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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας 
των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει ότι η εσωτερική αγορά και οι διεθνείς αγορές διασυνδέονται ολοένα και 
περισσότερο· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι νομοθέτες στην εσωτερική αγορά της ΕΕ 
και οι διαπραγματευτές της ΕΕ στο χώρο του διεθνούς εμπορίου θα πρέπει πάντοτε να 
λαμβάνουν υπόψη τις πιθανές αμοιβαίες συνέπειες κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων 
τους·

2. θεωρεί ότι μια πολυμερής συμφωνία όπως είναι η Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις 
(ΣΔΣ) είναι το βέλτιστο μέσο για να διασφαλισθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά δημοσίων συμβάσεων σε 
διεθνές επίπεδο· παροτρύνει, κατά συνέπεια, την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές 
της για τη σύναψη της φιλόδοξης ΣΔΣ·

3. θεωρεί ότι η αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ παραμένει η πλέον ανοικτή αγορά 
δημοσίων συμβάσεων σε παγκόσμιο επίπεδο· 

4. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι οι διεθνείς εταίροι μας δεν έχουν ακόμη ανοίξει τις 
εσωτερικές τους αγορές δημοσίων συμβάσεων σε επιχειρήσεις της ΕΕ με τον ίδιο τρόπο 
που η εσωτερική αγορά της ΕΕ είναι ανοικτή σε επιχειρήσεις τρίτων χωρών· εκφράζει τη 
βαθιά απογοήτευσή του για το γεγονός ότι οι μεγαλύτεροι εμπορικοί μας εταίροι 
καταφεύγουν σε πρακτικές δημοσίων συμβάσεων με τις οποίες εισάγονται διακρίσεις 
εναντίον προμηθευτών από την ΕΕ, οι οποίοι υποβάλλουν προσφορές για δημόσιες 
συμβάσεις σε τρίτες χώρες· 

5. εκφράζει την προσήλωσή του στην αρχή της αμοιβαιότητας στο χώρο των δημοσίων 
συμβάσεων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής στοχευμένων 
περιορισμών πρόσβασης σε μέρη της αγοράς δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ που να 
αφορούν εκείνους τους εμπορικούς εταίρους, οι οποίοι επωφελούνται από τον ανοικτό 
χαρακτήρα της αγοράς της ΕΕ, αλλά δεν έχουν ακόμη επιδείξει πρόθεση να ανοίξουν τις 
δικές τους αγορές σε επιχειρήσεις της ΕΕ· το μέτρο αυτό θα αποσκοπεί στην ενθάρρυνση 
των εταίρων μας να προβούν σε ρυθμίσεις αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά προς όφελος 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων· 


