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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. посочва, че все повече нараства взаимната обвързаност между вътрешния пазар и 
международните пазари; в този контекст, счита, че законодателите на вътрешния 
пазар на ЕС и преговарящите от името на ЕС в областта на международната 
търговия следва винаги да отчитат възможните взаимни последици за всички 
страни, когато осъществяват своята дейност;

2. счита, че едно плурилатерално споразумение като споразумението относно 
държавните поръчки представлява най-доброто средство за осигуряване на равни 
условия за европейските предприятия във връзка с пазарния достъп до обществени 
поръчки на международно равнище; поради тази причина настоятелно призовава 
Комисията да продължи усилията си за сключване на това амбициозно 
споразумение относно държавните поръчки;

3. счита, че пазарът на обществени поръчки на ЕС остава най-отвореният пазар на 
обществени поръчки в световен мащаб; 

4. изразява съжаление, че нашите международни партньори все още не са отворили 
своите вътрешни пазари на обществени поръчки за дружества от ЕС по същия 
начин, по който вътрешният пазар на ЕС е отворен за предприятия от трети страни; 
изразява дълбоко съжаление относно факта, че основните ни търговски партньори 
си служат с практики в областта на обществените поръчки, които са 
дискриминационни спрямо доставчиците от ЕС, участващи в търгове за възлагане 
на обществени поръчки в трети страни; 

5. силно вярва в принципа на реципрочност в областта на обществените поръчки; 
призовава Комисията да разгледа възможността за налагане на целеви ограничения 
върху достъпа до части от пазара на обществени поръчки на ЕС по отношение на 
тези търговски партньори, които се възползват от отворения характер на пазара на 
ЕС, но не са показали намерение да отворят своя собствен пазар за дружества от ЕС, 
с цел нашите партньори да бъдат насърчени да предложат реципрочни условия за 
пазарен достъп за европейските дружества. 


