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POBUDE 

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za mednarodno trgovino kot 

pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. znova izraža podporo strategiji Komisije „Trgovina za vse“; Komisijo spodbuja, naj 

tudi v prihodnje daje prednost novim pristopom, ki olajšujejo trgovino z digitalnim 

blagom in storitvami ter odpravljajo digitalne netarifne ovire; meni, da bi morala imeti 

EU vodilno vlogo pri spodbujanju digitalnih trgovinskih vprašanj na mednarodni ravni 

in da bi bilo treba na tem področju raziskati vse možnosti za napredek;  

2. poudarja, da se morajo novi izzivi digitalne trgovine odražati tudi v izobraževanju in 

spodbujanju digitalnih veščin, kar je pomembno tako za potrošnike kot za podjetja, in 

da si je treba za to prizadevati predvsem na podeželju in v manj razvitih gospodarstvih; 

poudarja, da je izjemno pomembno povečati konkurenčnost evropskih podjetij na 

svetovnem trgu, če želimo v celoti izkoristiti gospodarski potencial EU; 

3. poudarja, da ukrepi, ki so predvideni v strategiji o enotnem digitalnem trgu, kot so 

izboljšave sistemov varstva potrošnikov, odprava geografskega blokiranja, spodbujanje 

nevtralnosti omrežja in izboljšanje kibernetske varnosti, pomembni za 

zunanjetrgovinsko politiko EU in krepitev enotnega trga, prav tako pa v zvezi s tem EU 

omogočajo trdnejše pogajalsko izhodišče pri trgovini s tretjimi državami; zato poziva, 

naj se odkrijejo in odstranijo vse ovire za digitalno trgovino na notranjem trgu; 

4. v zvezi s tem ugotavlja, kako pomemben je dostop do trga za telekomunikacijska 

podjetja EU; 

5. je seznanjen s prizadevanji STO za napredek pri delovnem programu o e-trgovini; 

poziva Komisijo, naj si prizadeva za razširitev Sporazuma STO o informacijski 

tehnologiji na več izdelkov in več držav članic STO, in ugotavlja, da bo decembra 2017 

v Buenos Airesu potekala ministrska konferenca STO; poziva Komisijo, naj se o svojem 

stališču do e-trgovanja in drugih digitalnih trgovinskih zadev, o katerih naj bi sklenili 

dogovor na konferenci, čim prej posvetuje z evropskimi podjetji in državami članicami, 

da bi dosegli enotno evropsko stališče; 

6. obžaluje, da je bil pozitivni napredek pri tem počasen; poziva Komisijo, naj ambiciozno 

zastavi teme, ki jih je treba v programu obravnavati; meni, da se je treba posebej 

posvetiti vse večjemu številu potrošnikov, ki imajo opraviti s carinskimi postopki, in 

morebitnim kršitvam v zvezi z blagom, ki je bilo kupljeno prek spleta; meni, da bi bila v 

zvezi s tem koristna širša uporaba orodij, kot je spletno reševanje sporov; meni, da bi si 

bilo treba v okviru trgovinskih pogajanj prizadevati za višje stopnje de minimis, s 

katerimi bi se prav tako dodatno poenostavila pravila mednarodnega trgovanja; 

7. v zvezi s tem meni, da mora regulativni okvir za e-trgovanje na eni strani ob nakupu 

blaga na spletu zagotavljati učinkovito varstvo potrošnikov pred morebitnimi kršitvami 

in njihovo dejansko seznanjenost z značilnostmi izdelka, da bi okrepili zaupanje v 

digitalno trgovino, na drugi strani pa zmanjšati birokratsko breme za mala in srednja 

podjetja, zagonska in rastoča podjetja ter mikropodjetja, ki imajo največje koristi od 

zagotovljene prepoznavnosti spletne trgovine in ki bi utegnila biti deležna prednosti 
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okrepitve digitalizacije in digitalne trgovine;   

8. poudarja, da so učinkovita orodja, kot so varni in zanesljivi mednarodni spletni plačilni 

sistemi in inovativni mehanizmi reševanja sporov, ključnega pomena za zmanjševanje 

spletnih goljufij, odpravo nepoštenih praks in izboljšanje dostopa do informacij o 

pravicah potrošnikov, s čimer bi se poenostavila tudi uporaba pravnih sredstev za 

potrošnike; poziva Komisijo, naj v okviru povečevanja obsega mednarodne trgovine 

spodbuja navedene izboljšave in si prizadeva za njihovo uresničitev; 

9. poziva Komisijo, naj analizira carinske in davčne sporazume, da digitalne trgovine ne 

bodo prizadela pravila, ki so bila razvita izključno za materialne dobrine, ter naj si 

prizadevajo za reforme, kjer je to potrebno; 

10. meni, da bi bilo treba pri politikah javnih naročil še naprej poenostavljati digitalno 

trgovino, tudi z izkoriščanjem možnosti daljinskega opravljanja storitev, evropskim 

podjetjem, zlasti malim in srednjim, pa omogočiti pošten dostop do javnih in zasebnih 

javnih naročil; 

11. poudarja, da se digitalna trgovina najlaže omogoča z odprto izmenjavo podatkov brez 

geografskih omejitev; meni, da bi morala biti odprava zahtev za lokalizacijo podatkov 

glavna prednostna naloga, hkrati pa poudarja, da bi bilo treba spoštovati ustrezno 

zakonodajo o varstvu podatkov; obžaluje, da se te zahteve poskušajo uporabljati kot 

oblika netarifnih ovir za trgovino in kot vrsta digitalnega protekcionizma; meni, da bi 

moral biti prvi korak v smeri globalne prepovedi zahtev za lokalizacijo podatkov 

splošna prepoved na ravni enotnega trga Unije ter uveljavitev prostega pretoka 

podatkov kot pete svoboščine v Evropi, in podpira vsa prizadevanja Komisije v zvezi s 

tem; 

12. poziva Komisijo, naj digitalno trgovino in tokove podatkov vključi v vse prihodnje 

mandate za trgovinska pogajanja; poleg tega poziva Komisijo, naj si prizadeva za 

uvedbo prilog v zvezi z digitalno trgovino in tokovi podatkov v veljavne sporazume, če 

je to mogoče; poziva, naj se poleg dvostranskih sporazumov o prostem pretoku 

podatkov oblikujejo tudi mednarodne konvencije o podatkovnih tokovih, in poudarja, 

da je treba zagotoviti spoštovanje zahtev za varstvo intelektualne lastnine in skladnost 

čezmejnih prenosov osebnih podatkov s sedanjim in prihodnjim pravnim okvirom EU, 

predvsem prek sklepov o ustreznosti;  

13. poudarja, da mora izmenjava odprtih podatkov upoštevati načela varstva intelektualne 

lastnine; 

14. priznava, da napredek pri večstranskih mednarodnih trgovinskih razpravah o digitalni 

trgovini ni tako velik kot pri razpravah o enotnem digitalnem trgu; priporoča, naj 

Komisija vsaj na dvostranski ravni oblikuje stališča o predvidenem napredku pri 

digitalni trgovini, tudi z ustrezno prilagoditvijo varstva potrošnikov, trgovini z izdelki, 

pri katerih razmejitev med blagom in storitvijo ni jasna (npr. 3D-tiskanje), in blagu s 

pomembnimi digitalnimi sestavnimi deli (npr. povezana vozila). 

15. podpira prizadevanja, da bi sedanji moratorij STO na tarife za elektronske prenose 

postal trajen; poziva države članice, naj zagovarjajo evropske interese pred vsakršnimi 

poskusi tretjih držav, da bi s takšnimi tarifami ustvarjale prihodke; 
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16. poudarja vrednost, ki jo ima sodelovalno gospodarstvo na enotnem trgu EU, med 

podjetji in potrošniki EU in podjetji zunaj EU; meni, da je treba obravnavati svetovno 

rast tovrstnega poslovanja kot pozitivno za prihodnost trgovine; 

17. poudarja pomen mednarodnih standardov na področju digitalne opreme in storitev, 

zlasti na področju kibernetske varnosti; poziva Komisijo, naj zagotovi uvedbo temeljnih 

ukrepov na področju kibernetske varnosti za proizvode interneta stvari in storitve v 

oblaku; 
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