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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för internationell 
handel att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet stöder förslaget i inremarknadsakten om lagstiftningskonvergens med 
EU:s största handelspartner och utarbetandet av internationella standarder. Parlamentet 
betonar särskilt att frågor som standardisering, ömsesidigt erkännande, tjänster och 
offentlig upphandling bör stå i centrum under förhandlingarna om ett frihandelsavtal. 

2. Europaparlamentet understryker den stora betydelsen av förbindelserna med Förenta 
staterna. Parlamentet välkomnar kommissionens strategi att åter starta det transatlantiska 
ekonomiska rådet och fokusera på utvecklingen av teknik med framtiden för sig och 
utveckling av standarder på nyckelområden som koldioxidsnål teknik.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att främja internationell 
standardisering och avskaffande av icke-tariffära handelshinder, och att fortsätta 
samarbetet med viktiga handelspartner, särskilt med Kina, om produktsäkerhet för 
konsumenterna, och med Japan, med särskild inriktning på att avskaffa icke-tariffära 
handelshinder.

4. Europaparlamentet anser att EU:s handel med tjänster är en viktig källa till tillväxt och 
sysselsättning och att EU:s potentiella konkurrenskraft som världens främsta marknad för 
tjänster långt ifrån har nåtts och bör stärkas.

5. Europaparlamentet konstaterar att offentlig upphandling står för en stor och växande andel 
av världens BNP, och dessutom erbjuder outnyttjade nya tillväxtmöjligheter för 
innovativa företag. Parlamentet beklagar att marknaderna för offentlig upphandling i 
EU:s viktigaste handelspartner inte är så öppna och uppmanar kommissionen att arbeta för 
ökad tillgång till dessa marknader för europeiska företag.

6. Europaparlamentet anser att innovation och identifiering av konkurrensfördelar är av 
avgörande betydelse för EU i en global ekonomi där konkurrenskraften ofta baseras på 
billig arbetskraft, och uppmanar därför kommissionen att lägga fram förslag om program 
för att stödja utveckling av avancerade och miljövänliga tekniker, produkter och tjänster.


