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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá návrh Aktu o jednotném trhu, pokud jde o sbližování právních předpisů s hlavními 
obchodními partnery EU a rozvoj mezinárodních norem; zdůrazňuje zejména, že otázky, 
jako jsou normalizace, vzájemné uznávání, služby a zadávání veřejných zakázek, by měly 
být ústřední součástí jednání o dohodách o volném obchodu; 

2. zdůrazňuje velký význam vztahů s USA; vítá strategický záměr Komise znovu zahájit 
činnost Transatlantické hospodářské rady, zaměřit se na vývoj budoucích technologií 
a rozvoj norem v klíčových oblastech, jako jsou nízkouhlíkové technologie; 

3. žádá Komisi a Radu, aby podporovaly mezinárodní normalizaci a odstraňování necelních 
obchodních překážek a aby se dále zasazovaly u hlavních obchodních partnerů, zejména 
u Číny, pokud jde o bezpečnost spotřebních produktů, a u Japonska, se zvláštním zřetelem 
k odstraňování necelních překážek;

4. zastává názor, že obchod EU se službami je předním zdrojem růstu a pracovních míst a že 
konkurenční potenciál EU jakožto největšího světového trhu se službami dosud zdaleka 
nebyl naplněn a je třeba jej posílit;

5. konstatuje, že veřejné zakázky se na světovém HDP podílejí rostoucí měrou a současně 
skýtají nevyužité možnosti nového růstu pro inovativní podniky; lituje, že trhy hlavních 
obchodních partnerů EU s veřejnými zakázkami nejsou dostatečně otevřené, a žádá 
Komisi, aby prosazovala zlepšení přístupu podniků EU na tyto trhy;

6. domnívá se, že pro EU hrají v rámci světového hospodářství zásadní úlohu inovace 
a rozpoznání konkurenční výhody, neboť ve světě se konkurenceschopnost často zakládá 
na levné pracovní síle, a naléhá proto na Komisi, aby předložila iniciativy na podporu 
rozvoje vyspělých a zelených technologií, produktů a služeb.


