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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för internationell 
handel att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att möjligheten för EU-medborgarna att handla med varor 
och tjänster internationellt med hjälp av Internet bör stödjas eftersom den medför ett ökat 
utbud för konsumenterna och stärker konkurrensen, vilket i sin tur leder till ökad kvalitet 
på varor och tjänster och till nya möjligheter på marknaderna.

2. Europaparlamentet påminner om att det, särskilt för konsumenter och små och medelstora 
företag, är viktigt med förtroende när det gäller att utnyttja alla de möjligheter som 
Internethandeln medför.

3. Europaparlamentet konstaterar att förtroende förutsätter inte bara enkla, pålitliga och 
säkra sätt att använda Internet, utan bl.a. även högkvalitativa varor och tjänster samt 
tillgängliga rättsmedel av lämpligt slag.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att i alla tänkbara 
sammanhang bidra till att stärka förtroendet genom åtgärder inom ramen för relevanta 
forum.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över potentiella hinder för en 
välfungerande inre marknad vilka skulle kunna vara en följd av nationella bestämmelser 
som gör att aktörer i tredjeländer inte tillhandahåller varor och tjänster med hjälp av 
Internet i medlemsstaterna i fråga.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja kunskap om 
gemenskapsbestämmelserna om den fria rörligheten för varor, även vad avser tillämpliga 
normer och CE-märkningen.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att samarbeta med kommissionen i arbetet 
med att utveckla och genomföra program för internationellt samarbete mellan 
marknadsövervakningsmyndigheterna. 

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra informationskampanjer om 
konsumenternas rättigheter i syfte att öka konsumenternas förtroende när det gäller att 
handla på nätet.


	749147sv.doc

