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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. konstatuje, že by se měla podporovat možnost evropských občanů obchodovat se zbožím 
a službami na mezinárodní úrovni s použitím internetu, protože se tak zlepšuje výběr pro 
spotřebitele a posiluje hospodářská soutěž, což vede k lepší kvalitě zboží a služeb, 
a zajišťují se nové tržní příležitosti;

2. připomíná, že důvěra, zejména spotřebitelů a malých a středních podniků, má pro plné 
využívání možností, které internetový obchod nabízí, zásadní význam;

3. konstatuje, že důvěra závisí nejen na jednoduchých, spolehlivých a bezpečných 
způsobech používání internetu, ale mj. i na kvalitě zboží a služeb a na dostupnosti 
vhodných opravných prostředků;

4. vyzývá Komisi a členské státy, aby využily každé příležitosti k tomu, aby svou činností 
na příslušných mezinárodních fórech přispěly k posílení důvěry;

5. vyzývá Komisi, aby sledovala potenciální překážky fungování vnitřního trhu, jež by 
mohly vyplývat z vnitrostátních požadavků, které v těchto členských státech odrazují 
poskytovatele z třetích zemí od nabízení zboží a služeb přes internet;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby propagovaly znalost pravidel Společenství pro volný 
pohyb zboží, včetně pravidel týkajících se použitelných norem a značky CE;

7. vyzývá členské státy, aby při vypracovávání a provádění programů zaměřených na 
mezinárodní spolupráci orgánů dohledu nad trhem spolupracovaly s Komisí; 

8. vyzývá Komisi, aby pořádala informační kampaně o právech spotřebitelů s cílem zvýšit 
jejich důvěru v nakupování přes internet.
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