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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās 
tirdzniecības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atbalsta Aktā par vienoto tirgu ietverto priekšlikumu sekmēt tiesiskā regulējuma 
konverģenci ar Eiropas Savienības galvenajiem tirdzniecības partneriem un izstrādāt 
starptautiskus standartus; īpaši uzsver, ka, risinot sarunas par brīvās tirdzniecības 
nolīgumiem, ir sevišķi jāpievēršas tādiem jautājumiem kā standartizācija, savstarpēja 
atzīšana, pakalpojumi un publiskais iepirkums;

2. uzsver, cik būtiska nozīme ir attiecībām ar ASV; atzinīgi vērtē Komisijas stratēģiju, kas 
vērsta uz izmaiņām Transatlantiskās ekonomikas padomes darbā, galvenokārt 
koncentrējoties uz nākotnes tehnoloģiju attīstīšanu un standartu izstrādi būtiskākajās 
jomās, piemēram, zemas oglekļa emisijas tehnoloģiju jomā;

3. aicina Komisiju un Padomi veicināt starptautisko standartizāciju un ārpustarifu 
tirdzniecības barjeru atcelšanu un turpināt sadarbību ar galvenajiem tirdzniecības 
partneriem, īpaši ar Ķīnu, patēriņa preču drošuma jautājumos, kā arī ar Japānu, sevišķu 
uzmanību pievēršot ārpustarifu barjeru atcelšanai;

4. uzskata, ka ES pakalpojumu tirgum ir visai būtiska nozīme izaugsmes veicināšanā un 
darbvietu nodrošināšanā un ka ES potenciāls veicināt savu konkurētspēju, ar savu 
pakalpojumu tirgu ierindojoties pirmajā vietā pasaulē, vēl nebūt nav realizēts un ir 
jānostiprina;

5. norāda, ka publiskajam iepirkumam ir ievērojams un arvien lielāks īpatsvars globālajā 
IKP, turklāt tas paver jaunas, līdz šim neizmantotas izaugsmes iespējas novatoriskiem 
uzņēmumiem; pauž nožēlu, ka ES galveno tirdzniecības partneru publiskā iepirkuma tirgi 
nav tik atvērti, un aicina Komisiju veicināt ES uzņēmumu iespējas labāk piekļūt šiem 
tirgiem;

6. uzskata, ka tādos globālās ekonomikas apstākļos, kur konkurētspēja bieži vien tiek balstīta 
uz zemām darbaspēka izmaksām, Eiropas Savienībā izšķiroša nozīme ir inovācijai un 
konkurences priekšrocību noteikšanai, un attiecīgi mudina Komisiju ierosināt iniciatīvas, 
lai atbalstītu augsto tehnoloģiju un videi draudzīgu tehnoloģiju, produktu un pakalpojumu 
attīstību.


