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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Handlu 
Międzynarodowego, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. zwraca się do Komisji i Rady o kontynuowanie realizacji europejskiej strategii dostępu do 
rynków zewnętrznych w celu usunięcia nietaryfowych barier handlowych; 

2. popiera zawartą w akcie o jednolitym rynku propozycję, której celem jest promowanie 
zgodności przepisów i szersze wykorzystanie norm międzynarodowych; pragnie, aby 
prowadzone w tej dziedzinie z niektórymi partnerami ustrukturyzowane rozmowy 
dotyczące regulacji przyniosły konkretne rezultaty w zakresie wzajemnego uznania oraz 
spójności i tworzenia zasad i norm; 

3. zwraca się do Komisji i Rady o zacieśnienie prowadzonych z partnerami handlowymi 
Unii Europejskiej dialogu i współpracy w zakresie bezpieczeństwa produktów 
i poszanowania praw własności intelektualnej;

4. wyraża ubolewanie z powodu faktu, że rynki zamówień publicznych naszych głównych 
partnerów nie są w takim samym stopniu dostępne jak rynek Unii; wspiera prace Komisji 
zmierzające do zmiany europejskich przepisów w zakresie zamówień publicznych, 
a zwłaszcza wprowadzenie przepisów, których celem będzie wyjaśnienie warunków 
dostępu przedsiębiorstw z państw trzecich do europejskich rynków zamówień publicznych 
z myślą o jednoczesnym zapewnieniu uczciwych zasad regulujących zamówienia 
publiczne i wzmocnieniu pozycji Unii przy negocjowaniu dostępu przedsiębiorstw 
europejskich do rynków zamówień publicznych w państwach trzecich;

5. podkreśla znaczenie, jakie ma rozwijanie stosunków handlowych między Unią Europejską 
a Chinami; zwraca się jednak do Komisji o utrzymanie zdecydowanego stanowiska 
podczas negocjacji z Chinami dotyczących ich udziału w Porozumieniu w sprawie 
zamówień publicznych (GPA), aby zapewnić otwarcie chińskiego rynku zamówień 
publicznych na równych warunkach i równe traktowanie przedsiębiorstw europejskich.


