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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. konštatuje, že by sa mala podporovať možnosť európskych občanov obchodovať 
s tovarom a so službami prostredníctvom internetu na medzinárodnej úrovni, pretože sa 
tým rozširuje výber pre spotrebiteľov, posilňuje sa hospodárska súťaž, čo vedie k lepšej 
kvalite tovaru a služieb, a zabezpečujú sa nové trhové príležitosti;

2. pripomína, že dôvera, predovšetkým spotrebiteľov a malých a stredných podnikov, je 
nevyhnutným predpokladom toho, aby sa v plnom rozsahu využili možnosti, ktoré 
ponúka obchodovanie prostredníctvom internetu;

3. konštatuje, že dôvera závisí nielen od jednoduchých, spoľahlivých a bezpečných 
spôsobov používania internetu, ale okrem iného aj od kvality tovaru a služieb, ako aj 
dostupnosti primeraných opravných prostriedkov;

4. vyzýva Komisiu a členské štáty na využitie každej príležitosti, aby prostredníctvom 
svojej činnosti na príslušných medzinárodných fórach napomohli zvýšenie tejto dôvery;

5. vyzýva Komisiu, aby sledovala prípadné prekážky fungovania vnútorného trhu, ktoré 
môžu mať pôvod vo vnútroštátnych požiadavkách odrádzajúcich poskytovateľov z tretích 
krajín od ponúkania tovaru a služieb prostredníctvom internetu v týchto členských 
štátoch;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali znalosť pravidiel Spoločenstva 
o voľnom obchode vrátane pravidiel týkajúcich sa platných noriem a značky CE;

7. vyzýva členské štáty, aby spolupracovali s Komisiou pri vypracúvaní a vykonávaní 
programov zameraných na medzinárodnú spoluprácu medzi orgánmi dohľadu nad trhom;

8. vyzýva Komisiu, aby organizovala informačné kampane o právach spotrebiteľov 
s cieľom zvýšiť ich dôveru voči nakupovaniu prostredníctvom internetu.
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