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POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov, kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da so notranji trg in mednarodni trgi vedno bolj medsebojno povezani; skladno s 
tem meni, da bi zakonodajalci na notranjem trgu EU in pogajalci EU na področju 
mednarodne trgovine morali biti previdni pri vodenju svojih dejavnosti glede možnih 
vzajemnih posledic; 

2. meni, da je večstranski sporazum, kot je sporazum o vladnih naročilih, najboljše orodje za 
zagotovitev enakih pogojev za evropska podjetja v zvezi z dostopom na trg javnih naročil 
na mednarodni ravni; zato poziva Komisijo, naj nadaljuje svoja prizadevanja za sklenitev 
ambicioznega sporazuma o vladnih naročilih;

3. meni, da trg javnih naročil EU ostaja najbolj odprt trg javnih naročil na svetovni ravni; 

4. obžaluje, da naši mednarodni partnerji še niso odprli svojih notranjih trgov javnih naročil 
za podjetja EU na isti način, kakor je notranji trg EU odprt za podjetja tretjih držav; 
globoko obžaluje dejstvo, da naši največji trgovski partnerji uporabljajo prakse javnih 
naročil, ki so pristranske do dobaviteljev EU, ki se prijavljajo na javne razpise v tretjih 
državah; 

5. trdno verjame v načelo vzajemnosti na področju javnih naročil; poziva Komisijo, naj 
preuči uvedbo ciljno usmerjenih omejitev dostopa do delov trgov javnih naročil EU za 
tiste trgovske partnerice, ki imajo koristi od odprtosti trga EU, vendar niso pokazale 
namere, da bi odprle svoje lastne trge za podjetja EU, da bi tako spodbudili naše partnerje, 
da zagotovijo vzajemno ureditev dostopa na trg za evropska podjetja. 


