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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru comerț 
internațional, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție
ce urmează a fi adoptată:

1. remarcă faptul că posibilitatea de a comercializa la nivel internațional bunuri și servicii a 
cetățenilor europeni trebuie sprijinită, deoarece lărgește gama oportunități aflate la 
dispoziția consumatorilor, intensifică concurența, ceea ce conduce la bunuri și servicii de 
calitate superioară și oferă noi oportunități legate de piață;

2. reamintește că încrederea, în special în cazul consumatorilor și al întreprinderilor mici și 
mijlocii, este esențială pentru fructificarea tuturor posibilităților oferite de comerțul pe 
internet;

3. remarcă faptul că încrederea depinde nu numai de utilizarea simplă, fiabilă și sigură a 
internetului, ci și inter alia de calitatea bunurilor și serviciilor, precum și de 
disponibilitatea unor modalități adecvate de despăgubire.

4. solicită Comisiei și statelor membre să contribuie, de fiecare dată când pot, la ridicarea 
gradului de încredere, prin acțiuni desfășurate în cadrul forurilor internaționale pertinente;

5. solicită Comisiei să monitorizeze funcționarea pieței interne, ținând sub observație 
obstacolele potențiale care ar putea decurge din reglementările naționale și ar putea 
disuada furnizorii sau prestatorii din țări terțe de a oferi, în respectivele state membre, 
bunuri si servicii prin internet;    

6. solicită Comisiei și statelor membre să promoveze cunoașterea normelor comunitare 
privind libera circulație a bunurilor, inclusiv cele referitoare la standardele aplicabile și la 
marcajul CE;

7. invită statele membre să coopereze cu Comisia la dezvoltarea și implementarea unor 
programe de cooperare internațională la nivelul autorităților de supraveghere a pieței; 

8. solicită Comisiei să desfășoare campanii de informare cu privire la drepturile 
consumatorilor, pentru a mări încrederea acestora în achiziționarea unor bunuri și servicii 
on-line.
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