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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

1. merkt op dat de mogelijkheid voor Europese burgers om internationaal goederen en 
diensten te verhandelen via het internet moet worden ondersteund aangezien dit 
consumenten meer keus biedt, goed is voor de concurrentie, leidt tot goederen en diensten 
van betere kwaliteit en nieuwe mogelijkheden op de markt creëert;

2. herinnert eraan dat vertrouwen, met name van consumenten en kleine en middelgrote 
bedrijven, van vitaal belang is voor een optimaal gebruik van de mogelijkheden die 
internethandel biedt;

3. merkt op dat vertrouwen niet alleen afhangt van eenvoudige, betrouwbare en veilige 
manieren om het internet te gebruiken, maar onder meer ook van de kwaliteit van de 
goederen en diensten en de beschikbaarheid van adequate rechtsmiddelen;

4. roept de Commissie en de lidstaten op om iedere gelegenheid aan te grijpen om bij te 
dragen aan versterking van het vertrouwen door middel van actie op de relevante 
internationale fora;

5. roept de Commissie op mogelijke belemmeringen voor de werking van de interne markt 
te monitoren die zouden kunnen voortvloeien uit nationale eisen die dienstverrichters uit 
derde landen ervan weerhouden hun goederen en diensten via het internet in de bewuste 
landen aan te bieden;

6. roept de Commissie en de lidstaten op kennis te bevorderen over de communautaire 
voorschriften betreffende het vrije verkeer van goederen, met inbegrip van de toepasbare 
normen en de CE-markering;

7. roept de lidstaten op met de Commissie samen te werken bij het ontwikkelen en 
implementeren van programma’s voor internationale samenwerking tussen 
markttoezichthouders;

8. roept de Commissie op voorlichtingscampagnes te houden over de rechten van 
consumenten om hun vertrouwen in onlinewinkelen te vergroten.
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