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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по вътрешния пазар 

и защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

1. подчертава, че пазарите на обществени поръчки са от голямо икономическо 

значение, като се има предвид, че разходите за обществени поръчки се оценяват на 

20% от световния БВП, и подчертава, че следователно подобряването на достъпа 

до пазарите на обществени поръчки в трети държави и създаването на еднакви 

условия на конкуренция за европейските предприятия могат да бъдат съществен 

двигател за растеж на търговията със стоки и услуги и да доведат до по-голям избор 

и по-висока стойност за данъкоплатците в ЕС и трети държави; 

2. изтъква, че пазарите на обществени поръчки в трети държави често са затворени де 

юре и/или де факто за оференти от ЕС; насърчава Комисията да събере и 

предостави по-добри данни относно международните процедури за възлагане на 

обществени поръчки; припомня, че по оценка на Комисията понастоящем повече 

от половината от световния пазар на обществени поръчки е затворен за свободна 

международна конкуренция поради протекционистки мерки, които се засилват по 

цял свят, докато в същото време ЕС предлага достъп до обществени поръчки на 

стойност приблизително 352 милиарда евро за оференти от държавите — страни по 

Споразумението на СТО за държавните поръчки (СДП); подчертава 

необходимостта ЕС да коригира този дисбаланс, без да прибягва до 

протекционистки мерки; отправя искане до Комисията да гарантира, че на 

европейските дружества се предоставя достъп до пазарите, подобен на този, с който 

се ползват нашите чуждестранни конкуренти на пазара на ЕС, и отбелязва, че 

предложението за международен инструмент в областта на обществените поръчки 

(IPI) при определени условия би могъл да бъде средство за създаване на ефект на 

лоста за по-голям достъп до пазара; 

3. приветства факта, че една от шестте приоритетни области за действие на 

Комисията в областта на обществените поръчки е подобряването на достъпа до 

пазарите на обществени поръчки; подчертава, че подобряването на достъпа до 

пазарите на обществени поръчки в трети държави, в това число на поднационално 

равнище, представлява силен настъпателен интерес за ЕС в търговските преговори, 

като се има предвид, че много дружества от ЕС са силно конкурентни в различни 

сектори; подчертава, че обществените поръчки следва да бъдат включени във всяко 

бъдещо търговско споразумение, с цел максимално увеличаване на участието на 

европейски дружества в чуждестранни търгове; призовава Комисията да гарантира 

спазването и правилното прилагане на разпоредбите относно пазарите на 

обществени поръчки, които се съдържат в споразуменията за свободна търговия на 

ЕС; припомня, че търговските споразумения следва да бъдат използвани за 

подобряване на достъпа до пазарите на обществени поръчки в трети държави, и 

припомня, че подобряването на този достъп и въвеждането на усъвършенствани 

правила за модерни, ефикасни и прозрачни процедури за възлагане на обществени 

поръчки са от решаващо значение за осигуряване на по-висока стойност в замяна 

на обществените средства и следва да бъдат ключови елементи във всички 

търговски споразумения, сключени от ЕС, като в същото време напълно се зачитат 
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легитимните публични политически цели, залегнали в директивите на Съюза за 

обществените поръчки; подчертава, че стопанските субекти от трети държави 

трябва да спазват европейските социални и екологични критерии във връзка с 

възлагането на обществени поръчки, както е предвидено в директиви 2014/23/ЕС, 

2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС, и в съответствие с това насърчава използването на 

критерия за икономически най-изгодната оферта (ИНИО) при възлагането на 

такива поръчки; отбелязва, че двустранните и подрегионалните споразумения за 

свободна търговия не винаги гарантират пълен достъп до пазарите на обществени 

поръчки; призовава Комисията да договори възможно най-широк достъп до 

пазарите на обществени поръчки в трети държави; 

4. подчертава, че всяка стратегия за отваряне на пазарите на обществени поръчки в 

трети държави трябва да предложи конкретен подход по отношение на пречките 

пред МСП и специфичните им нужди, за да се улесни техният достъп до пазари, 

тъй като те са особено ощетени, когато става въпрос за проникване на пазарите на 

обществени поръчки в трети държави; счита, че въздействията върху МСП от 

излагането им на нови конкуренти от трети държави също трябва да бъдат 

надлежно взети под внимание; призовава Комисията да насърчи включването в 

търговските споразумения на процедури за възлагане на обществени поръчки 

(включително трансгранични инициативи и разделяне на тръжните процедури на 

обособени позиции), които са съобразени с възможностите на МСП; подчертава 

потенциалните ползи, по-специално за МСП, от цифровизацията посредством 

електронни обществени поръчки във всички процеси във връзка с обществени 

поръчки с трети държави; 

5. изтъква, че големите бързо развиващи се икономики като Бразилия, Китай, Индия 

и Русия все още не са част от СДП, като Китай и Русия официално се намират в 

процес на присъединяване, и отправя искане към Комисията да насърчава и 

поощрява усилията на трети държави за присъединяването им към СДП, тъй както 

многостранните и плурилатералните споразумения са най-добрият начин за 

създаване на равни условия на конкуренция за всички участници в дългосрочен 

план; подчертава, че двустранните търговски спогодби с амбициозни разпоредби 

относно обществените поръчки, в които се зачитат основните принципи на СДП, 

могат да бъдат трамплин за засилено многостранно сътрудничество; 

6. подчертава значението на СДП не само за осигуряване на достъп де юре до 

пазарите на обществени поръчки в трети държави, но и за повишаване на 

прозрачността и предвидимостта на процедурите за възлагане на обществени 

поръчки; насърчава Комисията да поощрява разработването на глобални и 

съгласувани стандарти за прозрачни обществени поръчки като важен инструмент 

за борба с корупцията; призовава Комисията, по-конкретно, да се стреми към 

включване в търговските споразумения на разпоредби относно съвместни правила 

за обществените поръчки, които дават възможност за докладване на корупция, 

опростяване на процедурите и укрепване на последователността и прозрачността 

по отношение на кандидатите. 
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