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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει ότι πρέπει να υποστηριχθεί η δυνατότητα των Ευρωπαίων πολιτών για 
διεθνές εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών με τη χρήση του Διαδικτύου, καθώς αυξάνει το 
εύρος των επιλογών για τους καταναλωτές, οδηγώντας σε ποιοτικώς καλύτερα προϊόντα 
και υπηρεσίες, ενώ τους παρέχει νέες ευκαιρίες στην αγορά·

2. υπενθυμίζει ότι η εμπιστοσύνη, ιδιαιτέρως για τους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, είναι ζωτικής σημασίας για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 
παρέχει το εμπόριο μέσω Διαδικτύου· 

3. επισημαίνει ότι η εμπιστοσύνη δεν απορρέει μόνον από την ύπαρξη απλών, αξιόπιστων 
και ασφαλών τρόπων χρήσης του Διαδικτύου, αλλά και, μεταξύ άλλων, από την ποιότητα 
των αγαθών και των υπηρεσιών και από τη διαθεσιμότητα κατάλληλων διορθωτικών 
μέτρων· 

4. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν κάθε ευκαιρία για 
συνεισφορά στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης αναλαμβάνοντας δράση στις σχετικές 
διεθνείς συναντήσεις·

5. ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί τα πιθανά εμπόδια στη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, τα οποία μπορεί να απορρέουν από εθνικές προδιαγραφές που 
αποτρέπουν προμηθευτές από τρίτες χώρες από την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών στα 
εν λόγω κράτη μέλη μέσω του Διαδικτύου· 

6. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη γνώση των κοινοτικών
κανόνων σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανόμενης της 
τήρησης των ισχυόντων προτύπων και του σήματος CE·

7. ζητεί από τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με την Επιτροπή για την ανάπτυξη και την 
εφαρμογή προγραμμάτων για διεθνή συνεργασία μεταξύ των αρχών εποπτείας της 
αγοράς· 

8. ζητεί από την Επιτροπή να διεξαγάγει ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με τα 
δικαιώματα των καταναλωτών, προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη τους στις 
επιγραμμικές αγορές. 
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