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FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker att e-handeln är en snabbt växande sektor som skapar 
arbetstillfällen. En av orsakerna till framgången är att leveranstjänsterna håller hög 
kvalitet. 

2. Europaparlamentet påpekar att små och medelstora företag bara i liten utsträckning 
utvecklar sin e-handel över gränserna. Parlamentet uppmuntrar små och medelstora 
företag att samarbeta för att förhandla om förmånligare leveranspriser.

3. Europaparlamentet konstaterar att det är nätföretaget som är uppdragsgivare till 
leverantören. Nätföretaget måste därför ansvara för informationen om leveransvillkoren 
för paket och om paketens spårbarhet.

4. Europaparlamentet beklagar djupt att den europeiska postsektorn har fragmenterats i 
nationella nät som inte är särskilt driftskompatibla. Kommissionen uppmanas att införa 
gemensamma märknings- och spårbarhetsnormer.

5. Europaparlamentet konstaterat att konkurrensen mellan leverantörer har vissa brister på 
gränsöverskridande nivå, och beklagar djupt att det saknas insyn i prisvillkoren och i 
utförandet av de berörda tjänsterna. Parlamentet anser framför allt att det bör införas 
verktyg för att skapa kännedom om anbuden från alla leverantörer på europeisk nivå. 

6. Europaparlamentet uppmuntrar att man för leveranstjänster tar fram märkningar och 
certifieringar som är igenkännliga på europeisk nivå. Härigenom kan man sporra de 
europeiska företagen att förbättra sina resultat och göra det möjligt för konsumenterna att 
få förtroende för de tjänster som erbjuds.

7. Europaparlamentet anser att frågan om huruvida en översyn av direktiv 2008/6/EG är 
lämplig för att möta de aktuella utmaningarna kan bedömas först efter en analys av 
utvärderingsrapporten om tillämpningen av direktivet och mot bakgrund av de 
ansträngningar som intressenterna har gjort. 


