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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. подкрепя предложението, отправено в Акта за единния пазар, за сближаване на 
правните уредби с основните търговски партньори на ЕС, както и разработването на 
международни стандарти; подчертава по-специално, че теми като стандартизацията, 
взаимното признаване, услугите и обществените поръчки, следва да са в основата на 
преговорите за сключване на споразумения за свободна търговия; 

2. подчертава голямото значение на отношенията със САЩ; приветства стратегията на 
Комисията за възобновяване на дейността на Трансатлантическия икономически 
съвет, който да се съсредоточи върху развитието на бъдещите технологии и върху 
разработването на стандарти в ключови области като например нисковъглеродните 
технологии; 

3. призовава Комисията и Съвета да насърчават международната стандартизация и 
премахването на нетарифните бариери пред търговията, и допълнително да се 
ангажират с основни търговски партньори, по-специално с Китай, по въпросите на 
безопасността на потребителските продукти, и с Япония, като обърнат специално 
внимание на преодоляването на нетарифните пречки;

4. счита, че търговията на ЕС с услуги е основен източник на растеж и работни места и 
че потенциалната конкурентоспособност на ЕС като номер едно пазар на услуги в 
света още далеч не е постигната и следва да се увеличи;

5. отбелязва, че обществените поръчки заемат значителен и нарастващ дял от 
световния БВП и че освен това предлагат нови, неразработени възможности за 
растеж за иновативните предприятия; изразява съжаление, че пазарите на 
обществени поръчки на основните търговски партньори на ЕС не са толкова 
отворени и призовава Комисията да насърчава повишаване на достъпа на дружества 
от ЕС;

6. счита, че иновациите и определянето на конкурентното предимство са ключови за 
ЕС в глобална икономика, в която конкурентоспособността често се базира на 
ниските разходи за работна ръка, и съответно настоятелно призовава Комисията да 
предложи инициативи за подкрепа на развитието на високотехнологичните и 
зелените технологии, продукти и услуги.


