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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne 
markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. wijst erop dat de interne markt en de internationale markten steeds nauwer met elkaar 
verbonden zijn; is in dit verband van mening dat wetgevers binnen de interne markt en 
EU-onderhandelaars op het gebied van internationale handel bij hun activiteiten steeds 
rekening dienen te houden met mogelijke wederzijdse gevolgen;

2. is van mening dat een multilaterale overeenkomst zoals de overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten (gpa) het meest geschikte middel is om Europese ondernemingen 
concurrentieneutraliteit te garanderen met betrekking tot toegang tot de markt voor 
overheidsopdrachten op internationaal niveau; verzoekt de Commissie bijgevolg haar 
inspanningen voort te zetten om de ambitieuze gpa af te sluiten;

3. is van mening dat de Europese markt voor overheidsopdrachten wereldwijd nog steeds de 
meest open markt voor overheidsopdrachten is;

4. betreurt het dat onze internationale partners hun interne markten voor 
overheidsopdrachten nog niet geopend hebben voor bedrijven uit de EU zoals de interne 
markt van de EU openstaat voor bedrijven uit derde landen; betreurt het ten zeerste dat 
onze belangrijkste handelspartners bij overheidsopdrachten praktijken hanteren die 
discrimineren tegen EU-leveranciers die zich inschrijven op openbare aanbestedingen in 
derde landen; 

5. stelt erg veel vertrouwen in het beginsel van wederkerigheid op het gebied van 
overheidsopdrachten; verzoekt de Commissie te overwegen de toegang tot delen van de 
EU-markt voor overheidsopdrachten te beperken voor handelspartners die voordeel halen 
uit de openheid van de EU-markt, maar geen bereidheid tonen hun eigen markten open te 
stellen voor bedrijven uit de EU, om zo onze partners aan te sporen Europese bedrijven 
gelijke voorwaarden voor markttoegang te bieden. 


