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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påpekar att den inre marknaden i allt högre grad är sammankopplad 
med andra internationella marknader. Parlamentet anser i det här sammanhanget att 
lagstiftarna inom EU:s inre marknad och EU:s förhandlare på området för internationell 
handel alltid bör ta hänsyn till tänkbara ömsesidiga konsekvenser av den verksamhet som 
de bedriver.

2. Europaparlamentet anser att ett plurilateralt avtal som Avtalet om statlig upphandling 
(GPA) är det allra bästa verktyget för att garantera ett rättvist konkurrensläge för de 
europeiska företagen när det rör sig om marknadstillträde till offentlig upphandling på 
internationell nivå. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen till fortsatta 
ansträngningar för att det ambitiösa avtalet om statlig upphandling ska kunna ingås. 

3. Europaparlamentet anser att EU:s marknad för offentlig upphandling fortfarande globalt 
sett är den mest öppna marknaden för offentlig upphandling. 

4. Europaparlamentet beklagar det faktum att våra internationella partner ännu inte har 
öppnat sina marknader för offentlig upphandling för EU-företag på samma sätt som EU:s 
inre marknad är öppen för företag från tredje länder. Europaparlamentet beklagar djupt det 
faktum att våra viktigaste handelspartner använder sig av metoder för offentlig 
upphandling som diskriminerar de EU-leverantörer som deltar i offentliga 
upphandlingsförfaranden i tredje länder. 

5. Europaparlamentet har stark tilltro till principen om reciprocitet när det gäller offentlig 
upphandling. Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga vidtagandet av riktade 
åtgärder för att begränsa tillträdet till en del av EU:s marknader för offentlig upphandling 
för sådana handelspartner som drar nytta av öppenheten på EU:s marknad, men inte visat 
några tecken på att de ämnar ge EU-företag tillträde till sina egna marknader, detta för att 
sporra våra partner till att erbjuda europeiska företag ömsesidiga arrangemang för 
marknadstillträde. 


