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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υποστηρίζει την πρόταση πράξης για την ενιαία αγορά, σχετικά με τη ρυθμιστική 
σύγκλιση με τους κύριους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ και την ανάπτυξη διεθνών 
προτύπων· τονίζει, ιδίως, ότι θέματα όπως η τυποποίηση, η αμοιβαία αναγνώριση, οι 
υπηρεσίες και οι δημόσιες προμήθειες πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο κάθε 
διαπραγμάτευσης συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου· 

2. υπογραμμίζει τη μεγάλη σπουδαιότητα των σχέσεων με τις ΗΠΑ· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη στρατηγική της Επιτροπής να αναζωογονήσει το Διατλαντικό 
Οικονομικό Συμβούλιο, εστιάζοντας στην εξέλιξη των τεχνολογιών του μέλλοντος και 
την ανάπτυξη προτύπων σε καίριους τομείς, όπως εκείνος των τεχνολογιών χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· 

3. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προωθήσουν τη διεθνούς εμβέλειας τυποποίηση 
και την κατάργηση των μη δασμολογικών εμποδίων στο εμπόριο και να συνεργασθούν 
στενότερα με μεγάλους εμπορικούς εταίρους, ιδίως με την Κίνα, για θέματα ασφάλειας 
των καταναλωτικών προϊόντων, και με την Ιαπωνία, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην 
κατάργηση των μη δασμολογικών εμποδίων·

4. εκτιμά ότι οι εμπορικές συναλλαγές της ΕΕ σε υπηρεσίες αποτελούν σημαντικό μοχλό 
ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας και ότι το δυναμικό ανταγωνιστικότητας της 
ΕΕ, ως της πρώτης σε μέγεθος αγοράς υπηρεσιών στον κόσμο, διαθέτει ακόμα σημαντικά 
περιθώρια κάλυψης και θα πρέπει να ενισχυθεί·

5. σημειώνει ότι οι δημόσιες προμήθειες αποτελούν σημαντικό και διευρυνόμενο μερίδιο 
του παγκόσμιου ΑΕΠ και, ταυτόχρονα, προσφέρουν ανεκμετάλλευτες νέες ευκαιρίες 
καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων· διαπιστώνει ότι, δυστυχώς, οι αγορές 
δημοσίων προμηθειών των κύριων εμπορικών εταίρων της ΕΕ δεν είναι εξίσου ανοικτές 
με την ενωσιακή και καλεί την Επιτροπή προωθήσει τη διευκόλυνση της πρόσβασης των 
επιχειρήσεων της ΕΕ στις αγορές αυτές·

6. πιστεύει ότι η καινοτομία και ο εντοπισμός συγκριτικών πλεονεκτημάτων αποτελούν 
κρίσιμα στοιχεία για την ΕΕ στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας οικονομίας όπου η 
ανταγωνιστικότητα βασίζεται συχνά στο χαμηλό κόστος της εργασίας και, συνεπώς, καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της ανάπτυξης υψηλής 
τεχνολογίας και πράσινων τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών.


