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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συνεχίσουν την εφαρμογή της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής υπέρ της πρόσβασης στις εξωτερικές αγορές, με σκοπό την κατάργηση των 
μη δασμολογικών εμποδίων στο εμπόριο·

2. στηρίζει την πρόταση που περιλαμβάνεται στην πράξη περί ενιαίας αγοράς και που 
αποβλέπει στην προώθηση της κανονιστικής σύγκλισης και στην ευρύτερη υιοθέτηση των 
διεθνών προδιαγραφών· εύχεται, οι διαρθρωμένοι διάλογοι επί των κανονισμών που έχουν 
δρομολογηθεί σε αυτό το πεδίο με ορισμένους από τους εταίρους μας, να καταλήξουν σε 
χειροπιαστά αποτελέσματα στο θέμα της αμοιβαίας αναγνώρισης, της σύγκλισης και της 
ανάπτυξης κανόνων και προδιαγραφών·

3. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εντείνουν το διάλογο και τη συνεργασία με 
τους εμπορικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ασφάλεια των 
προϊόντων και το σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·

4. θεωρεί λυπηρό το ότι οι συμβάσεις δημοσίων αγορών και προμηθειών των κυριότερων 
εταίρων μας δεν είναι τόσο ανοικτές όσο εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· στηρίζει τις 
εργασίες της Επιτροπής για την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε θέματα 
συμβάσεων δημοσίων αγορών και προμηθειών και κυρίως σε ό,τι αφορά τη θέσπιση μιας 
νομοθεσίας που θα διευκρινίζει τις διατάξεις που διέπουν την πρόσβαση των 
επιχειρήσεων των τρίτων χωρών στις ευρωπαϊκές συμβάσεις δημοσίων αγορών και 
προμηθειών, ώστε να διασφαλιστούν ισότιμες συνθήκες στον τομέα αυτό και ταυτόχρονα 
να ενισχυθεί η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν διαπραγματεύεται την πρόσβαση των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις συμβάσεις δημοσίων αγορών και προμηθειών των τρίτων 
χωρών·

5. υπενθυμίζει τη σημασία της ανάπτυξης των εμπορικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με την Κίνα, όμως ζητεί από την Επιτροπή να κρατήσει σθεναρή στάση κατά τις 
διαπραγματεύσεις με την Κίνα σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της στη συμφωνία περί 
συμβάσεων δημοσίων αγορών και προμηθειών (AMP/AGP), ώστε να επιτύχει ένα 
αντίστοιχο άνοιγμα του κινεζικού τομέα των συμβάσεων δημοσίων αγορών και 
προμηθειών και μια ισότιμη μεταχείριση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.


