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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru comerț 
internațional, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție 
ce urmează a fi adoptată:

1. sprijină propunerea Actului privind piața unică referitoare la convergența reglementărilor 
cu principalii parteneri comerciali ai UE și dezvoltarea standardelor internaționale;
subliniază în special faptul că teme precum standardizarea, recunoașterea reciprocă, 
serviciile și achizițiile publice ar trebui să constituie nucleul negocierilor ALS; 

2. subliniază importanța relațiilor cu SUA; salută strategia Comisiei de relansare a 
Consiliului Economic Transatlantic, care se concentrează asupra evoluției viitoarelor 
tehnologii și asupra dezvoltării standardelor în domenii-cheie precum tehnologiile cu nivel 
redus de carbon; 

3. solicită Comisiei și Consiliului să promoveze standardizarea internațională și eliminarea 
barierelor netarifare din calea comerțului și să se implice în continuare împreună cu 
parteneri comerciali majori, în special cu China, în ceea ce privește siguranța produselor 
pentru consumatori, și cu Japonia, acordând o atenție specială eliminării barierelor 
netarifare;

4. consideră că, în domeniul serviciilor, comerțul UE reprezintă o sursă principală de 
creștere și locuri de muncă și că potențialul competitiv al UE ca principală piață mondială 
de servicii este departe de a fi atins și ar trebui consolidat;

5. observă faptul că achizițiile publice reprezintă o parte semnificativă și din ce în ce mai 
mare din PIB-ului global și, în plus, oferă noi oportunități neexplorate de creștere pentru 
afacerile inovatoare; regretă faptul că piețele de achiziții publice ale principalilor parteneri 
comerciali ai UE nu sunt suficient de deschise și solicită Comisiei să promoveze accesul 
sporit al companiilor din UE;

6. consideră că, într-o economie globală în care competitivitatea se bazează deseori pe 
costurile reduse ale forței de muncă, inovarea și identificarea avantajelor competitive sunt 
cruciale pentru UE și, prin urmare, îndeamnă Comisia să propună inițiative de sprijinire a 
dezvoltării produselor, serviciilor și tehnologiilor de vârf și ecologice.


