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FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. påpeger, at det indre marked og de internationale markeder er stadig mere 
sammenkædede; mener derfor, at lovgiverne i EU's indre marked og EU's forhandlere på 
området for international handel altid bør være opmærksomme på de mulige gensidige 
konsekvenser, når de udøver deres aktiviteter;

2. mener, at en plurilateral aftale som WTO-aftalen om offentlige indkøb (GPA) er det 
bedste middel til at sikre lige vilkår for europæiske virksomheder, hvad angår adgang til 
markeder for offentlige indkøb på internationalt plan; opfordrer derfor indtrængende 
Kommissionen til at fortsætte bestræbelserne på at indgå den ambitiøse GPA;

3. mener, at EU's marked for offentlige indkøb fortsat er verdens mest åbne af denne art;

4. beklager, at EU's internationale partnere endnu ikke har åbnet deres egne markeder for 
offentlige indkøb for virksomheder fra EU på samme måde, som EU's indre marked er 
åbent for virksomheder fra tredjelande; beklager dybt, at vores store handelspartnere fører 
en udbudspolitik, der forskelsbehandler leverandører fra EU, som byder på offentlige 
kontrakter i tredjelande;

5. er stærk tilhænger af princippet om gensidighed på området for offentlige indkøb; 
opfordrer Kommissionen til at overveje at indføre målrettede adgangsbegrænsninger på 
dele af EU's markeder for offentlige indkøb for de handelspartnere, der drager fordel af 
EU-markedets åbenhed, men ikke synes at have til hensigt at åbne deres egne markeder 
for virksomheder fra EU, med det formål at tilskynde disse partnere til at tilbyde 
europæiske virksomheder ordninger for gensidig markedsadgang.


