
PA\812739RO.doc PE440.203v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie

2010/2012(INI)

14.4.2010

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie

destinat Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

referitor la realizarea pieţei interne pentru comerţul electronic 
(2010/2012(INI))

Raportor pentru aviz: Ioannis A. Tsoukalas



PE440.203v01-00 2/5 PA\812739RO.doc

RO

PA_NonLeg



PA\812739RO.doc 3/5 PE440.203v01-00

RO

SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei pentru piaţa internă şi 
protecţia consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât comerţul electronic reprezintă o piaţă esenţială a secolului 21 pentru Uniunea 
Europeană, care are potenţialul de a redefini piaţa internă europeană, de a contribui la 
economia bazată pe cunoaştere, de a oferi valoare şi oportunităţi pentru consumatorii şi 
întreprinderile europene în această perioadă de restrişte financiară şi de a influenţa în mod 
semnificativ şi pozitiv crearea de locuri de muncă şi creşterea economică;

B. întrucât comerţul electronic transfrontalier aduce beneficii socio-economice importante 
consumatorilor europeni, cum ar fi creşterea confortului şi a responsabilizării acestora, 
consolidarea drepturilor consumatorilor, creşterea transparenţei şi a concurenţei, accesul 
la o varietate mai largă de produse şi servicii pe care le pot compara şi alege, precum şi 
un potenţial considerabil de a face economii;

C. întrucât comerţul electronic transfrontalier aduce beneficii semnificative societăţilor din 
UE, în special IMM-urilor, care pot furniza servicii inovatoare, de mare calitate şi 
favorabile consumatorilor în cadrul pieţei interne electronice europene, îşi pot consolida 
poziţia şi pot rămâne competitive în economia mondială; 

D. întrucât persistă o serie de bariere structurale şi de reglementare importante în calea unei 
pieţe interne europene pentru comerţul electronic pe deplin funcţionale , cum ar fi 
fragmentarea la nivel naţional în privinţa normelor de protecţie a consumatorilor şi a 
normelor privind TVA, taxele de reciclare şi impozitele; 

E. întrucât, în timp ce internetul este canalul de comercializare cu amănuntul cu cea mai 
mare creştere şi comerţul electronic creşte în mod constant la nivel naţional, decalajul 
între comerţul electronic intern şi cel transfrontalier în cadrul UE se măreşte, iar 
consumatorii europeni, în special cei din statele membre mai mici, se confruntă cu 
restricţii geografice, tehnice şi organizaţionale care le limitează alegerile;

F. întrucât depăşirea barierelor din calea comerţului electronic transfrontalier şi consolidarea 
încrederii consumatorilor sunt esenţiale pentru realizarea unei pieţe electronice unice 
atractive şi integrate pentru Europa şi pentru stimularea pieţelor de consum şi a 
economiei în ansamblu,

1. consideră că ar trebui acordată prioritate eliminării barierelor administrative şi de 
reglementare din calea comerţului electronic transfrontalier prin introducerea unui pachet 
de norme pentru consumatorii şi întreprinderile din cele 27 de state membre ale UE care 
va crea un cadru electronic unificat favorabil, va oferi certitudine juridică atât 
întreprinderilor, cât şi consumatorilor, va simplifica procedurile, va reduce costurile 
legate de asigurarea conformităţii, va diminua concurenţa neloială şi va debloca 
potenţialul pieţei comerciale electronice a UE; în acest scop, interpretarea şi aplicarea 
uniformă a instrumentelor legislative, cum ar fi Directiva privind drepturile 
consumatorului, articolul 20 alineatul (2) din Directiva privind serviciile în cadrul pieţei 
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interne (Directiva 2006/123/CE) şi Directiva privind practicile comerciale neloiale 
(2005/29/CE), pot avea o deosebită importanţă;

2. subliniază importanţa simplificării normelor transfrontaliere şi a reducerii costurilor 
legate de asigurarea conformităţii pentru comercianţii cu amănuntul şi antreprenori prin 
furnizarea unor soluţii practice la aspecte, cum ar fi raportarea şi facturarea TVA, taxele 
pentru deşeurile electronice şi reciclare, impozitele pe drepturile de autor, protecţia 
consumatorilor, normele privind etichetarea şi cele specifice sectorului; în acest sens, 
solicită crearea unor sisteme de tip „ghişeu unic” şi promovarea soluţiilor de 
administraţie on-line transfrontalieră, cum ar fi facturarea electronică şi achiziţiile publice 
electronice;

3. subliniază importanţa sporirii nivelului actual redus de încredere a consumatorilor în 
tranzacţiile transfrontaliere prin consolidarea aplicării on-line şi transfrontaliere a 
normelor existente, responsabilizarea autorităţilor pentru protecţia consumatorilor, 
promovarea cooperării între autorităţile publice şi crearea unor mecanisme eficiente la 
nivelul UE de monitorizare a pieţei şi audituri, de rezolvare a plângerilor şi soluţionare a 
litigiilor, precum şi de recurs colectiv;

4. consideră că încrederea consumatorilor poate fi consolidată în continuare prin asigurarea 
încrederii publice în mediul electronic, soluţionarea preocupărilor privind protecţia 
datelor cu caracter personal, reglementarea colectării datelor, orientarea 
comportamentală, crearea de profiluri şi publicitate, precum şi prin sensibilizarea 
publicului prin campanii educaţionale şi de informare;

5. constată importanţa de a simplifica şi mări transparenţa lanţului de aprovizionare şi a 
termenilor şi condiţiilor tranzacţiilor comerciale transfrontaliere online prin stabilirea de 
norme privind inducerea în eroare sau informarea incompletă în legătură cu drepturile 
consumatorilor, costurile totale şi datele de contact ale comerciantului, precum şi prin 
promovarea celor mai bune şi mai corecte practici, recomandări şi orientări pentru 
magazinele electronice; 

6. consideră că dezvoltarea unor coduri de autoreglementare şi conduită de către 
organizaţiile de comercianţi, profesionişti şi consumatori şi crearea unei carte europene a 
drepturilor utilizatorilor ar consolida încrederea consumatorilor în comerţul electronic 
prin clarificarea drepturilor şi obligaţiilor tuturor actorilor din cadrul societăţii 
informaţionale;

7. subliniază importanţa promovării de sigle, mărci de siguranţă şi mărci de calitate la 
nivelul UE care vor ajuta consumatorii să identifice comercianţii online cu o bună 
reputaţie şi vor sprijini eforturile societăţilor din UE de a depăşi graniţele pieţelor 
naţionale;

8. subliniază importanţa consolidării încrederii în sistemele transfrontaliere de plată prin 
internet (de exemplu, cărţile de credit şi debit şi portofelul electronic) prin promovarea 
mai multor metode de plată, întărirea interoperabilităţii şi a standardelor comune, 
eliminarea barierelor tehnice, sprijinirea celor mai sigure tehnologii pentru tranzacţii 
electronice, armonizarea legislaţiei privind confidenţialitatea şi securitatea, combaterea 
activităţilor frauduloase, precum şi prin informarea şi educarea publicului;

9. consideră că reformarea sectorului poştei şi promovarea interoperabilităţii şi cooperării 
dintre sistemele şi serviciile poştale pot avea un impact semnificativ asupra dezvoltării 
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comerţului electronic transfrontalier, care necesită modalităţi de distribuţie şi urmărire a 
produselor ieftine şi eficiente; prin urmare, subliniază necesitatea unei aplicări rapide a 
celei de a treia Directive poştale (2008/6/CE);

10. consideră că comerţul mobil (m-comerţul) poate fi o parte semnificativă a comerţului 
electronic, capabil să se adreseze milioanelor de cetăţeni europeni care folosesc telefoane 
mobile, dar nu folosesc calculatoare personale;      

11. consideră că dezvoltarea şi sprijinirea specificaţiilor şi standardelor comune, deschise, 
tehnice şi operaţionale (pentru compatibilitate, interoperabilitate, accesibilitate, securitate, 
logistică, livrare etc.) vor facilita comerţul electronic transfrontalier prin asistenţa pentru 
consumatori, în special pentru utilizatorii vulnerabili şi neexperimentaţi de calculatoare 
personale, şi prin înlăturarea barierelor operaţionale, tehnice, culturale şi lingvistice care 
există între diferitele state membre;

12. consideră că publicitatea şi căutarea transfrontalieră pe internet în cadrul UE ar trebui 
încurajate, îmbunătăţind astfel gradul de informare a consumatorilor şi comercianţilor şi 
ameliorând capacitatea lor de a face comparaţii transfrontaliere şi de a identifica ofertele 
transfrontaliere; în acest sens, solicită o cooperare strânsă cu industria şi promovarea 
domeniilor .eu;

13. subliniază importanţa, pentru continuarea dezvoltării comerţului electronic, a stabilirii 
unui cadru coerent la nivelul UE pentru protecţia şi punerea în aplicare a drepturilor de 
proprietate intelectuală atât în privinţa bunurilor materiale, cât şi virtuale, care să 
intensifice combaterea bunurilor şi serviciilor ilegale şi contrafăcute şi să sensibilizeze 
consumatorii europeni în legătură cu aceste aspecte;

14. solicită dezvoltarea, în programele-cadru pentru cercetare, de proiecte de cercetare 
inovatoare, care vizează promovarea şi unificarea pieţei UE a comerţului electronic prin 
creşterea încrederii, responsabilizării şi a numărului de opţiuni ale consumatorilor în 
mediul electronic;

15. consideră că sensibilizarea şi cunoştinţele în domeniul informaticii şi al media sunt
esenţiale pentru dezvoltarea mediului electronic european şi solicită, prin urmare, 
realizarea de campanii de educare şi informare referitoare la protecţia consumatorilor, 
confidenţialitatea şi securitatea electronică, precum şi drepturile utilizatorilor spaţiului 
electronic;

16. solicită monitorizarea eficientă a evoluţiilor juridice, tehnice şi economice în comerţul 
electronic şi subliniază necesitatea unei evaluări atente a impactului tuturor deciziilor care 
afectează piaţa electronică unică şi societatea informaţională;

17. ia act de faptul că dezvoltarea accesului în bandă largă rapid şi ieftin este esenţială pentru 
dezvoltarea comerţului electronic, deoarece lipsa accesului la internet rămâne una dintre 
barierele cele mai importante în calea utilizării comerţului electronic de către cetăţenii 
europeni.


