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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по вътрешния пазар и 
защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. подчертава, че електронната търговия е бързо разрастващ се сектор, който създава 
работни места, като един от основните компоненти за успеха му е качеството на 
услугите за доставка;

2. отбелязва, че развитието на МСП за електронна търговия е ограничено в 
трансграничен мащаб; насърчава сътрудничеството между МСП, с цел договаряне 
на по-ниски цени на доставка;

3. отбелязва, че страната възложител на доставчика е електронният търговец, който 
следователно трябва да поеме отговорност за информацията по отношение на 
условията за доставка на колетната пратка, както и по отношение на 
проследяването;

4. изразява съжаление по повод на факта, че пощенският сектор в ЕС е фрагментиран 
в национални мрежи, които не са оперативно съвместими в достатъчна степен; 
призовава Комисията да въведе общи стандарти за етикетиране и проследяване;

5. отчита, че конкуренцията между операторите в сферата на доставките представлява 
слабост в трансграничен мащаб, и изказва съжаление от липсата на прозрачност по 
отношение на ценовите условия и качеството на визираните услуги; по-конкретно 
счита, че трябва да се въведат инструменти за предоставяне на информация относно 
офертите на всички оператори в сферата на доставките в европейски мащаб; 

6. насърчава създаването на марки и сертифициране по отношение на услугите за 
доставка, които да бъдат признати в европейски мащаб, което ще стимулира 
предприятията да повишават качеството си, и ще повиши доверието на 
потребителите в надеждността на предлаганите услуги; 

7. счита, че целесъобразността на преразглеждане на Директива 2008/6/ЕО, с цел да се 
отговори на настоящите предизвикателства, може да бъде оценена единствено след 
извършването на анализ на доклада за оценка на нейното приложение, както и с 
оглед на усилията, положени от заинтересованите страни.


