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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för den inre marknaden 
och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. E-handel är en nyckelmarknad för Europeiska unionen under tjugohundratalet. Den har 
potential att stöpa om EU:s inre marknad, bidra till kunskapsekonomin, ge värde och 
möjligheter till konsumenterna och näringslivet i Europa i denna tid av finansiell press, 
och ha stor och positiv inverkan på jobb och tillväxt.

B. E-handel över gränserna ger viktiga socioekonomiska fördelar till konsumenterna i 
Europa, såsom ökade möjligheter och bekvämlighet, förstärkta konsumenträttigheter, 
ökad insyn och konkurrens, åtkomst av ett större utbud av produkter och tjänster att 
jämföra och välja mellan och stora möjligheter att spara pengar.

C. Den gränsöverskridande e-handeln har betydelsefulla fördelar för EU-företag – särskilt de 
små och medelstora – som kan leverera nyskapande och konsumentvänliga tjänster av 
hög kvalitet på en europeisk inre marknad på nätet, stärka sin position och förbli 
konkurrenskraftiga i den globala ekonomin. 

D. Fortfarande finns en rad svåra struktur- och regleringshinder för att en europeisk inre 
marknad för e-handel ska fungera ordentligt, till exempel att bestämmelser om 
konsumentskydd, momsregler, återvinningsavgifter och skatter inte alls är desamma i de 
olika länderna. 

E. Internet är den snabbast växande kanalen för detaljhandel och e-handeln ökar ständigt på 
nationell nivå. Klyftan mellan inrikes och gränsöverskridande e-handel inom EU blir allt 
djupare, och konsumenterna inom EU, särskilt de som bor i de mindre medlemsstaterna, 
upplever geografiska, tekniska och organisatoriska begränsningar i valmöjligheterna.

F. Att överbrygga hindren för e-handeln över gränserna och stärka konsumenternas 
förtroende är grundläggande om man vill uppnå en attraktiv, integrerad digital inre 
marknad för Europa och stimulera konsumentmarknaderna och ekonomin i ett vidare 
perspektiv.

1. Europaparlamentet anser att man bör prioritera att försöka ta bort de administrativa och 
regleringsbetingade hindren för gränsöverskridande e-handel genom att införa samma 
regler för konsumenter och näringsliv i samtliga 27 EU-medlemsstater. Det skulle skapa 
ett gynnsamt enhetligt digitalt sammanhang, ge juridisk trygghet för såväl företag som 
konsumenter, förenkla förfarandena, minska kostnaderna för att uppfylla reglerna, minska 
orättvis konkurrens och låta den potential som finns när det gäller EU:s marknad för 
e-handel få fritt utlopp. För detta syfte kan en enhetlig tolkning och tillämpning av 
lagstiftningsverktyg såsom ett konsumentskyddsdirektiv, artikel 20.2 i tjänstedirektivet 
(direktiv 2006/123/EG) och direktivet om otillbörliga affärsmetoder 
(direktiv 2005/29/EG) vara av största vikt.

2. Europaparlamentet pekar på vikten av att underlätta gränsöverskridande bestämmelser 
och sänka kostnaderna för handlarnas och företagarnas regelefterlevnad genom att 
komma med praktiska lösningar i frågor som momsrapportering och fakturering, avgifter 
för elektroniskt avfall och återvinning, upphovsrättsavgifter, konsumentskydd, märkning 
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och branschspecifika bestämmelser. Parlamentet önskar därför att man ska upprätta 
system med en enda kontaktpunkt och främja gränsöverskridande e-förvaltningslösningar 
såsom e-fakturering och e-upphandling.

3. Europaparlamentet konstaterar att man måste höja den låga nivån på den tillit och det 
förtroende som konsumenterna just nu har för gränsöverskridande transaktioner, genom 
att såväl över nationsgränserna som på nätet förbättra efterlevnaden av befintliga regler, 
ge konsumentskyddsmyndigheterna mera makt, främja samarbetet mellan offentliga 
myndigheter och inrätta effektiva mekanismer inom hela EU för marknadsövervakning 
och revision, klagomålshantering, tvistlösning och kollektiva prövningsmöjligheter.

4. Europaparlamentet anser att konsumenternas förtroende kan ökas ytterligare genom att 
man ser till att det råder allmän tillit till verksamheten på nätet, tar upp frågor om hur 
personuppgifter skyddas, reglerar uppgiftstagande och beteendeinriktat målgruppsval, 
profilering och marknadsföring samt ökar konsumenternas medvetenhet genom 
utbildnings- och informationskampanjer.

5. Europaparlamentet noterar vikten av att göra försörjningskedjan liksom reglerna och 
villkoren för gränsöverskridande näthandel enklare och öppnare genom att fastställa 
bestämmelser avseende missledande eller ofullständig information om 
konsumenträttigheter, totalkostnader och säljarens kontaktuppgifter och genom att främja 
bra och rättvisa rutiner, rekommendationer och riktlinjer för dem som idkar handel på 
nätet. 

6. Europaparlamentet anser att om handels-, yrkes- och konsumentorganisationer utarbetade 
självreglerande uppförandekoder och en europeisk stadga om användarnas rättigheter 
fastställdes, skulle rättigheter och skyldigheter för alla aktörer i informationssamhället 
klargöras och därigenom skulle konsumenternas förtroende för e-handeln öka.

7. Europaparlamentet betonar betydelsen av att främja unionsomfattande logotyper och 
märken som skapar förtroende och visar på kvalitet. Det skulle hjälpa konsumenterna att 
finna välrenommerade handlare på nätet och stödja EU:s företag i deras ansträngningar 
att nå kunder utanför sin hemmamarknad.

8. Europaparlamentet betonar betydelsen av att öka förtroendet för gränsöverskridande 
betalningssystem på Internet (t.ex. kreditkort, betalkort och e-plånböcker) genom att 
främja ett brett register av betalningsmetoder, öka kompabiliteten och skapa fler 
gemensamma standarder, ta bort tekniska hinder, stödja den säkraste tekniken för 
elektroniska transaktioner, harmonisera lagstiftningen om integritets- och säkerhetsfrågor, 
bekämpa bedrägerier och informera och utbilda allmänheten.

9. Europaparlamentet anser att reformerna av postväsendet och främjandet av kompatibilitet 
och samarbete mellan olika postsystem och posttjänster kan ha betydelsefull inverkan på 
utvecklingen av gränsöverskridande e-handel, vilken kräver billig och effektiv 
distribution och spårning av produkter. Parlamentet betonar därför att det är viktigt att det 
tredje direktivet om posttjänster (2008/6/EG) snarast genomförs.

10. Europaparlamentet tror att mobilhandel (m-handel) kan bli en stor del av e-handeln, och 
att den kan nå de miljoner unionsmedborgare som använder mobiltelefoner men inte har 
egna datorer. Den kan bidra till gemensamma mål för Internet och mobiltekniken och den 
kan gynna en ledande ställning för EU i fråga om mobil kommunikation.      
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11. Europaparlamentet menar att utveckling av och stöd till gemensamma öppna tekniska och 
operativa specifikationer och standarder (för drifts- och annan kompatibilitet, 
tillgänglighet, säkerhet, logistik, leveranser etc.) kommer att underlätta 
gränsöverskridande e-handel genom att vara till hjälp för konsumenterna, särskilt sårbara 
och oerfarna datoranvändare, och genom att överbrygga de driftsmässiga, tekniska, 
kulturella och språkliga hinder som finns mellan de olika medlemsstaterna.

12. Europaparlamentet anser att gränsöverskridande webbsökning och webbannonsering 
inom EU bör uppmuntras, vilket skulle förbättra informationen för konsumenter och 
handlare och deras förmåga att göra jämförelser och hitta erbjudanden över gränserna. 
För detta hoppas parlamentet på ett nära samarbete med industrin och på att man ska 
främja .eu-domäner.

13. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är för den fortsatta utvecklingen av den 
gränsöverskridande e-handeln att man inrättar en enhetlig ram för hela EU för att skydda 
och säkra efterlevnad av den immateriella äganderätten såväl när det gäller fysiska som 
virtuella varor, intensifierar kampen mot illegala och piratkopierade varor och tjänster 
och ökar medvetenheten om dessa frågor bland konsumenterna inom EU.

14. Europaparlamentet önskar att man inom ramprogrammen för forskning ska utveckla 
nyskapande forskningsprojekt som syftar till att främja och ena EU:s marknad för 
e-handel genom att öka konsumenternas förtroende, inflytande och valmöjligheter i den 
digitala miljön.

15. Kunskap om och vana vid datorer och medier är grundläggande för utvecklingen av den 
digitala miljön inom EU, och Europaparlamentet önskar därför att man ska inrätta 
utbildnings- och informationskampanjer om konsumentskydd, digital integritet och 
säkerhet och rättigheter för dem som använder de digitala möjligheterna.

16. E-handelns rättsliga, tekniska och ekonomiska utveckling måste övervakas effektivt och 
Europaparlamentet poängterar att man noggrant måste utvärdera alla beslut som gäller 
den digitala inre marknaden och informationssamhället.

17. Europaparlamentet noterar att den vidare utvecklingen av snabb och billig 
bredbandstillgång är grundläggande för e-handelns utveckling, eftersom bristande 
Internetåtkomst fortfarande är ett av de mest betydelsefulla hindren för 
unionsmedborgarnas användning av e-handeln.


