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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Handlu 
Międzynarodowego, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. popiera wniosek dotyczący aktu prawnego w sprawie jednolitego rynku dotyczący 
zbieżności przepisów UE i jej głównych partnerów handlowych oraz opracowania 
standardów międzynarodowych; podkreśla w szczególności, że takie zagadnienia jak 
standaryzacja, wzajemne uznawanie, usługi i zamówienia publiczne powinny znajdować 
się w centrum negocjacji dotyczących umów o wolnym handlu; 

2. podkreśla istotne znaczenie stosunków ze Stanami Zjednoczonymi; z zadowoleniem 
przyjmuje strategię Komisji Europejskiej dotyczącą wznowienia Transatlantyckiej Rady 
Gospodarczej, która ma się skoncentrować na rozwoju przyszłych technologii i 
opracowaniu standardów w kluczowych obszarach, takich jak technologie niskoemisyjne; 

3. wzywa Komisję i Radę do promowania międzynarodowej standaryzacji oraz znoszenia 
pozataryfowych barier w handlu, a także do dalszej współpracy z głównymi partnerami 
handlowymi, zwłaszcza z Chinami, w zakresie bezpieczeństwa produktów 
konsumenckich, oraz z Japonią, przy skupieniu się zwłaszcza na usuwaniu barier 
pozataryfowych;

4. uważa, że unijny handel usługami jest głównym źródłem wzrostu i tworzenia miejsc pracy 
oraz że potencjał konkurencyjności, który miałby sprawić, że UE stanie się 
najważniejszym rynkiem usług na świecie, został wykorzystany w niewielkim stopniu i 
należy ten potencjał wzmocnić;

5. zauważa, że zamówienia publiczne stanowią znaczny i coraz większy procent globalnego 
PKB oraz że ponadto dostarczają one nowych niewykorzystanych możliwości wzrostu dla 
innowacyjnych przedsiębiorstw; wyraża ubolewanie z powodu tego, że rynki zamówień 
publicznych głównych partnerów handlowych UE nie są dość otwarte i wzywa Komisję 
do wspierania większego dostępu do nich przedsiębiorstw UE;

6. uważa, że innowacje i określenie konkurencyjnej przewagi mają kluczowe znaczenie dla 
UE w gospodarce globalnej, w której konkurencyjność często opiera się na niskich 
kosztach pracy i w związku z tym wzywa Komisję do zaproponowania inicjatyw 
mających na celu wsparcie rozwoju zaawansowanych i zielonych technologii, produktów i 
usług.


