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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 trgi javnih naročil zelo pomembni za gospodarstvo, saj se odhodki za 

javna naročila ocenjujejo na 20 % svetovnega BDP in bi zato lahko bilo izboljšanje 

dostopa do trgov javnih naročil v tretjih državah skupaj z vzpostavitvijo enakih 

konkurenčnih pogojev za evropska podjetja pomemben dejavnik rasti trgovine z blagom 

in storitvami, saj bi pripomoglo k večji izbiri in k stroškovno učinkovitejši porabi 

davkoplačevalskega denarja v EU in v tretjih državah; 

2. opozarja, da so trgi javnih naročil v tretjih državah pogosto pravno in/ali dejansko zaprti 

za ponudnike iz EU; poziva Komisijo, naj zbere in da na voljo boljše podatke o 

mednarodnih postopkih javnih naročil; želi spomniti, da je po ocenah Komisije več kot 

polovica svetovnega trga javnih naročil še vedno zaprta za svobodno mednarodno 

konkurenco zaradi protekcionističnih ukrepov, ki jih je na svetovni ravni vse več, medtem 

ko je za približno 352 milijard EUR javnih naročil EU odprtih za ponudnike iz držav 

podpisnic sporazuma STO o vladnih naročilih; poudarja, da bi morala EU to neravnovesje 

reševati brez uporabe protekcionističnih ukrepov; poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo 

imela evropska podjetje dostop do trga, podobno kot ga imajo konkurenti iz tujine v EU, 

ter ugotavlja, da bi s predlaganim mednarodnim instrumentom o javnih naročilih pod 

določenimi pogoji lahko spodbudili večji dostop do trgov;  

3. odobrava, da je izboljšanje dostopa do trgov javnih naročil eno od šestih prednostnih 

področij za ukrepanje Komisije na področju javnih naročil; poudarja, da je izboljšanje 

dostopa do trgov javnih naročil v tretjih državah, tudi na podnacionalni ravni, v močnem 

ofenzivnem interesu EU v trgovinskih pogajanjih, saj je veliko podjetij iz EU zelo 

konkurenčnih v različnih sektorjih; poudarja, da bi vsak prihodnji trgovinski sporazum 

moral vključevati vladna javna naročila, s čimer bi omogočili čim večje sodelovanje 

evropskih podjetij v tujih razpisih; poziva Komisijo, naj zagotovi skladnost z določbami 

o trgih javnih naročil, ki jih vsebujejo sporazumi EU o prosti trgovini, ter njihovo pravilno 

izvajanje; želi spomniti, da bi bilo treba trgovinske sporazume uporabljati za izboljšanje 

dostopa do trgov javnih naročil tretjih držav, ter opozarja, da bi moral biti ta izboljšani 

dostop skupaj z okrepljenimi pravili za sodobne, učinkovite in pregledne postopke 

javnega naročanja, ki so ključnega pomena za stroškovno učinkovitejšo porabo javnega 

denarja, temeljni element vsakega trgovinskega sporazuma, ki ga sklene EU, ob polnem 

spoštovanju legitimnih ciljev javne politike, zapisanih v direktivah Unije o javnem 

naročanju; poudarja, da bi morali gospodarski subjekti iz tretjih držav spoštovati evropska 

socialna in okoljska merila za dodeljevanje pogodb za javna naročila, kot jih določajo 

direktive 2014/23/EU, 2014/24/EU in 2014/25/EU, ter skladno s tem spodbuja uporabo 

meril ekonomsko najugodnejše ponudbe za dodeljevanje takih pogodb; opaža, da 

dvostranski in podregionalni sporazumi o prosti trgovini ne zagotavljajo vedno polnega 

dostopa do trgov javnih naročil; poziva Komisijo, naj se pogaja glede čim večjega 

možnega dostopa do trgov javnih naročil v tretjih državah; 

4. poudarja, da mora vsaka strategija, namenjena odpiranju trgov javnih naročil v tretjih 

državah, obravnavati konkretne ovire in posebne potrebe malih in srednjih podjetij, da bi 

jim olajšali dostop do trgov, saj so še posebej prikrajšana, ko gre za prodor na trge javnih 



 

PE618.227v03-00 4/6 AD\1154000SL.docx 

SL 

naročil tretjih držav; meni, da je treba ustrezno upoštevati tudi učinke izpostavljenosti 

malih in srednjih podjetij novim konkurentom iz tretjih držav; poziva Komisijo, naj 

spodbuja vključevanje postopkov javnega naročanja, ki bodo prijazni do malih in srednjih 

podjetij (tudi čezmejne pobude in delitev razpisov na sklope), v trgovinske sporazume; 

poudarja, kakšne potencialne koristi ima (zlasti za mala in srednja podjetja) digitalizacija 

z e- naročanjem v vseh postopkih javnih naročil s tretjimi državami; 

5. poudarja, da večja gospodarstva v vzponu, kot so Brazilija, Kitajska, Indija in Rusija, niso 

še vključena v sporazum o vladnih naročilih, medtem ko sta Kitajska in Rusija v postopku 

pristopanja, zato poziva Komisijo, naj spodbuja prizadevanja tretjih držav, da bi pristopile 

k temu sporazumu, saj so večstranski in mnogostranski sporazumi najboljši način za 

dolgoročno vzpostavitev enakih konkurenčnih pogojev; poudarja, da so lahko dvostranski 

trgovinski sporazumi z ambicioznimi določbami o javnih naročilih, ki upoštevajo načela, 

na katerih temelji sporazum o vladnih naročilih, pomembno izhodišče za okrepljeno 

večstransko sodelovanje; 

6. poudarja pomen sporazuma o vladnih naročilih, ne samo za zagotavljanje pravnega 

dostopa do trgov javnih naročil v tretjih državah, temveč tudi za povečanje preglednosti 

in predvidljivosti postopkov za oddajo javnih naročil; spodbuja Komisijo, naj pospeši 

oblikovanje svetovnih in usklajenih standardov za pregledna javna naročila kot 

pomembno sredstvo v boju proti korupciji. Komisijo posebej poziva, naj poskuša v 

trgovinske sporazume vključiti določbe o skupnih pravilih za javno naročanje, ki bi 

omogočile prijavljanje korupcije, poenostavile postopke in okrepile verodostojnost in 

preglednost za ponudnike. 
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