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NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

l. zdôrazňuje, že vnútorný trh a medzinárodné trhy sú čoraz viac prepojené; v tejto súvislosti 
sa domnieva, že tvorcovia právnych predpisov týkajúcich sa vnútorného trhu EÚ 
a vyjednávači EÚ v oblasti medzinárodného obchodu by mali pri vykonávaní svojich 
činností vždy zohľadňovať možné vzájomné dôsledky;

2. domnieva sa, že mnohostranná dohoda, ako je Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA), je 
najvhodnejším nástrojom na zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetky európske 
podniky v súvislosti s prístupom na trhy verejného obstarávania na medzinárodnej úrovni; 
preto naliehavo vyzýva Komisiu, aby pokračovala vo svojom úsilí uzavrieť ambicióznu 
dohodu GPA;

3. zastáva názor, že trh verejného obstarávania EÚ je naďalej najotvorenejším trhom 
verejného obstarávania na globálnej úrovni;

4. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že naši medzinárodní partneri zatiaľ neotvorili 
svoje vnútorné trhy verejného obstarávania podnikom EÚ rovnako, ako sa vnútorný trh 
EÚ otvoril podnikom z tretích krajín; hlboko ľutuje skutočnosť, že naši hlavní obchodní 
partneri používajú postupy verejného obstarávania, ktoré diskriminujú dodávateľov z EÚ 
uchádzajúcich sa o verejné zákazky v tretích krajinách;

5. pevne verí v zásadu reciprocity v oblasti verejného obstarávania; vyzýva Komisiu, aby 
zvážila zavedenie cielených obmedzení prístupu na určité časti trhu verejného 
obstarávania EÚ pre obchodných partnerov, ktorí využívajú otvorenosť trhu EÚ, ale stále 
neprejavili úmysel otvoriť svoje vlastné trhy podnikom EÚ, s cieľom podnietiť našich 
partnerov, aby ponúkli európskym podnikom opatrenia zabezpečujúce recipročné 
otvorenie trhu.


