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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. podporuje návrh zákona o jednotnom trhu týkajúci sa regulačnej konvergencie s hlavnými 
obchodnými partnermi EÚ a vypracovania medzinárodných noriem; zdôrazňuje, že 
stredobodom rokovaní o dohodách o voľnom obchode by mala byť predovšetkým 
problematika normalizácie, vzájomného uznávania, služieb a verejného obstarávania;

2. poukazuje na osobitný význam vzťahov s USA; víta stratégiu Komisie týkajúcu sa 
obnovenia transatlantickej hospodárskej rady s ťažiskom na vývoj budúcich technológií a 
vypracovanie noriem v kľúčových oblastiach, ako sú nízkouhlíkové technológie;

3. vyzýva Komisiu a Radu, aby podporovali medzinárodnú normalizáciu a odstránenie 
necolných prekážok obchodu a aby sa spolu s hlavnými obchodnými partnermi, 
predovšetkým s Čínou a Japonskom, zasadzovali o bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov 
a venovali osobitnú pozornosť odstráneniu colných prekážok;  

4. zastáva názor, že obchod EÚ so službami je hlavným zdrojom rastu a pracovných miest a 
že potenciálna konkurencieschopnosť EÚ ako celosvetovo najvýznamnejšieho trhu so 
službami sa ešte ani zďaleka nedosiahla a bolo by potrebné ju posilniť;

5. konštatuje, že verejné obstarávanie zabezpečuje významný a rastúci podiel na 
celosvetovom HDP a že inovatívnym podnikom navyše ponúka nové, dosiaľ nevyužité 
možnosti rastu;  vyjadruje poľutovanie nad tým, že trhy verejného obstarávania hlavných 
obchodných partnerov EÚ nie sú zatiaľ dostatočne otvorené a vyzýva Komisiu, aby sa 
zasadzovala o zvýšený prístup podnikov EÚ na ne;

6. domnieva sa, že inovácie a odhaľovanie konkurenčných výhod majú pre EÚ mimoriadny 
význam v svetovom hospodárstve, v ktorom konkurencieschopnosť často spočíva na 
lacnej pracovnej sile a žiada preto Komisiu, aby navrhla iniciatívy na podporu rozvoja 
špičkových a ekologických technológií, výrobkov a služieb.


