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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão do 
Comércio Internacional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Observa que se deve apoiar a possibilidade de os cidadãos europeus comercializarem bens 
e serviços a nível internacional através da Internet, uma vez que assim se aumenta a oferta 
para os consumidores, se promove a concorrência, o que conduz a uma melhor qualidade
dos bens e serviços, e se criam novas oportunidades de mercado;

2 Recorda que a confiança, sobretudo dos consumidores e das pequenas e médias empresas, 
é essencial para o usufruto pleno das possibilidades oferecidas pelo comércio electrónico;

3 Observa que a confiança não depende apenas de uma utilização simples, fiável e segura da 
Internet, como também, inter alia, da qualidade dos bens e serviços e da disponibilidade 
das vias de recurso apropriadas;

4 Insta a Comissão e os Estados-Membros a aproveitar todas as oportunidades para
contribuírem para o reforço da confiança através de acções nos fóruns internacionais 
adequados;

5 Insta a Comissão a analisar cuidadosamente os eventuais obstáculos ao funcionamento do 
mercado interno que possam surgir de requisitos nacionais que dissuadem os fornecedores 
de países terceiros de oferecer bens e serviços a esses Estados-Membros através da 
Internet

6 Insta a Comissão e os Estados-Membros a promover a difusão da regulamentação 
comunitária no âmbito da livre circulação de bens, inclusive no que diz respeito às normas 
aplicáveis e à marca CE;

7 Insta os Estados-Membros a cooperar com a Comissão no sentido de desenvolver e 
implementar programas para a cooperação internacional entre as autoridades de 
fiscalização do mercado;

8 Insta a Comissão a desenvolver campanhas de divulgação dos direitos dos consumidores, 
de forma a aumentar a confiança no comércio electrónico.
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