra viena iš didžiausių kliūčių, 
užkertančių Europos piliečiams galimybę naudotis e. prekyba.


