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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus 
un patērētāju aizsardzības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā elektroniskā komercija (e-komercija) ir viena no galvenajiem Eiropas Savienības 
21. gadsimta tirgiem un tai ir iespējas pārveidot Eiropas iekšējo tirgu, sekmēt uz 
zināšanām balstītu ekonomiku, pašreizējās finanšu spriedzes apstākļos Eiropas 
patērētājiem un uzņēmējiem nodrošināt pievienoto vērtību un iespējas, kā arī tai ir 
nozīmīga labvēlīga ietekme uz nodarbinātību un izaugsmi;

B. tā kā pārrobežu e-komercija sniedz nozīmīgas sociāli ekonomiskas priekšrocības Eiropas 
patērētājiem, piemēram, plašākas ērtības un ietekmi, patērētāju tiesību ievērošanas 
veicināšanu, lielāku pārredzamību un konkurences pieaugumu, piekļuvi plašākai 
produktu un pakalpojumu daudzveidībai, kas dod iespēju salīdzināt un izdarīt izvēli, kā 
arī nozīmīgu ietaupījumu potenciālu;

C. tā kā pārrobežu e-komercija sniedz nozīmīgas priekšrocības ES uzņēmējsabiedrībām, 
īpaši MVU, ar ko var nodrošināt novatoriskus, augstas kvalitātes pakalpojumus, kuri ir 
atbilstīgi patērētāju vajadzībām visā Eiropas tiešsaistes iekšējā tirgū, nostiprināt to 
stāvokli un saglabāt konkurētspēju pasaules mērogā;

D. tā kā joprojām ir vairāki nopietni strukturāli un reglamentējoši šķēršļi, kas traucē Eiropas 
iekšējam e-komercijas tirgum pilnībā funkcionēt, piemēram, dalībvalstu noteikumu 
sadrumstalotība attiecībā uz patērētāju aizsardzības noteikumiem un noteikumiem par 
PVN, atkritumu pārstrādes maksu un citām nodevām;

E. tā kā, lai gan internets ir visstraujāk augošais mazumtirdzniecības kanāls un e-komercija 
aizvien vairāk paplašinās dalībvalstu līmenī, tomēr atšķirības starp vietējo un pārrobežu 
e-komerciju ES kļūst arvien lielākas, un Eiropas patērētāji un jo īpaši patērētāji mazākās 
ES dalībvalstīs, izdarot izvēli, saskaras ar ģeogrāfiska, tehniska un organizatoriska 
rakstura ierobežojumiem;

F. tā kā šķēršļu pārvarēšana pārrobežu e-komercijā un patērētāju paļāvības veicināšana ir 
būtiski priekšnoteikumi pievilcīga, integrēta digitāla vienotā tirgus izveidei Eiropā, kā arī 
patēriņa preču tirgus un plašāka mēroga ekonomikas sekmēšanai,

1. uzskata, ka prioritāram uzdevumam vajadzētu būt administratīvo un reglamentējošo 
šķēršļu novēršanai pārrobežu e-komercijas jomā, ieviešot vienotus noteikumus 
patērētājiem un uzņēmējiem visās 27 ES dalībvalstīs, ar ko radītu labvēlīgu viendabīgu 
digitālu vidi, nodrošinātu juridisku skaidrību gan uzņēmumiem, gan patērētājiem, 
vienkāršotu procedūras, samazinātu izdevumus, kas saistīti ar atbilstības nodrošināšanu, 
mazinātu negodīgu konkurenci un sekmētu ES e-komercijas iespējas; tālab svarīga 
nozīme var būt tādu likumdošanas instrumentu vienveidīgai interpretācijai un 
piemērošanai kā Patērētāju tiesību direktīva, Pakalpojumu direktīvas 
(Direktīva 2006/123/EK) 20. panta 2. punkts un Negodīgas komercdarbības direktīva 
(2005/29/EK);

2. norāda, cik svarīgi ir vienkāršot pārrobežu noteikumus un samazināt atbilstības 
nodrošināšanas izmaksas mazumtirgotājiem un uzņēmējiem, sniedzot praktiskus 
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risinājumus par tādiem jautājumiem kā ziņošana par PVN, rēķinu sagatavošana, maksa 
par elektronisko ierīču atkritumiem un to pārstrādi, autortiesību nodevas, patērētāju 
aizsardzība, marķēšana un noteikumi konkrētām nozarēm. Tālab prasa izstrādāt vienas 
institūcijas apstiprinājuma sistēmas un veicināt pārrobežu e-pārvaldes risinājumus, 
piemēram, elektronisko rēķinu sagatavošanu un elektronisko iepirkumu;

3. atzīmē, ka attiecībā uz pārrobežu darījumiem svarīgi ir vairot patērētāju paļāvības un 
uzticības līmeni, kas patlaban ir zems, pastiprinot tiešsaistes un pārrobežu darījumus 
reglamentējošo noteikumu izpildi, paplašinot patērētāju tiesību aizsardzības iestāžu 
pilnvaras, sekmējot valsts iestāžu sadarbību, kā arī izveidojot efektīvus mehānismus ES 
līmenī tirgus uzraudzībai un revīzijām, sūdzību izskatīšanai, strīdu risināšanai un 
kolektīvai tiesiskajai aizsardzībai;

4. uzskata, ka patērētāju paļāvību var vairāk sekmēt, nodrošinot sabiedrības uzticību 
tiešsaistes videi, risinot problēmas, kas saistītas ar personas datu aizsardzību, 
reglamentējot datu apkopošanu, piedāvājumu pielāgošanu patērētāju uzvedībai, profilu 
veidošanu un reklāmu, kā arī veidojot patērētāju izpratni, izmantojot izglītojošas un 
informatīvas kampaņas;

5. atzīmē, ka svarīgi ir padarīt piegādes ķēdi un pārrobežu tiešsaistes tirdzniecības 
noteikumus un nosacījumus vienkāršākus un pārredzamākus, izveidojot noteikumus par 
maldinošu vai nepietiekamu informāciju attiecībā uz patērētāju tiesībām, par kopējām 
izmaksām un tirgotāju kontaktinformāciju un veicinot labāko pieredzi un godīgu praksi, 
ieteikumus un vadlīnijas elektroniskajiem veikaliem;

6. uzskata, ka pašregulējuma rīcības kodeksu izstrāde, ko veic arodbiedrības, profesionālās 
un patērētāju asociācijas, un Eiropas hartas par e-komercijas lietotāju tiesībām radīšana 
sekmētu patērētāju paļāvību e-komercijai, jo tiktu precizētas visu informācijas 
sabiedrības dalībnieku tiesības un pienākumi;

7. uzsver nozīmi, kāda ir visas ES mērogā logo, uzticības zīmju un kvalitātes zīmju 
popularizēšanai, kas palīdzēs patērētājiem atpazīt tiešsaistes tirgotājus ar labu reputāciju 
un atbalstīs ES uzņēmējsabiedrības centienos paplašināt darbību ārpus vietējā tirgus;

8. uzsver, ka svarīgi ir vairot paļāvību pārrobežu interneta maksājumu sistēmām (piemēram, 
izmantojot kredītkartes un debetkartes, kā arī e-makus), sekmējot dažādas maksājumu 
metodes, veicinot savietojamību un kopējus standartus, novēršot tehniskus šķēršļus, 
atbalstot visdrošākās tehnoloģijas elektroniskajiem darījumiem, saskaņojot tiesību aktus 
par privātuma un drošības jautājumiem, izskaužot krāpnieciskas darbības, kā arī 
informējot un izglītojot sabiedrību;

9. uzskata, ka pasta pakalpojumu nozares reforma, kā arī pasta nozares sistēmu un 
pakalpojumu savietojamības un sadarbības veicināšana var būtiski ietekmēt pārrobežu e-
komercijas attīstību, kam ir nepieciešama tāda produktu sadale un izsekojamība, kas ir 
efektīva un nav dārga; tāpēc uzsver, ka steidzami jāīsteno 3. Pasta pakalpojumu direktīva 
(2008/6/EK);

10. uzskata, ka mobilā komercija (m-komercija) var būt nozīmīga e-komercijas daļa, kas dod 
iespēju sasniegt miljoniem Eiropas iedzīvotāju, kuri izmanto mobilos telefonus, bet kuru 
rīcībā nav personālo datoru, tādējādi palīdzot interneta un mobilo tehnoloģiju 
konverģencei un sekmējot ES vadošā stāvokļa nostiprināšanu mobilo sakaru jomā;
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11. uzskata, ka vienotu un atklātu tehnisku un operatīvu specifikāciju un standartu 
(savietojamības, sadarbspējas, pieejamības, drošības, loģistikas, piegādes u. c. 
nodrošināšanai) izstrāde un atbalsts tiem veicinās pārrobežu e-komerciju, palīdzot 
patērētājiem, it īpaši neaizsargātām iedzīvotāju grupām un nepieredzējušiem datora 
lietotājiem, kā arī novēršot dažādu dalībvalstu vidū pastāvošos operatīvos, tehniskos, 
kultūras un valodas šķēršļus;

12. uzskata, ka vajadzētu ES teritorijā rosināt meklēšanu un reklāmu pārrobežu tīmeklī, 
tādējādi paplašinot patērētājiem un tirgotājiem domātu informāciju un sekmējot viņu 
spēju izdarīt salīdzinājumus un identificēt piedāvājumus pārrobežu tirdzniecībā; tālab 
prasa cieši sadarboties ar šo nozari un veicināt „.eu” domēnu ieviešanu;

13. uzsver, cik svarīgi pārrobežu e-komercijas tālākai attīstībai ir izveidot saskaņotu ES 
līmeņa regulējumu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai un ievērošanai attiecībā gan 
uz materiālām, gan virtuālām precēm, kā arī cīņas pret nelegālām un viltotām precēm un 
pakalpojumiem pastiprināšanai un Eiropas patērētāju izpratnes veidošanai par šiem 
jautājumiem;

14. prasa saskaņā ar pētniecības pamatprogrammu īstenošanu veikt novatoriskus pētījumu 
projektus, kuru mērķis ir sekmēt un unificēt ES e-komercijas tirgu, vairojot patērētāju 
uzticēšanos, palielinot viņu kompetenci un paplašinot izvēli digitālajā vidē;

15. uzskata, ka informācijas nesēju izmantošanas prasmes, datorpratība un izpratne ir 
būtiskas Eiropas digitālās vides attīstībai, un tāpēc prasa rīkot izglītojošas un 
informējošas kampaņas par patērētāju tiesību aizsardzību, privātumu un drošību digitālajā 
vidē un digitālās vides izmantotāju tiesībām;

16. prasa e-komercijas jomā veikt juridiska, tehniska un ekonomiska rakstura tendenču 
efektīvu uzraudzību un norāda, ka nepieciešams rūpīgi veikts tās ietekmes novērtējums, 
kāda ir visiem lēmumiem, kas attiecas uz digitālo vienoto tirgu un informācijas 
sabiedrību;

17. atzīmē, ka ātrdarbīgas un izmaksu ziņā izdevīgas platjoslas piekļuves turpmāka pilnveide 
ir būtiska e-komercijas attīstībai, jo viens no lielākajiem šķēršļiem, kāpēc Eiropas 
iedzīvotāji nevar izmantot e-komerciju, joprojām ir tas, ka nav interneta piekļuves.


