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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Handlu 
Międzynarodowego, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. zauważa, że należy wspierać możliwość korzystania przez obywateli Unii Europejskiej z 
międzynarodowego handlu towarami i usługami za pośrednictwem Internetu, jako że 
handel taki oferuje konsumentom większy wybór towarów, stymuluje konkurencję, 
prowadzi do podniesienia jakości towarów i usług, a także oferuje nowe możliwości 
rynkowe;

2. przypomina, że zaufanie, zarówno ze strony konsumentów, jak i małych oraz średnich 
przedsiębiorstw jest sprawą podstawowej wagi dla pełnego wykorzystania możliwości 
oferowanych przez handel Internetowy;

3. zauważa, że zaufanie to uzależnione jest nie tylko od prostych, niezawodnych i 
bezpiecznych sposobów korzystania z Internetu, ale także, między innymi, od jakości 
towarów i usług oraz dostępności właściwych rozwiązań;

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wykorzystania wszystkich możliwości 
wzmocnienia tego zaufania poprzez działania na właściwych forach międzynarodowych;

5. domaga się, aby Komisja czujnie obserwowała potencjalne przeszkody w 
funkcjonowaniu rynku wewnętrznego mogące wynikać z wymogów krajowych, które 
odwodzą oferentów z krajów trzecich od oferowania w Internecie towarów i usług w tych 
krajach członkowskich; 

6. zwraca się do Komisji i państw członkowskich z wnioskiem o wspieranie wiedzy na 
temat wspólnotowych reguł dotyczących swobodnego przepływu towarów przy 
poszanowaniu odnośnych norm oraz znaku CE;

7. domaga się, aby państwa członkowskie współpracowały z Komisją w zakresie 
opracowywania i wdrażania programów międzynarodowej współpracy pomiędzy 
organami nadzoru rynku; 

8. zwraca się do Komisji z wnioskiem o prowadzenie kampanii informacyjnych na temat 
praw konsumenta, aby podnieść jego zaufanie do zakupów w Internecie.
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