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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi 
Bizottságot  mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja 
bele a következő javaslatokat:

1. támogatja az egységes piaci intézkedéscsomagnak az Unió főbb kereskedelmi partnereivel 
történő szabályozási konvergenciára és a nemzetközi szabványok fejlesztésére irányuló 
javaslatát; külön hangsúlyozza, hogy a szabványosítás, a kölcsönös elismerés, a 
szolgáltatások és a közbeszerzés témáit a szabadkereskedelmi megállapodásokra irányuló 
tárgyalások középpontjába kell helyezni; 

2. hangsúlyozza az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatok kiemelkedő jelentőségét; 
üdvözli a Transzatlanti Gazdasági Tanács újraindítására irányuló bizottsági stratégiát, 
amely tanács a jövőbeli technológiák kifejlesztésére és olyan kulcsfontosságú területek 
szabványainak kidolgozására összpontosít, mint az alacsony szénkibocsátású 
technológiák; 

3. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy segítse elő a nemzetközi szabványosítást és a 
nem vámjellegű kereskedelmi akadályok felszámolását, valamint hogy fűzze szorosabbra 
a szálakat a fontosabb kereskedelmi partnerekkel, különösen a fogyasztói termékbiztonság 
kapcsán Kínával, valamint Japánnal, kiemelt figyelmet fordítva a nem vámjellegű 
kereskedelmi akadályok felszámolására;

4. úgy véli, hogy a szolgáltatások uniós kereskedelme a növekedés és a munkahelyteremtés 
jelentős forrása, valamint hogy az Unióban mint a világ első számú szolgáltatási piacában 
rejlő potenciális versenyképesség még nem valósult meg, ezért azt meg kell erősíteni; 

5. megjegyzi, hogy a közbeszerzés a világ GDP-jének jelentős és egyre növekvő részét teszi 
ki, továbbá még kiaknázatlan, új lehetőségeket teremt az innovatív vállalkozások számára; 
sajnálja, hogy az Unió jelentősebb kereskedelmi partnereinek közbeszerzési piaca nem 
annyira nyitott, és felszólítja a Bizottságot, hogy mozdítsa elő az uniós vállalatok jobb 
hozzáférését;

6. úgy véli, hogy az innováció és a versenyelőnyök azonosítása kulcsfontosságú az Unió 
számára egy olyan globális gazdaságban, ahol a versenyképesség gyakran az olcsó 
munkaerő függvénye, és ennek megfelelően sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot 
olyan kezdeményezésekre, amelyek támogatják a magas minőségű és környezetbarát 
technológiák, termékek és szolgáltatások kifejlesztését.


