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SUGESTII

Comisia pentru transporturi și turism recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că comerțul electronic este un sector în plină creștere, generator de locuri de 
muncă, iar unul dintre elementele principale ale succesului său este calitatea serviciilor de 
mesagerie;

2. observă că dezvoltarea IMM-urilor de comerț electronic este limitată la scară 
transfrontalieră; încurajează colaborarea între IMM-uri pentru negocierea prețurilor de 
livrare celor mai avantajoase;

3. constată că ordonatorul serviciului de livrare este comerciantul online, care trebuie astfel 
să își asume responsabilitatea informațiilor privind condițiile de livrare a coletelor și 
trasabilitatea acestora;

4. regretă fragmentarea sectorului poștal european în rețele naționale prea puțin 
interoperabile; solicită Comisiei să introducă reguli comune de etichetare și de 
trasabilitate;

5. constată că concurența între operatorii de servicii de mesagerie prezintă deficiențe la scară 
transfrontalieră și regretă lipsa de transparență în materie de condiții tarifare și în materie 
de performanțe a serviciilor vizate; consideră mai ales că trebuie introduse instrumente 
care să asigure buna cunoaștere a ofertelor ansamblului acestor operatori, la scară 
europeană; 

6. încurajează introducerea de mărci și certificări pentru serviciile de mesagerie, recunoscute 
la nivel european, stimulând întreprinderile să-și îmbunătățească performanțele și 
permițând consumatorilor să evalueze gradul de fiabilitate a serviciilor propuse;

7. consideră că măsura în care o revizuire a Directivei 2008/6/CE poate răspunde actualelor 
provocări nu poate fi apreciată decât după analiza raportului de evaluare privind punerea 
sa în aplicare și în funcție de eforturile convenite de părțile implicate.


