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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. отбелязва, че следва да се подкрепя възможността европейските граждани да 
търгуват стоки и услуги през граници, използвайки интернет, тъй като това 
увеличава избора за потребителите, засилва конкуренцията, подобрява качеството 
на стоките и услугите и открива нови пазарни възможности;

2. припомня, че доверието, особено за потребителите и за малките и средни 
предприятия, е от жизнено значение за пълноценното използване на възможностите 
на търговията по интернет;

3. отбелязва, че доверието зависи не само от простите, надеждни и сигурни начини на 
използване на интернет, но също така, inter alia, от качеството на стоките и 
услугите и от наличието на подходящи начини за обезщетение;

4. призовава Комисията и държавите-членки да използват всяка възможност да 
допринасят за укрепване на доверието чрез участие в съответните международни 
форуми;

5. приканва Комисията да наблюдава за евентуални пречки пред функционирането на 
вътрешния пазар, които могат да възникнат от някои национални изисквания, 
възпиращи доставчици от трети страни да предлагат по интернет стоки и услуги в
съответните държави-членки;

6. призовава Комисията и държавите-членки да насърчават познаването на 
общностите правила за свободно движение на стоки, включително тези, които се 
отнасят за приложимите стандарти и маркировката CE;

7. приканва държавите-членки да съдействат на Комисията в разработването и 
осъществяването на програми за международно сътрудничество между органите за 
наблюдение на пазара; 

8. призовава Комисията да провежда информационни кампании за правата на 
потребителите, за да повиши доверието им в пазаруването онлайн.
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