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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. изисква от Комисията и Съвета да продължават да изпълняват европейската 
стратегия за достъп до външните пазари с цел премахване на нетарифните бариери 
пред търговията; 

2. изразява подкрепа за предложението, съдържащо се в акта за единния пазар и
целящо насърчаване на регулаторната конвергенция и по-широко приемане на 
международните стандарти; изразява пожеланието структурираните регулаторни 
диалози, започнати в тази област с някои от партньорите, да доведат до конкретни 
резултати в областта на взаимното признаване, конвергенцията и развитието на 
правилата и стандартите; 

3. изисква от Комисията и Съвета да засилят диалога и сътрудничеството с 
търговските партньори на Европейския съюз относно безопасността на продуктите 
и спазването на правата върху интелектуалната собственост;

4. изразява съжаление относно факта, че обществените поръчки на нашите основни 
партньори не са толкова отворени, колкото тези на Съюза; подкрепя работата на 
Комисията за преразглеждане на европейското законодателство в областта на 
обществените поръчки, и по-конкретно въвеждането на законодателство, по силата 
на което да се изяснят разпоредбите за достъпа на предприятия от трети страни до 
европейските обществени поръчки, за да се гарантират справедливи условия на тези 
пазари и същевременно да се укрепи позицията на Съюза при преговорите относно 
достъпа на европейските предприятия до обществените поръчки на трети страни;

5. припомня необходимостта от развитие на търговските отношения между 
Европейския съюз и Китай; при все това иска от Комисията да запази силна позиция 
по време на преговорите с Китай относно участието в споразумението за 
обществените поръчки, за да се постигне еднаква отвореност на китайските 
обществени поръчки и равно третиране на европейските предприятия.


