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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. žiada Komisiu a Radu, aby pokračovali v realizácii európskej stratégie na zabezpečenie 
prístupu zahraničné trhy s cieľom odstrániť necolné prekážky brániace obchodu; 

2. podporuje návrh zahrnutý v akte o jednotnom trhu, ktorý má za cieľ podporiť zjednotenie 
právnych predpisov a prijímanie medzinárodných noriem v širšom rozsahu; dúfa, že 
regulačné štruktúrované dialógy, ktoré sa viedli v tejto oblasti s niektorými partnermi, 
budú viesť ku konkrétnym výsledkom čo sa týka vzájomného uznávania, zbližovania a 
rozvoja pravidiel a noriem;  

3. žiada Komisiu a Radu, aby posilnili dialóg a spoluprácu s obchodnými partnermi 
Európskej únie v oblasti bezpečnosti výrobkov a dodržiavania práv duševného vlastníctva;

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že verejné obstarávanie našich hlavných partnerov nie je 
také otvorené ako verejné obstarávanie Únie; podporuje prácu Komisie, ktorá je zameraná 
revíziu európskych právnych predpisov o verejnom obstarávaní, najmä zavedenie 
právnych predpisov, ktoré majú za cieľ objasniť ustanovenia o prístupe podnikov tretích 
krajín k európskemu verejnému obstarávaniu s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky na 
týchto trhoch a súčasne posilniť pozíciu Únie v rokovaniach o prístupe európskych 
podnikov k verejnému obstarávaniu tretích krajín;

5. pripomína význam rozvoja obchodných vzťahov medzi Európskou úniou a Čínou; žiada 
však Komisiu, aby si pri rokovaniach s Čínou o jej účasti na dohode o verejnom 
obstarávaní (GPA) udržala pevné postavenie s cieľom dosiahnuť rovnakú otvorenosť 
postupov verejného obstarávania na čínskom trhu a rovnaké zaobchádzanie s európskymi 
spoločnosťami.


