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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om International 
Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker, at de europæiske borgeres mulighed for internationalt at handle varer og 
tjenester ved brug af internettet skal støttes, da det forøger forbrugernes valg og fremmer 
konkurrence, hvilket fører til varer og tjenester af bedre kvalitet og giver nye 
markedsmuligheder; 

2. minder om, at tillid, særligt for forbrugere og små og mellemstore virksomheder, er 
afgørende i forhold til at gøre fuldt brug af de muligheder, som internethandel tilbyder;

3. bemærker, at tillid ikke kun afhænger af simpel, pålidelig og sikker anvendelse af 
internettet, men også bl.a. af kvaliteten af varer og tjenester og tilgængeligheden af 
passende midler;

4. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at benytte enhver mulighed til at bidrage 
til at styrke tilliden gennem handling i de relevante internationale fora;

5. opfordrer Kommissionen til at overvåge potentielle forhindringer for det indre markeds 
funktion, som kan udspringe af nationale krav, som afholder udbydere fra tredjelande fra 
at tilbyde varer og tjenester over internettet i de medlemsstater;    

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme viden om fællesskabsreglerne 
om varers frie bevægelighed, herunder i forhold til gældende standarder og CE-mærket;

7. opfordrer medlemsstaterne til at samarbejde med Kommissionen om at udvikle og 
gennemføre programmer for internationalt samarbejde mellem 
markedsovervågningsmyndigheder;

8. opfordrer Kommissionen til at føre informationskampagner om forbrugerrettigheder med 
henblik på at øge forbrugernes tillid til internethandel.
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