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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat e-handel een sleutelmarkt voor de Europese Unie van de 21ste eeuw is, 
die mogelijkheden biedt om een nieuwe vorm te geven aan de Europese interne markt, bij 
te dragen tot de kenniseconomie, de Europese consument en het Europese bedrijfsleven 
voordelen en kansen te bieden in deze moeilijke financiële tijd en de werkgelegenheid en 
groei een significante en positieve impuls te geven,

B. overwegende dat grensoverschrijdende e-handel belangrijke sociaal-economische 
voordelen voor de Europese consument met zich brengt, zoals meer gemak en autonomie, 
versterking van de consumentenrechten, meer transparantie en concurrentie, toegang tot 
een grotere diversiteit aan producten en diensten die met elkaar vergeleken kunnen 
worden en waaruit gekozen kan worden, alsook aanzienlijke besparingsmogelijkheden, 

C. overwegende dat grensoverschrijdende e-handel aanzienlijke voordelen met zich brengt 
voor EU-bedrijven – met name KMO's – die innovatieve, kwalitatief hoogstaande en 
verbruikersvriendelijke diensten op de gehele interne online markt kunnen aanbieden, 
hun positie kunnen versterken en in de globale economie concurrerend kunnen blijven,  

D. overwegende dat er nog een aantal ernstige structurele en juridische hinderpalen zijn voor 
een goed functionerende Europese interne markt voor e-handel, zoals de versnippering op 
nationaal niveau van de consumentenbeschermingsvoorschriften, uiteenlopende BTW-
voorschriften, hergebruiksheffingen en bijdragen,   

E. overwegende dat internet weliswaar het snelst groeiende distributiekanaal is en dat 
e-handel op nationaal niveau voortdurend toeneemt, doch dat tegelijkertijd de kloof 
tussen de nationale en de grensoverschrijdende e-handel in de Unie steeds groter wordt en 
de Europese consumenten, met name die in de kleinere EU-lidstaten, geconfronteerd 
worden met geografische, technische en organisatorische beperkingen in hun 
keuzemogelijkheden, 

F. overwegende dat het wegnemen van de belemmeringen voor grensoverschrijdende 
e-handel en vergroting van het vertrouwen van de consument van cruciaal belang zijn om 
te komen tot een aantrekkelijke, geïntegreerde digitale interne markt voor Europa en de 
consumentenmarkten en de economie in het algemeen een nieuwe impuls te geven,

1. is van oordeel dat prioriteit moet worden verleend aan het wegnemen van de 
administratieve en juridische belemmeringen voor grensoverschrijdende e-handel middels 
de invoering van uniforme regelgeving voor verbruikers en ondernemingen in alle 27 
EU-lidstaten waardoor een gunstige uniforme digitale omgeving wordt gecreëerd, zowel 
ondernemingen als consumenten rechtszekerheid krijgen, procedures worden 
vereenvoudigd, de kosten van naleving van de voorschriften worden teruggedrongen, 
oneerlijke concurrentie wordt beperkt en het potentieel van de EU-markt voor e-handel 
wordt ontsloten; wijst erop dat een uniforme interpretatie en toepassing van 
wetgevingsinstrumenten zoals een consumentenrechtenrichtlijn, artikel 20, lid 2, van de 
Dienstenrichtlijn (Richtlijn 2006/123/EG) en de Richtlijn betreffende oneerlijke 
handelspraktijken (2005/29/EG) in dit verband van groot belang kunnen zijn;



PE440.203v01-00 4/5 PA\812739NL.doc

NL

2. onderstreept dat het van belang is grensoverschrijdende regelgeving te vereenvoudigen en 
de nalevingskosten voor detailhandelaren en ondernemers terug te dringen door met 
praktische oplossingen te komen voor kwesties als BTW-rapportage en facturering,  
e-afval- en hergebruiksheffingen, auteursrechtheffingen, consumentenbescherming, 
etikettering en sectorspecifieke regelgeving; dringt in dit verband aan op de inrichting 
van gemeenschappelijke contactpunten en de bevordering van grensoverschrijdende e-
administratieve diensten, zoals e-facturering en e-aanbesteding;  

3. wijst erop dat het van belang is het huidige lage niveau van consumentenvertrouwen in 
grensoverschrijdende transacties op te vijzelen door de online en grensoverschrijdende 
toepassing van bestaande regelgeving te versterken, 
consumentenbeschermingsautoriteiten te versterken, de samenwerking tussen 
overheidsinstanties te verbeteren en efficiënte EU-wijde mechanismen voor 
markttoezicht en -controle, behandeling van klachten, geschillenbeslechting en collectief 
verhaal in te stellen; 

4. is van oordeel dat het vertrouwen van de consument verder kan worden versterkt door het 
vertrouwen van het publiek in de digitale omgeving te winnen, door in te spelen op de 
bezorgdheid over de bescherming van persoonsgegevens, door regelgeving voor 
gegevensverzameling, door persoonsgerichte reclame, door de vaststelling van een 
gebruikersprofiel en algemene reclame, en door de consument meer bewust te maken via 
voorlichtings- en informatiecampagnes;  

5. wijst erop dat het van belang is de afzetketen en de bepalingen en voorwaarden voor 
grensoverschrijdende e-handel eenvoudiger en transparanter te maken door de 
vaststelling van regelgeving betreffende misleidende of onvolledige informatie over 
consumentenrechten, totale kosten en contactgegevens van de handelaren en de 
bevordering van beste en eerlijke praktijken alsook van aanbevelingen en richtsnoeren 
voor onlinewinkels,  

6. is van mening dat de ontwikkeling van zelfregulerende gedragscodes door handels-, 
beroeps- en consumentenverenigingen en de opstelling van een Europees Handvest van 
gebruikersrechten het vertrouwen van de consument in e-handel door een duidelijke 
omschrijving van de rechten en verplichtingen van alle deelnemers aan in de 
informatiemaatschappij, zullen vergroten; 

7. onderstreept het belang van de bevordering van EU-wijde logo's, waarmerken en 
kwaliteitsaanduidingen die de consument helpen serieuze onlinehandelaren te herkennen 
en EU-bedrijven ondersteunen bij hun inspanningen om buiten de thuismarkt te opereren; 

8. onderstreept dat het van belang is het vertrouwen in grensoverschrijdende 
internetbetalingssystemen (bijvoorbeeld krediet- en betaalkaarten, e-portemonnees) te 
vergroten door meerdere betalingsmethoden te bevorderen, interoperabiliteit en 
gemeenschappelijke regelgeving te verbeteren, technische belemmeringen weg te nemen, 
de veiligste technologieën voor elektronische transacties te ondersteunen, wetgeving 
inzake privacy- en veiligheidskwesties te harmoniseren, frauduleuze activiteiten tegen te 
gaan en het publiek te informeren en voor te lichten;  

9. is van mening dat hervorming van de postsector en bevordering van de interoperabiliteit 
en samenwerking tussen postsystemen en -diensten een aanzienlijke impact kan hebben 
op de ontwikkeling van grensoverschrijdende e-handel, waarvoor een voordelige en 
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efficiënte distributie en controle van producten is vereist;   dringt er dan ook op aan dat de 
derde Richtlijn inzake postdiensten (2008/6/EG) spoedig wordt geïmplementeerd;

10. is van oordeel dat mobiele handel (m-handel) een belangrijk bestanddeel van e-handel 
kan zijn waarvan miljoenen Europese burgers die wel mobiele telefoons, maar geen PC 
hebben, gebruik kunnen maken en aldus kan bijdragen tot de convergentie van internet en 
mobiele technologieën en de leidende rol van de EU op het gebied van mobiele 
communicatie kan bevorderen;    

11. is van mening dat de ontwikkeling en bevordering van gemeenschappelijke, open
technische en operationele specificaties en normen (voor compatibiliteit, 
interoperabiliteit, toegankelijkheid, veiligheid, logistiek, levering, enz.) de 
grensoverschrijdende e-handel zullen vergemakkelijken, de consument, en met name de 
onzekere en onervaren computergebruikers, zullen ondersteunen en de operationele, 
technische, culturele en linguïstische hinderpalen die tussen de verschillende lidstaten 
bestaan, zullen overwinnen;   

12. is van mening dat in de EU grensoverschrijdend zoeken en adverteren op internet moeten 
worden bevorderd ten einde aldus de informatievoorziening voor consumenten en 
handelaren te verbeteren en hun de mogelijkheid te bieden grensoverschrijdende 
vergelijkingen te maken en grensoverschrijdende aanbiedingen op te sporen; dringt in dit 
verband aan op hechte samenwerking met de industrie en bevordering van .eu domeinen; 

13. wijst erop dat het voor de verdere ontwikkeling van grensoverschrijdende e-handel van 
belang is dat een coherent EU-kader voor de bescherming en handhaving van de 
intellectuele-eigendomsrechten ten aanzien van zowel materiële als virtuele goederen 
wordt vastgesteld,  de strijd tegen illegale en vervalste waren en diensten wordt 
opgevoerd en de Europese consument van een en ander bewuster wordt gemaakt; 

14. dringt erop aan dat in het kader van de kaderprogramma's voor onderzoek innovatieve 
onderzoeksprojecten worden ontwikkeld die gericht zijn op bevordering en 
uniformisering van de EU-e-markt door het vertrouwen, de positie en de 
keuzemogelijkheden van de consument in de digitale omgeving te versterken;   

15. is van oordeel dat media- en computerkennis en -bewustzijn van cruciaal belang zijn voor 
de ontwikkeling van de Europese digitale omgeving en dringt er bijgevolg op aan dat 
voorlichtingscampagnes over consumentenbescherming, digitale privacy en veiligheid, en 
digitale gebruikersrechten worden georganiseerd; 

16. dringt aan op een efficiënt toezicht op de juridische, technische en economische 
ontwikkelingen in de e-handel en wijst op de noodzaak van een zorgvuldige 
effectbeoordeling van alle besluiten die de digitale interne markt en de 
informatiemaatschappij betreffen; 

17. wijst erop dat de verdere ontwikkeling van snelle en voordelige breedbandtoegang van 
essentieel belang is voor de ontwikkeling van e-handel, aangezien het ontbreken van 
toegang tot internet voor de Europese burger een van de belangrijkste hinderpalen voor 
het gebruik van e-handel blijft.


