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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za mednarodno trgovino kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. podpira predlog akta za enotni trg o regulativni konvergenci z glavnimi trgovinskimi 
partnerji EU in razvoju mednarodnih standardov; zlasti poudarja, da bi morale biti teme, 
kot so standardizacija, vzajemno priznavanje, storitve in javna naročila, v osrčju pogajanj 
o prostotrgovinskih sporazumih; 

2. poudarja velik pomen odnosov z ZDA; pozdravlja strategijo Komisije za ponovni zagon 
čezatlantskega ekonomskega sveta, ki se osredotoča na razvoj tehnologij prihodnosti in 
standardov na ključnih področjih, kot so nizkoogljične tehnologije; 

3. poziva Komisijo in Svet, naj spodbujata mednarodno standardizacijo in odpravo netarifnih 
ovir za trgovino ter naj poglobita sodelovanje z glavnimi trgovinskimi partnerji (zlasti s 
Kitajsko) na področju varstva potrošniških proizvodov in z Japonsko ter pri tem namenita 
posebno pozornost odpravljanju netarifnih ovir;

4. meni, da je trgovina s storitvami v EU pomemben vir rasti in delovnih mest ter da 
potencialna konkurenčnost EU kot najpomembnejšega trga s storitvami na svetu še zdaleč 
ni v celoti izkoriščena in jo je treba okrepiti;

5. ugotavlja, da so javna naročila precejšen in vedno večji delež svetovnega BDP, poleg tega 
pa ponujajo dodatne neizkoriščene priložnosti za rast inovativnih podjetij; obžaluje, da 
trgi za javna naročila glavnih trgovinskih partnerjev EU niso tako odprti, ter poziva 
Komisijo, naj spodbuja povečanje dostopa za podjetja iz EU;

6. meni, da sta inovativnost in opredelitev konkurenčne prednosti bistveni za EU v 
svetovnem gospodarstvu, v katerem konkurenčnost pogosto temelji na nizkih stroških 
dela, in v skladu s tem odločno poziva Komisijo, naj predlaga pobude za podpiranje 
razvoja visokotehnoloških in zelenih tehnologij, izdelkov in storitev.


