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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

1. steunt het "Single Market Act" voorstel inzake convergentie van de regelgeving met 
betrekking tot de belangrijkste handelspartners van de EU en de ontwikkeling van 
internationale normen; benadrukt in het bijzonder dat thema's zoals normalisatie, 
wederzijdse erkenning, diensten en overheidsopdrachten de kern moeten vormen van 
onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten; 

2. benadrukt het enorme belang van de betrekkingen met de VS; is ingenomen met de 
strategie van de Commissie om de Trans-Atlantische Economische Raad nieuw leven in te 
blazen, waarbij de aandacht met name uitgaat naar de evolutie van toekomstige 
technologieën en de ontwikkeling van normen op cruciale gebieden zoals koolstofarme 
technologieën; 

3. verzoekt de Commissie en de Raad internationale normalisatie te bevorderen en niet-
tarifaire handelsbelemmeringen af te schaffen, en met belangrijke handelspartners zoals 
China verder te werken aan de veiligheid van consumentenproducten en met 
handelspartners zoals Japan bijzondere aandacht te besteden aan de afschaffing van niet-
tarifaire belemmeringen;

4. is van oordeel dat de EU-handel in diensten een belangrijke bron van groei en 
werkgelegenheid vormt en dat de potentiële concurrentiepositie van de EU als grootste 
dienstenmarkt ter wereld verre van bereikt is en moet worden versterkt;

5. wijst erop dat overheidsopdrachten een aanzienlijk en groeiend aandeel van het 
wereldwijde BBP uitmaken en bovendien onontgonnen nieuwe groeimogelijkheden voor 
innovatieve bedrijven bieden; betreurt dat de markten voor overheidsopdrachten van de 
belangrijkste handelspartners van de EU niet al te open zijn en verzoekt de Commissie 
betere toegang voor EU-bedrijven tot deze markten te bevorderen;

6. is van oordeel dat innovatie en het identificeren van concurrentievoordelen voor de EU 
van cruciaal belang zijn in een wereldeconomie waarin concurrentievermogen vaak 
gebaseerd is op goedkope arbeidskosten, en verzoekt de Commissie bijgevolg initiatieven 
voor te stellen om de ontwikkeling van geavanceerde en groene technologieën, producten 
en diensten te steunen.


