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WSKAZÓWKI 

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 

Konsumentów, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 

projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. podkreśla, że rynki zamówień publicznych mają ogromne znaczenie dla gospodarki, 

biorąc pod uwagę, że szacunkowe wydatki na zamówienia publiczne stanowią 20% 

globalnego PKB, oraz zaznacza, że ułatwienie europejskim przedsiębiorstwom dostępu 

do rynków zamówień publicznych w państwach trzecich oraz zrównanie warunków 

działania z myślą o przedsiębiorstwach europejskich może być zatem zasadniczym 

czynnikiem wzrostu handlu towarami i usługami oraz może doprowadzić do rozszerzenia 

oferty i optymalnego wykorzystywania pieniędzy podatników w UE i w państwach 

trzecich; 

2. zwraca uwagę, że rynki zamówień publicznych w państwach trzecich są często formalnie 

lub faktycznie zamknięte dla oferentów z UE; zachęca Komisję do gromadzenia i 

dostarczania lepszych danych na temat międzynarodowych procedur zamówień 

publicznych; przypomina, że według szacunków Komisji ponad połowa światowego 

rynku zamówień publicznych jest obecnie zamknięta na wolną konkurencję 

międzynarodową ze względu na środki protekcjonistyczne, których stosowanie na 

świecie wzrasta, podczas gdy zamówienia publiczne UE o wartości około 352 mld EUR 

są otwarte dla oferentów z państw członkowskich będących stroną Porozumienia w 

ramach WTO w sprawie zamówień rządowych (GPA); podkreśla, że UE musi zaradzić 

temu brakowi równowagi bez uciekania się do środków protekcjonistycznych; zwraca się 

do Komisji o zadbanie o to, by przedsiębiorstwa europejskie miały dostęp do rynków 

zagranicznych analogiczny do tego, z którego korzystają nasi zagraniczni konkurenci na 

rynku UE, oraz zauważa, że proponowany instrument dotyczący udzielania zamówień 

publicznych w kontekście międzynarodowym (IPI) mógłby, pod pewnymi warunkami, 

być bodźcem do zwiększenia dostępu do rynku; 

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że jednym z sześciu obszarów priorytetowych działań 

Komisji w dziedzinie zamówień publicznych jest poprawa dostępu do rynków zamówień 

publicznych; podkreśla, że poprawa dostępu do rynków zamówień publicznych w 

państwach trzecich, w tym na szczeblu niższym niż krajowy, stanowi silny ofensywny 

cel UE w negocjacjach handlowych, biorąc pod uwagę, że wiele przedsiębiorstw unijnych 

jest wysoce konkurencyjnych w różnych sektorach; podkreśla, że w każdej przyszłej 

umowie handlowej należy zawrzeć postanowienia dotyczące zamówień rządowych, aby 

zmaksymalizować udział europejskich przedsiębiorstw w postępowaniach o udzielenie 

zamówienia za granicą; zwraca się do Komisji o dopilnowanie, by postanowienia 

dotyczące rynków zamówień publicznych zawarte w unijnych umowach o wolnym 

handlu były przestrzegane i prawidłowo wprowadzane w życie; przypomina, że umowy 

handlowe powinny służyć zwiększeniu dostępu do rynków zamówień publicznych w 

państwach trzecich, oraz przypomina, że ten większy dostęp i udoskonalone zasady 

dotyczące nowoczesnych, skutecznych i przejrzystych procedur zamówień publicznych, 

które są niezwykle ważne dla zagwarantowania lepszego wykorzystania pieniędzy 

publicznych, powinny być podstawowym elementem wszelkich umów handlowych 

zawieranych przez UE, przy zachowaniu ich pełnej zgodności z uzasadnionymi celami 

polityki publicznej zapisanymi w unijnej dyrektywie w sprawie zamówień publicznych; 
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podkreśla, że podmioty gospodarcze z państw trzecich powinny spełniać europejskie 

kryteria społeczne i środowiskowe w ramach procedur udzielania zamówień publicznych, 

określone w dyrektywach 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE, oraz zachęca w 

związku z tym do stosowania kryteriów oferty najkorzystniejszej ekonomicznie (MEAT) 

przy udzielaniu takich zamówień; zauważa, że dwustronne umowy o wolnym handlu i 

umowy o wolnym handlu na szczeblu niższym niż regionalny nie zawsze gwarantują 

pełny dostęp do rynków zamówień; zwraca się do Komisji o negocjowanie jak 

najszerszego dostępu do rynków zamówień publicznych w państwach trzecich; 

4. podkreśla, że każda strategia na rzecz otwarcia rynków zamówień publicznych w 

państwach trzecich musi usuwać konkretne przeszkody i zaspokajać szczególne potrzeby 

MŚP, aby ułatwić im dostęp do rynków, ponieważ znajdują się one w szczególnie 

niekorzystnej sytuacji, jeśli chodzi o penetrację rynków zamówień publicznych w 

państwach trzecich; uważa, że należy odpowiednio uwzględnić skutki ścierania się MŚP 

z nowymi konkurentami z państw trzecich; wzywa Komisję, by zachęcała do ujmowania 

w umowach handlowych postanowień o procedurach zamówień publicznych przyjaznych 

dla MŚP (włącznie z inicjatywami transgranicznymi i podziałem zamówień na części); 

zwraca uwagę na korzyści, jakie można by uzyskać, zwłaszcza z myślą o MŚP, dzięki 

cyfryzacji wszystkich procedur zamówień publicznych w państwach trzecich za 

pośrednictwem e-zamówień; 

5. wskazuje, że ważne gospodarki wschodzące takie jak Brazylia, Chiny, Indie i Rosja nie 

są jeszcze stronami GPA, przy czym Chiny i Rosja są oficjalnie w trakcie procesu 

przystępowania, oraz zwraca się do Komisji o zachęcenie państw trzecich do starań na 

rzecz przystąpienia do GPA oraz o wspieranie ich w tych staraniach, ponieważ w 

perspektywie długoterminowej wielostronne i fakultatywne porozumienia są najlepszym 

sposobem zapewnienia równych warunków działania; podkreśla, że dwustronne umowy 

handlowe zawierające ambitne postanowienia dotyczące zamówień publicznych i zgodne 

z podstawowymi zasadami GPA mogą być wstępem do rozszerzonej współpracy 

wielostronnej; 

6. podkreśla znaczenie GPA nie tylko dla zapewnienia formalnego dostępu do rynków 

zamówień publicznych w państwach trzecich, lecz także dla zwiększenia przejrzystości 

i przewidywalności procedur zamówień publicznych; zachęca Komisję do sprzyjania 

opracowaniu globalnych i zbieżnych standardów służących przejrzystości zamówień 

publicznych jako ważnego narzędzia walki z korupcją; zwraca się do Komisji, by 

dokładała w szczególności starań, aby w umowach handlowych znajdowały się wspólne 

zasady dotyczące zamówień publicznych, które umożliwią zgłaszanie przypadków 

korupcji, uproszczenie procedur oraz sprawią, że będą one uczciwsze i bardziej 

przejrzyste z korzyścią dla oferentów. 

 



 

AD\1154000PL.docx 5/6 PE618.227v03-00 

 PL 

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINII 
W KOMISJI OPINIODAWCZEJ 

Data przyjęcia 17.5.2018    

Wynik głosowania końcowego +: 

–: 

0: 

29 

3 

4 

Posłowie obecni podczas głosowania 

końcowego 

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria 

Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, 

Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Nadja 

Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia 

Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma 

McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, 

Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, 

Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler 

Zastępcy obecni podczas głosowania 

końcowego 

Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, Sajjad Karim, Emmanuel 

Maurel, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa 

 



 

PE618.227v03-00 6/6 AD\1154000PL.docx 

PL 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI 
OPINIODAWCZEJ 

29 + 

ALDE Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake 

ECR David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Emma McClarkin, Joachim Starbatty 

EFDD Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth 

PPE Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, 

Christofer Fjellner, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Fernando Ruas, 

Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler 

S&D Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, 

Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster 

 

3 - 

ENF France Jamet, Danilo Oscar Lancini 

GUE/NGL Helmut Scholz 

 

4 0 

GUE/NGL Anne-Marie Mineur 

S&D Emmanuel Maurel 

VERTS/ALE Klaus Buchner, Yannick Jadot 

 

Objaśnienie używanych znaków: 

+ : za 

- : przeciw 

0 : wstrzymało się 

 

 


