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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za notranji trg in varstvo 
potrošnikov kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je elektronsko poslovanje za Evropsko unijo osrednji trg 21. stoletja in lahko pomaga 
preoblikovati evropski notranji trg, prispeva h gospodarstvu znanja, evropskim 
potrošnikom in podjetjem v teh kriznih časih prinese vrednost in omogoči priložnosti ter 
močno in pozitivno vpliva na zaposlovanje in rast, 

B. ker čezmejno elektronsko poslovanje evropskim potrošnikom prinaša pomembne 
družbeno-gospodarske koristi, na primer večjo dostopnost in moč odločanja, okrepitev 
potrošniških pravic, večjo preglednost in konkurenčnost, dostop do raznovrstnejšega 
razpona proizvodov in storitev, ki jih lahko primerjajo in med njimi izbirajo, ter znaten 
potencial za prihranek,

C. ker čezmejno elektronsko poslovanje močno koristi evropskim podjetjem, zlasti malim in 
srednje velikim, ki lahko na evropskem spletnem notranjem trgu izvajajo inovativne, 
visokokakovostne ni potrošnikom prijazne storitve, s tem okrepijo svoj položaj in v 
globalnem gospodarstvu ohranijo svojo konkurenčnost, 

D. ker za popolnoma delujoč evropski trg elektronskega poslovanja ostajajo številne velike 
strukturne in regulativne prepreke, na primer razdrobljenost zaradi nacionalnih predpisov 
o varstvu potrošnikov in DDV, taks za recikliranje in drugih dajatev, 

E. ker je razkorak med domačim in čezmejnim elektronskim poslovanjem v EU vse večji in 
se evropski potrošniki, zlasti v manjših državah članicah, pri svojih izbirah soočajo z 
geografskimi, tehničnimi in organizacijskimi omejitvami, čeprav je internet najhitreje 
rastoča trgovska pot, elektronsko poslovanje na nacionalni ravni pa narašča,

F. ker je odprava preprek za čezmejno elektronsko poslovanje in okrepitev zaupanja 
potrošnikov bistvena za privlačen, integriran digitalni enotni trg za Evropo ter za 
spodbuditev potrošniških trgov in širšega gospodarstva,

1. meni, da je treba dati prednost odpravljanju upravnih in regulativnih preprek za čezmejno 
elektronsko poslovanje, in sicer z uvedbo enotnega sklopa pravil za potrošnike in podjetja 
v vseh 27 državah članicah, kar bi ustvarilo ugodno in enotno digitalno okolje, podjetjem 
in potrošnikom zagotovilo pravno varnost, poenostavilo postopke, zmanjšalo stroške 
zaradi skladnosti, odpravilo nepošteno konkurenco in odstrlo potencial evropskega trga 
za elektronskega poslovanje; v ta namen bi bilo lahko zelo pomembno enotno tolmačenje 
in uporaba zakonodajnih orodij, na primer direktive o pravicah potrošnikov, člena 20(2) 
direktive o storitvah (Direktiva 2006/123/ES) in direktiva o nepoštenih poslovnih praksah 
(2005/29/ES);

2. poudarja, da sta poenostavitev čezmejnih pravil in znižanje stroškov zaradi skladnosti 
pomembna za trgovce in podjetnike, saj omogočata praktične rešitve vprašanj, na primer 
glede poročanja o DDV in izdajanja računov, elektronskih odpadkov ter taks za 
recikliranje, dajatev za avtorske pravice, varstva potrošnikov, označevanja in posebnih 
sektorskih pravil; zaradi tega poziva k oblikovanju sistema „vse na enem mestu“ in k 
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spodbujanju rešitev čezmejne e-uprave, kot sta elektronsko izdajanje računov in 
elektronska javna naročila;

3. se zaveda, kako pomembno je povečati sedanje majhno zaupanje potrošnikov v čezmejne 
transakcije z okrepitvijo spletnega in čezmejnega izvrševanja veljavnih predpisov, dati 
organom za varstvo potrošnikov več pristojnosti, spodbuditi sodelovanje med javnimi 
organi in vzpostaviti učinkovite evropske mehanizme za spremljanje trga in revizijo, 
reševanje pritožb in kolektivne tožbe;

4. meni, da lahko zaupanje potrošnikov nadalje spodbudimo z zagotovitvijo javnega 
zaupanja v spletno okolje, rešitvijo pomislekov o varstvu osebnih podatkov, ureditvijo 
zbiranja podatkov, vedenjskim ciljanjem, profiliranjem in oglaševanjem ter ozaveščanjem 
potrošnikov z izobraževalnimi in informacijskimi kampanjami;

5. se zaveda, da je pomembno poenostaviti dobavno verigo in pogoje čezmejne spletne 
trgovine in jih napraviti preglednejše, tako da se oblikujejo pravila glede zavajajočih ali 
nepopolnih informacij o pravicah potrošnikov, skupnih stroškov in kontaktnih podatkov 
trgovcev ter tako da se spodbujajo najboljše in poštene prakse, priporočila in smernice za 
elektronske trgovine; 

6. meni, da bi razvoj samoregulativnih kodeksov ravnanja v trgovini, strokovnih in
potrošniških združenjih in oblikovanje evropske listine pravic uporabnikov povečala 
zaupanje potrošnikov v elektronsko poslovanje, saj bi bili tako jasne pravice in dolžnosti 
vseh udeležencev informacijske družbe;

7. poudarja, da je pomembno spodbujati vseevropske logotipe, znake zaupanja in kakovosti, 
ki bodo potrošnikom pomagali prepoznati zaupanja vredne spletne trgovce in bodo v 
podporo evropskim podjetjem v njihovem prizadevanju, da bi segli tudi čez meje 
domačega trga;

8. poudarja, da je pomembno okrepiti zaupanje v čezmejne internetne plačilne sisteme (na 
primer kreditne in plačilne kartice, možnost elektronskega nakupa z bančno kartico) s 
spodbujanjem različnih plačilnih metod, povečanjem medopravilnosti in skupnih 
standardov, odpravo tehničnih preprek, podporo najvarnejši tehnologiji za elektronske 
transakcije, uskladitvijo zakonodaje o vprašanjih zasebnosti in varnosti, bojem proti 
goljufijam in izobraževanjem javnosti;

9. meni, da lahko reforma poštnega sektorja in spodbuditev medopravilnosti ter sodelovanja 
med poštnimi sistemi in storitvami pomembno vpliva na razvoj čezmejnega 
elektronskega poslovanja, ki potrebuje cenovno ugodno in učinkovito distribucijo ter 
sledenje izdelkom; zato poudarja, da je treba hitro začeti izvajati tretjo poštno direktivo 
(2008/6/ES);

10. meni, da lahko postane mobilno poslovanje (m-poslovanje) pomemben del elektronskega 
poslovanja, saj lahko pritegne milijone evropskih državljanov, ki uporabljajo prenosne 
telefone, ne pa osebnih računalnikov, in s tem pripomore k povezavi interneta in mobilne 
tehnologije ter k vodilnemu položaju EU v mobilnih komunikacijah; 

11. meni, da bosta razvoj in podpora skupnih odprtih tehničnih in operativnih specifikacij in 
standardov (za skladnost, medopravilnost, dostopnost, varnost, logistiko, dobavo itd.) 
spodbudila čezmejno elektronsko poslovanje, saj bodo potrošnikom v pomoč, zlasti 
ranljivim in neizkušenim uporabnikom računalnikov, in bodo premostili operativne, 
tehnične, kulturne in jezikovne prepreke med različnimi državami članicami;
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12. meni, da bi bilo treba spodbujati čezmejno spletno iskanje in oglaševanje v EU, s čimer bi 
izboljšali informacije za potrošnike in trgovce ter okrepili njihove zmožnosti za čezmejne 
primerjave in iskanje čezmejnih ponudb; v ta namen poziva k tesnemu sodelovanju z 
industrijo in k spodbujanju domene .eu;

13. poudarja, da je za nadaljnji razvoj čezmejnega elektronskega poslovanja pomembno 
oblikovati skladen vseevropski okvir za zaščito in uveljavljanje pravic intelektualne 
lastnine tako za fizično kot virtualno blago, okrepiti boj proti nezakonitemu in 
ponarejenemu blagu in storitvam ter evropske potrošnike ozaveščati o teh vprašanjih;

14. poziva k razvoju inovativnih raziskovalnih projektov v okviru okvirnih raziskovalnih 
programov, ki bi bili namenjeni spodbujanju in poenotenju evropskega trga za 
elektronsko poslovanje in bi pri potrošnikih povečevali zaupanje, moč odločanja in izbiro 
v digitalnem okolju;

15. meni, da sta medijska in računalniška opismenjenost in ozaveščenost bistveni za razvoj 
evropskega digitalnega okolja, zato poziva k izobraževalnim in informacijskim 
kampanjam, osredinjenim na varstvo potrošnikov, digitalno zasebnost in varnost ter 
pravice uporabnikov v digitalnem okolju;

16. poziva k učinkovitemu spremljanju pravnega, tehničnega in ekonomskega razvoja v 
elektronskem poslovanju in poudarja, da je potrebna skrbna ocena učinka za vse 
odločitve, povezane z digitalnim enotnim trgom in informacijsko družbo; 

17. ugotavlja, da je za razvoj elektronskega poslovanja bistven razvoj hitrega in cenovno 
ugodnega širokopasovnega dostopa, saj je pomanjkljiv dostop do interneta ena največjih 
preprek za to, da bi se evropski državljani udejstvovali v elektronskem poslovanju.


