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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. zwraca uwagę, że rynek wewnętrzny i rynki międzynarodowe są coraz ściślej między sobą 
powiązane; w związku z tym uważa, że ustawodawcy na rynku wewnętrznym UE oraz 
negocjatorzy UE w zakresie handlu międzynarodowego powinni zawsze pamiętać o 
możliwych wzajemnych konsekwencjach swej działalności;

2. uważa, że wielostronne porozumienia, takie jak porozumienie w sprawie zamówień 
rządowych (GPA), są najlepszym instrumentem gwarantującym wyrównane szanse 
europejskim przedsiębiorstwom w zakresie dostępu do rynków zamówień publicznych na 
szczeblu międzynarodowym; w związku z tym wzywa Komisję do kontynuowania starań 
na rzecz zawarcia GPA o ambitnych założeniach;

3. jest zdania, że rynek zamówień publicznych w UE nadal jest najbardziej otwartym 
rynkiem zamówień publicznych na świecie; 

4. ubolewa nad faktem, że nasi partnerzy międzynarodowi jeszcze nie otworzyli dostępu do 
swych wewnętrznych rynków zamówień przedsiębiorstwom z UE w takim samym stopniu 
jak rynek wewnętrzny UE jest otwarty na przedsiębiorstwa z krajów trzecich; głęboko 
ubolewa nad faktem, że nasi główni partnerzy handlowi stosują w zakresie zamówień 
publicznych praktyki, które dyskryminują dostawców z UE składających oferty 
przetargowe w krajach trzecich; 

5. jest głęboko przekonany o słuszności zasady wzajemności w zakresie zamówień 
publicznych; wzywa Komisję do rozważenia wprowadzenia ograniczeń dostępu do 
określonych obszarów unijnego rynku zamówień tym partnerom handlowym, którzy 
korzystają z otwartości rynku UE, a nie mają zamiaru otworzyć własnych rynków na 
przedsiębiorstwa z UE, w celu zmotywowania ich do zaoferowania europejskim 
przedsiębiorstwom opartego na wzajemności dostępu do rynków. 


