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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru comerț 
internațional, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție 
ce urmează a fi adoptată:

1. îndeamnă Comisia și Consiliul să continue punerea în aplicare a strategiei europene de 
acces la piețele externe, în vederea eliminării barierelor comerciale netarifare; 

2. sprijină propunerea inclusă în Actul privind piața unică referitoare la promovarea 
convergenței în materie de reglementare și a adoptării într-o măsură mai mare a normelor 
internaționale; dorește ca dialogurile structurate privind reglementarea purtate în acest 
domeniu cu unii dintre partenerii săi să ducă la rezultate concrete în ceea ce privește 
recunoașterea reciprocă, convergența și elaborarea de reguli și standarde; 

3. îndeamnă Comisia și Consiliul să intensifice dialogul și cooperarea cu partenerii 
comerciali ai Uniunii Europene în domeniul siguranței produselor și al respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală;

4. regretă faptul că piețele achizițiilor publice ale partenerilor noștri principali nu sunt la fel 
de deschise ca cele ale Uniunii; sprijină acțiunile întreprinse de Comisie în vederea 
revizuirii legislației europene privind achizițiile publice și, mai ales, în vederea punerii în 
aplicare a unei legislații pentru clarificarea dispozițiilor care reglementează accesul 
întreprinderilor din țări terțe la achizițiile publice europene, pentru a asigura condiții 
echitabile pe aceste piețe și, în același timp, pentru a consolida poziția Uniunii în 
negocierile privind accesul întreprinderilor europene la achizițiile publice din țări terțe;

5. subliniază importanța dezvoltării relațiilor comerciale dintre Uniunea Europeană și China; 
solicită însă Comisiei să mențină o poziție fermă pe parcursul negocierilor cu China 
referitoare la participarea sa la Acordul privind achizițiile publice pentru a garanta că piața 
chineză a achizițiilor publice este la fel de deschisă și că întreprinderile europene sunt 
tratate în mod egal.


