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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för internationell 
handel att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att fortsätta genomförandet av den 
europeiska strategin för tillträde till marknader i tredjeländer för att undanröja de 
icke-tariffära handelshindren.

2. Europaparlamentet stöder förslaget i inremarknadsakten om att verka för en tillnärmning 
av regelverken och antagande av fler internationella normer. Parlamentet anser att de 
strukturerade lagstiftningsdialoger som upprättats på detta område med vissa av 
EU:s partner konkret bör utmynna i ömsesidigt erkännande, tillnärmning och framtagande 
av regler och normer.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att intensifiera dialogen och 
samarbetet med EU:s handelspartner i fråga om produkters säkerhet och skydd för 
immaterialrätter. 

4. Europaparlamentet beklagar att de offentliga upphandlingsförfarandena i unionens främsta 
partnerländer inte är lika öppna som i EU. Parlamentet stöder kommissionens arbete med 
att se över EU:s lagstiftning om offentlig upphandling och framför allt att införa 
en lagstiftning med klarare bestämmelser om tillträdet till EU:s marknader för offentlig 
upphandling för företag från tredjeländer, i syfte att garantera rättvisa villkor på dessa 
marknader och samtidigt stärka EU:s position vid förhandlingar om europeiska företags 
tillträde till tredjeländers marknader för offentlig upphandling.

5. Europaparlamentet påminner om vikten av att utveckla handelsförbindelserna mellan EU 
och Kina. Parlamentet uppmanar dock kommissionen att fortsatt inta en fast hållning vid 
förhandlingarna med Kina om landets deltagande i avtalet om offentlig upphandling, 
i syfte att uppnå en jämbördig öppning på de kinesiska marknaderna för offentlig 
upphandling och säkerställa att europeiska företag behandlas rättvist.


