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POBUDE 

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za mednarodno trgovino kot 

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

– ob upoštevanju Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti 

elektronskega poslovanja na notranjem trgu (v nadaljnjem besedilu: direktiva o 

elektronskem poslovanju)1, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 28. septembra 2017 z naslovom Boj proti 

nezakonitim spletnim vsebinam. Povečanje odgovornosti spletnih platform 

(COM(2017)0555), 

1. ugotavlja, da večja hitrost in priročnost digitalnih orodij krepita vlogo podjetij in 

razširjata območje njihovega dosega; poudarja, da mora EU razviti strategije za 

izkoriščanje prednosti digitalne tehnologije za svoje državljane, podjetja in potrošnike, 

zapolniti digitalno vrzel med regijami in generacijami, zagotoviti pravičen, pregleden in 

trajnosten dostop do trga in zaščititi temeljne pravice vseh državljanov, med drugim 

svobodo izražanja in varstvo podatkov; 

2. ugotavlja, da informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) podpirajo vključujoče 

gospodarstvo in bi lahko delovale kot gonilna sila za inovacije, rast in ustvarjanje 

delovnih mest, kar bi lahko pozitivno vplivalo na celotno vrednostno verigo in v vseh 

gospodarskih panogah in regijah, tudi na potrošnike in zaposlene; zato poziva Komisijo, 

naj si prizadeva za trgovinske sporazume 21. stoletja, ki bodo priznavali temeljno 

naravo napredovanja tehnologije in interneta ter njun potencial za blaginjo; v zvezi s 

tem poziva Komisijo, naj pokaže, da je med strategijo za notranji digitalni trg in 

digitalno trgovinsko strategijo trajna povezava, ter jasno navede, kakšne so prednosti te 

povezave za državljane EU; 

3. je seznanjen s sedanjimi pogajanji o zakonodajnih dokumentih o enotnem digitalnem 

trgu in poziva Komisijo, naj zagotovi skladnost med novim enotnim digitalnim trgom 

EU in njenimi zunanjimi politikami, da bi si prizadevala za celosten pristop v 

trgovinskih pogajanjih; poudarja, da prostotrgovinski sporazumi ne bi smeli biti edini 

mehanizem za sodelovanje za spodbujanje digitalne trgovine; 

4. poudarja, da sta razvoj in dostop do ustrezne infrastrukture (zlasti na podeželskih, 

gorskih in oddaljenih območjih), ki zagotavlja zadostno pokritost, kakovost in varnost 

ter podpira internetno nevtralnost, bistvena za digitalizacijo evropskega gospodarstva in 

krepitev e-upravljanja; 

5. je seznanjen z oceno, da bo za uresničitev evropskih strateških ciljev glede povezljivosti 

do leta 2025 v naslednjem desetletju potrebnih približno 500 milijard EUR naložb v 

visokozmogljivo infrastrukturo; poudarja, da bo Evropski zakonik o elektronskih 

komunikacijah bistven pri doseganju predvidljivejšega naložbenega okolja, zlasti s 

predpisi, ki bodo prilagojeni tveganjem in izzivom uvajanja pretežno novih omrežij, pri 

                                                 
1 UL L 178, 17.7.2000, str. 1. 
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čemer bodo nagrajeni tisti, ki bodo ukrepali prvi; 

6. poudarja, da je treba poenostaviti in uskladiti predpise preko tehnološko naprednega in 

preglednega modela e-upravljanja za upravne postopke; poziva države članice k hitremu 

napredku, kar zadeva njihove politike, zakonodajo in prakso na področju e-upravljanja; 

7. poudarja svetovni značaj najboljših standardov in tehničnih specifikacij IKT za 

trgovinsko infrastrukturo, tako na lokalni kot na mednarodni ravni; zato poziva k 

tesnejšemu sodelovanju na ravni G7 in G20; poudarja, da spletno okolje odpira vrata 

uporabi vrste drugih standardov, med drugim na področju pravic potrošnikov, okolja, 

zdravstva ter socialnih in temeljnih pravic; 

8. podpira sporočilo Komisije z dne 19. aprila 2016 o prednostnih nalogah na področju 

standardizacije IKT za enotni digitalni trg (COM(2016)0176); poudarja, da mora 

standardizacija IKT sicer še naprej potekati predvsem pod vodstvom gospodarstva, biti 

prostovoljna ter temeljiti na soglasju in načelih preglednosti, odprtosti, nepristranskosti 

in soglasja, učinkovitosti, relevantnosti in doslednosti, da pa bo bolj jasen niz 

prednostnih nalog za standardizacijo IKT – skupaj s podporo na visoki politični ravni – 

spodbudil konkurenčnost; ugotavlja, da bi bilo treba pri tem procesu uporabljati 

instrumente evropskega standardizacijskega sistema, vanj pa bi morala biti vključena 

široka paleta deležnikov, tako na ravni EU kot na mednarodni ravni, da bi v skladu s 

skupno pobudo za standardizacijo izboljšali proces določanja standardov; poziva 

Komisijo, naj podpira nastajanje svetovnih panožnih standardov pod vodstvom EU za 

ključne tehnologije 5G in omrežne arhitekture 5G, zlasti z izkoriščanjem rezultatov 

javno-zasebnih partnerstev na področju 5G na ravni ključnih organov za standardizacijo 

na ravni EU in na mednarodni ravni; 

9. ugotavlja, da digitalna povezljivost povečuje obseg trgovine, da pa je predpogoj za 

spletne trgovce učinkovit sistem dostave; v zvezi s tem poudarja, da EU podpira 

harmonizirane oznake, ki lahko privedejo do boljših in učinkovitejših čezmejnih storitev 

sledenja; pozdravlja odprte standarde IT, ki so jih razvili v Evropskem odboru za 

standardizacijo (CEN), in Komisiji predlaga, da mednarodne trgovinske partnerje 

spodbuja k uporabi tovrstnih učinkovitih orodij, da bi zmanjšali stroške čezmejne 

dostave, kar bi navsezadnje koristilo končnim uporabnikom in potrošnikom; 

10. ugotavlja, da se potrošniki pri spletnem nakupovanju še vedno srečujejo z ovirami pri 

nakupovanju pri trgovcih iz drugih držav članic, kot so zavrnitve njihovih plačil ali 

nemožnost dostave proizvodov v njihovo državo; 

11. poudarja, da ima EU pomembno vlogo pri oblikovanju in spodbujanju teh standardov na 

svetovni ravni; 

12. poudarja, da bi morala EU na področju digitalne trgovine krepiti sodelovanje s svojimi 

ključnimi trgovinskimi partnerji, ki uporabljajo visoke digitalne standarde, in sicer z 

delovanjem na multilateralni, plurilateralni in bilateralni ravni, da bi s pomočjo orodij, 

kot je e-označevanje, znižala carine in necarinske ovire in spodbujala svetovno priznane 

standarde; svari pred uporabo trgovinskih sporazumov kot orodje za standardizacijo; 

13. poudarja, da je treba v okviru trgovinskih sporazumov EU sicer vse pogosteje 

obravnavati ovire, ki se pojavljajo na čezmejni ravni in presegajo carine, a morajo 
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vseeno ohranjati prvenstveno funkcijo predpisov, ki je zasledovanje javnega interesa, in 

ostati omejeni na spodbujanje trgovine in naložb z opredeljevanjem nepotrebnih 

tehničnih ovir za trgovino, podvojenih ali odvečnih upravnih ovir, ki nesorazmerno 

prizadenejo MSP, pri tem pa je treba zagotoviti, da to ne poteka na račun tehničnih 

postopkov in standardov na področju varstva zdravja, varnosti, potrošnikov, dela, 

socialnega varstva in varstva okolja ter kulturne raznolikosti; opozarja, da morajo 

ustrezni mehanizmi temeljiti na okrepljeni izmenjavi informacij in boljšem sprejemanju 

mednarodnih tehničnih standardov ter voditi k večji konvergenci, pri čemer pa v 

nobenem primeru ne smejo spodkopavati ali zavlačevati demokratično potrjenih 

postopkov odločanja katerega koli trgovinskega partnerja; 

14. poudarja, da morajo biti proizvodi na digitalnem trgu jasno označeni, da bodo državljani 

in podjetja lahko preverili njihov izvor in varnost; 

15. opozarja, da digitalna trgovina z družbenega vidika pomembno vpliva na zaposlovanje, 

delovne pogoje, pravice delavcev, izobraževanje ter znanja in spretnosti; vztraja, da se s 

trgovinskimi sporazumi ohrani poštena konkurenca, preprečijo nadaljnje selitve, ne 

znižajo evropski standardi, ki varujejo pravice delavcev in njihovo socialno varnost in 

preprečujejo digitalno izkoriščanje, in da se v okviru teh sporazumov ne uporabljajo 

nižji standardi partnerskih držav kot sredstvo za izognitev izpolnjevanju socialnih 

standardov in standardov kakovosti; 

16. poudarja, da je treba v vse trgovinske sporazume vključiti pravično in podobno 

obravnavo deležnikov; meni, da bi evropska podjetja zaradi vzajemnosti morala uživati 

enake pravice kot gospodarski akterji iz partnerskih držav, da bi v celoti zagotovili 

kibernetsko varnost njihovih dejavnosti in zaupnost njihovih komunikacij; poudarja, da 

je treba zagotoviti zaščito pred zahtevami, ki bi ogrozile zmožnost podjetij oziroma 

državljanov, da si zagotovijo kibernetsko varnost in zaupnost svojih komunikacij; 

17. priznava, da so bila načela iz direktive o e-trgovini bistvenega pomena pri razvoju 

digitalnega gospodarstva in zagotavljanju svobode govora in svobode gospodarske 

pobude; poudarja, da spletni posredniki ne bi smeli imeti splošne obveznosti, da 

spremljajo informacije, ki jih posredujejo ali shranjujejo, ali da dejavno iščejo dejstva 

oziroma okoliščine, ki bi kazale na nezakonito dejavnost; a hkrati meni, da pa bi morali 

sodelovati pri hitrem odkrivanju, umiku in preprečevanju ponovnega pojavljanja 

nezakonitih vsebin ter zagotavljati pošteno plačilo za avtorje in imetnike pravic, na 

primer z vzpostavitvijo pritožbenega mehanizma, s pomočjo katerega bi uporabniki in 

imetniki avtorskih pravic lahko opozarjali na nezakonite vsebine, ki jih zagotavljajo 

tretje strani, ali z izboljšanjem uporabe filtrov; meni tudi, da bi morali poleg tega 

preprečevati zmotno odstranjevanje zakonitih vsebin, tako da uvedejo mehanizme za 

protiobveščanje; 

18. poudarja, da bi morali trgovinski sporazumi spodbujati uporabo naprednih tehnologij, 

interoperabilnost sistemov, predvidljive pogodbene odnose in načelo pravne države; 

poudarja, da je treba carinske informacije in carinsko upravljanje digitalizirati, in sicer 

prek spletne registracije in obdelave informacij, kar zadeva mednarodne standarde, e-

certificiranje in plačevanje carinskih dajatev prek spleta; poziva Komisijo, naj razmisli 

o vzpostavitvi novih mehanizmov med regulatorji za podporo sodelovanju pri 

raziskavah in razvoju, izmenjavo primerov najboljše prakse za spodbujanje inovacij, 
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vzpostavljanje novih ekosistemov (npr. pametnih mest) in zagotavljanje najvišjih 

standardov varstva potrošnikov in kibernetske varnosti; 

19. poudarja pomen združljivosti in interoperabilnosti digitalnih in čezmejnih plačilnih 

sistemov ter jasnih in zavezujočih pravil glede plačila davkov in dajatev; poudarja, da je 

treba davke plačevati v državi, v katerih se dobiček ustvari; opozarja na goljufije na 

področju DDV-ja v zvezi s tem; poziva Komisijo, naj pregleda izvzetje za majhne 

pošiljke in uporabi učinkovite postopke v zvezi z DDV-jem; 

20. poudarja, da je digitalno trgovino mogoče najbolje spodbujati z odprto izmenjavo 

podatkov, pod pogojem, da je v trgovinske sporazume kot minimalna zahteva vključena 

začetna določba za zagotovitev, da so čezmejni prenosi podatkov v skladu z veljavnim 

in prihodnjim pravnim okvirom EU za varstvo podatkov, in zlasti s sklepi o ustreznosti, 

in da je horizontalna določba, s katero se v celoti ohrani pravica stranke do varstva 

osebnih podatkov in zasebnosti (pod jasnim pogojem, da se ne sme uporabljati z 

namenom, da omeji pretok podatkov iz drugih razlogov, kot je varstvo osebnih 

podatkov) vključena v trgovinske sporazume EU, poleg določbe, s katero se preprečijo 

neupravičene zahteve za lokalizacijo podatkov, saj se prisilna lokalizacija podatkov 

lahko uporabi kot protekcionistično orodje in se odraža v obliki trgovinskih ovir, zaradi 

katerih bi bila zlasti MSP v slabšem položaju; poudarja, da je varstvo osebnih podatkov 

prednostna naloga za okrepitev zaupanja potrošnikov in njihovih temeljnih pravic; 

21. poudarja, da telekomunikacijska podjetja po vsem svetu ne ponujajo le svojih lastnih 

proizvodov in storitev, temveč omogočajo tudi delovanje drugih sektorjev, tako da 

zagotavljajo infrastrukturo za povezljivost, ki je bistvenega pomena za delovanje in rast 

digitalnega gospodarstva, zlasti kar zadeva inovativne poslovne modele, in v zvezi s 

tem poziva Komisijo, naj v trgovinske sporazume še naprej vključuje določbe, ki 

zagotavljajo podobno raven dostopa, kot je na voljo v EU; meni, da bodo trgovinski 

partnerji s telekomunikacijskimi omrežji, ki spodbujajo konkurenco, povečali 

trgovinske priložnosti za EU, prispevali pa bodo tudi k digitalnemu razkoraku med manj 

razvitimi državami z omejenim dostopom do interneta; 

22. nadalje poziva Komisijo, naj spodbuja konkurenco v telekomunikacijskem sektorju, ki 

bo temeljila na pravilih, zagotovi neodvisnost regulatorjev ter pravičen in 

nediskiminatoren dostop do telekomunikacijskih omrežij za evropska podjetja, s čimer 

se bo povečala izbira za potrošnike; odločno podpira načelo nediskriminatornega 

dostopa do interneta in spodbuja Komisijo, naj to načelo dejavno podpira na večstranski 

ravni in v okviru prostotrgovinskih sporazumov; 

23. poudarja, da se svetovna digitalna trgovina z blagom sooča s problemom ponarejanja, in 

poziva Komisijo, naj spodbuja pobude, kot je IT znak zaupanja za odprti sistem, da bi 

okrepili zaupanje potrošnikov v e-trgovce in zagotovili enake konkurenčne pogoje; 

spodbuja k uporabi instrumentov, kot je Memorandum o soglasju o prodaji 

ponarejenega blaga prek interneta (COM(2013)0209). 
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