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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy folytassák a külső piacokra való jutás európai 
stratégiájának végrehajtását a nem vámjellegű kereskedelmi akadályok elhárítása 
tekintetében; 

2. támogatja az egységes piaci intézkedéscsomagban foglalt javaslatot, mely a szabályozások 
közelítését és a nemzetközi normák szélesebb körű elfogadását célozza; reméli, hogy az e 
területen néhány partnerével folytatott szabályozási párbeszédek konkrét eredményekkel 
járnak a kölcsönös elismerés, a konvergencia, valamint a szabályok és szabványok 
meghatározása tekintetében; 

3. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy fokozzák az Európai Unió kereskedelmi 
partnereivel a termékek biztonságával és a szellemi tulajdonjogok tiszteletben tartásával 
kapcsolatban folytatott párbeszédet és együttműködést;

4. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy legfőbb partnereink közbeszerzési piacai kevésbé 
nyitottak, mint az Unió közbeszerzési piacai; támogatja a Bizottság arra irányuló 
munkáját, hogy felülvizsgálja az uniós közbeszerzési jogszabályokat, és különösen a 
harmadik országoknak az európai közbeszerzési piacokhoz való hozzáférésére vonatkozó 
rendelkezéseket egyértelműsítő jogszabályok bevezetését, melyek egyszerre kívánják 
biztosítani az egyenlő feltételeket ezeken a piacokon, valamint megerősíteni az Unió 
pozícióját az európai vállalatoknak a harmadik országok közbeszerzési piacaihoz való 
hozzáférésével kapcsolatos tárgyalásokon;

5. emlékeztet arra, hogy fontos az Európai Unió és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatok 
fejlesztése; mindazonáltal felkéri a Bizottságot, hogy a Kínával folytatott tárgyalások 
során képviseljen határozott álláspontot az ország közbeszerzési megállapodásban való 
részvételével kapcsolatban, abból a célból, hogy elérje a kínai közbeszerzési piacok 
egyenlő megnyitását és az európai vállalatokkal szembeni egyenlő bánásmódot.


