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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. megjegyzi, hogy támogatni kell annak lehetőségét, hogy az európai polgárok az internet 
segítségével az árukkal és szolgáltatásokkal nemzetközi kereskedelmet folytassanak, 
mivel ez megnöveli a fogyasztók számára rendelkezésre álló választékot, fokozza a 
versenyt, ami az áruk és szolgáltatások jobb minőségéhez vezet, és új piaci lehetőségeket 
teremt;

2. emlékeztet arra, hogy a bizalom létfontosságú különösen a fogyasztók és a kis- és 
középvállalatok számára az internetes kereskedelem által nyújtott lehetőségek teljes 
kihasználása érdekében;

3. megjegyzi, hogy a bizalom nem csak az internet használatának egyszerű, megbízható és 
biztonságos módozataitól, hanem többek között az áruk és szolgáltatások minőségétől és 
a megfelelő jogorvoslatok meglététől is függ;

4. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ragadjanak meg minden lehetőséget arra, 
hogy a megfelelő nemzetközi fórumokon történő fellépésekkel hozzájáruljanak a bizalom 
erősítéséhez;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a belső piac működésének lehetséges 
akadályait, amelyek azokból a nemzeti követelményekből eredhetnek, amelyek a 
harmadik országokbeli szolgáltatókat az adott tagállamokban eltántorítják az áruk és 
szolgáltatások interneten történő kínálatától; 

6. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy növeljék az áruk szabad áramlásáról 
szóló közösségi szabályokkal kapcsolatos ismereteket, beleértve az alkalmazandó 
szabványokra és a CE-jelölésre vonatkozó ismereteket is;

7. felszólítja a tagállamokat, hogy működjenek együtt a Bizottsággal a piacfelügyeleti 
hatóságok közötti nemzetközi együttműködési programok kidolgozásában és 
végrehajtásában; 

8. felszólítja a Bizottságot, hogy a fogyasztók online-vásárlásba vetett bizalmának fokozása 
érdekében folytasson tájékoztató kampányokat a fogyasztók jogairól.
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