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SUGESTII

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că piața internă și piețele internaționale sunt interconectate din ce în ce 
mai mult; în acest context, consideră că legislatorii de pe piața internă UE și negociatorii 
UE din domeniul comerțului internațional ar trebui să aibă mereu în vedere posibilele 
consecințe reciproce atunci când își desfășoară activitățile;

2. consideră că un acord multilateral, cum ar fi Acordul privind achizițiile publice (AAP), 
este cel mai bun instrument pentru a asigura condiții de concurență egale pentru 
întreprinderile europene în ceea ce privește accesul pe piața achizițiilor publice la nivel 
internațional; îndeamnă, astfel, Comisia să își continue eforturile de a încheia ambițiosul 
AAP;

3. consideră că piața achizițiilor publice la nivelul UE rămâne cea mai deschisă piață de 
achiziții publice la nivel mondial; 

4. regretă faptul că partenerii noștri internaționali nu și-au deschis încă piețele interne de 
achiziții publice pentru întreprinderile UE, la fel cum piața internă a UE este deschisă 
pentru întreprinderile din țările terțe; regretă profund faptul că partenerii noștri comerciali 
cei mai importanți utilizează practici de achiziții publice discriminatorii pentru furnizorii 
din UE care participă la licitațiile pentru contracte publice în țările terțe; 

5. crede cu fermitate în principiul reciprocității în domeniul achizițiilor publice; invită 
Comisia să ia în considerare impunerea unor restricții specifice asupra accesului la 
anumite segmente din piața de achiziții publice a UE pentru partenerii comerciali care 
beneficiază de deschiderea pieței UE, dar care nu și-au arătat intenția de a-și deschide 
piețele pentru întreprinderile UE, pentru a-i încuraja pe partenerii noștri să ofere acces 
reciproc pe piață pentru întreprinderile europene.


