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Pozměňovací návrh 1
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že rovné podmínky v 
celosvětovém měřítku jsou v 
mnohostranném obchodním systému 
založeném na pravidlech pro evropské 
společnosti, včetně malých a středních 
podniků, zásadní pro povzbuzení růstu, 
zajištění stabilního a předvídatelného 
prostředí a zachování jejich 
konkurenceschopnosti, stejně jako pro 
zajištění stávajících a vytváření nových 
pracovních míst v EU, neboť stále více 
pracovních míst závisí na globálních 
hodnotových řetězcích;

1. zdůrazňuje, že rovné podmínky na 
mezinárodní úrovni jsou v 
mnohostranném obchodním systému 
založeném na pravidlech pro Evropu, 
včetně evropských společností, zejména 
malých a středních podniků, a také pro 
evropské pracovníky a spotřebitele 
zásadní;  zdůrazňuje, že politika 
vzájemnosti by měla přispívat k posílení 
udržitelného hospodářského rozvoje a k 
zajištění bezpečného a zdravého životního 
prostředí v souladu s mezinárodními 
závazky EU a ke zvýšení 
konkurenceschopnosti na základě 
udržitelnosti, stejně jako k zajištění 
sociální stability a k zachování a vytváření 
nových důstojných pracovních míst; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že je třeba zvýšit 
transparentnost, udržitelnost a 
odpovědnost podniků v globálních 
hodnotových řetězcích s cílem přispět k 
rovným podmínkám a usnadnit sbližování 
norem směrem vzhůru, a vyzývá EU, aby 
stanovila právní rámec pro povinnou 
hloubkovou kontrolu v globálních 
hodnotových řetězcích jako nezbytný krok 
k dosažení tohoto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Emmanuel Maurel

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že rovné podmínky v 1. zdůrazňuje, že rovné podmínky v 
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celosvětovém měřítku jsou v 
mnohostranném obchodním systému 
založeném na pravidlech pro evropské 
společnosti, včetně malých a středních 
podniků, zásadní pro povzbuzení růstu, 
zajištění stabilního a předvídatelného 
prostředí a zachování jejich 
konkurenceschopnosti, stejně jako pro 
zajištění stávajících a vytváření nových 
pracovních míst v EU, neboť stále více 
pracovních míst závisí na globálních 
hodnotových řetězcích;

celosvětovém měřítku jsou 
v mnohostranném obchodním systému, 
který je založen na pravidlech a zachovává 
politický prostor států, pro evropské 
společnosti, včetně malých a středních 
podniků, zásadní pro povzbuzení růstu, 
zajištění stabilního a předvídatelného 
prostředí a zachování jejich 
konkurenceschopnosti, stejně jako pro 
zajištění stávajících a vytváření nových 
pracovních míst v EU a ve třetích zemích, 
neboť stále více pracovních míst závisí 
na globálních hodnotových řetězcích, a pro 
zaručení sociálních a environmentálních 
práv;

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že malé a střední 
podniky sehrávají nepostradatelnou úlohu 
v mezinárodním obchodu a podle odhadů 
na ně připadá 30 % vývozu zboží z EU do 
zbytku světa1; připomíná, že obchodní 
politika a politika hospodářské soutěže EU 
by měly přispívat k vytváření obchodního 
prostředí příznivého pro malé a střední 
podniky, aby mohly tyto podniky čelit 
náročnějším výzvám při vstupu na nové 
trhy a úspěšně soutěžit na základě svých 
předností;

2. zdůrazňuje, že malé a střední 
podniky sehrávají nepostradatelnou úlohu 
v mezinárodním obchodu a podle 
odhadů na ně připadá 30 % vývozu zboží 
z EU do zbytku světa1; připomíná, 
že obchodní politika a politika hospodářské 
soutěže EU by měly přispívat k vytváření 
obchodního prostředí příznivého pro malé 
a střední podniky, aby mohly tyto podniky 
čelit náročnějším výzvám při vstupu 
na nové trhy a úspěšně soutěžit na základě 
svých předností; vyzývá Komisi, aby 
aktualizovala definici malých a středních 
podniků EU, zejména začleněním 
kvalitativních kritérií, jako je propojení 
mezi vlastnictvím, řízením a kontrolou;

_________________ _________________
1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/International_trade_in
_goods_by_enterprise_size

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/International_trade_in
_goods_by_enterprise_size
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Or. en

Pozměňovací návrh 4
Emmanuel Maurel

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že malé a střední 
podniky sehrávají nepostradatelnou úlohu 
v mezinárodním obchodu a podle odhadů 
na ně připadá 30 % vývozu zboží z EU do 
zbytku světa1; připomíná, že obchodní 
politika a politika hospodářské soutěže 
EU by měly přispívat k vytváření 
obchodního prostředí příznivého pro malé 
a střední podniky, aby mohly tyto podniky 
čelit náročnějším výzvám při vstupu na 
nové trhy a úspěšně soutěžit na základě 
svých předností;

2. zdůrazňuje, že malé a střední 
podniky sehrávají nepostradatelnou úlohu 
v mezinárodním obchodu a podle odhadů 
na ně připadá 30 % vývozu zboží z EU 
do zbytku světa1; je přesvědčen, že vnitřní 
trh EU zůstává zdaleka nejdůležitějším 
trhem pro malé a střední podniky a že EU 
potřebuje průmyslovou politiku a politiku 
hospodářské diverzifikace respektující 
životní prostředí, a že mezinárodní 
obchodní politika musí být v souladu s 
těmito politikami a podporovat tento 
přechod tím, že je bude chránit před 
nekontrolovanou konkurencí, zejména 
před partnery, kteří nedodržují 
hospodářská a sociální práva;

_________________ _________________
1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/International_trade_in
_goods_by_enterprise_size

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/International_trade_in
_goods_by_enterprise_size.

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby 
politika EU v oblasti hospodářské soutěže 
podporovala spravedlivou hospodářskou 
soutěž a reciproční obchodní podmínky na 
úrovni EU i na celosvětové úrovni s dalším 

3. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby 
politika EU v oblasti hospodářské soutěže 
podporovala spravedlivou hospodářskou 
soutěž a reciproční obchodní podmínky na 
úrovni EU i na celosvětové úrovni s dalším 
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cílem posílit v EU náš vlastní průmysl; 
požaduje proto účinné řešení nekalých 
obchodních praktik tím, že se plně využijí 
dostupné nástroje, vytvoří se nové, účinné 
nástroje a odstraní se rušivé účinky 
vlastnictví a subvencí cizích států na 
vnitřním trhu, zejména v případech, kdy se 
jedná o financování z prostředků EU; v 
této souvislosti vítá záměr nové Komise 
posílit mechanismus prověřování přímých 
zahraničních investic a požaduje obnovení 
jednání o nástroji EU pro mezinárodní 
zadávání veřejných zakázek;

cílem posílit úsilí průmyslového odvětví 
EU přispívat k inovacím a ke 
spravedlivému přechodu ke klimaticky 
neutrálnímu hospodářství EU v souladu s 
závazky a cíle z Paříže; opakuje svou 
výzvu Komisi a členským státům, aby 
přijaly posílené nástroje na ochranu 
obchodu s cílem bojovat proti nekalým 
obchodním praktikám, a to s ohledem na 
sociální a environmentální dumping; 
požaduje proto účinné řešení nekalých 
obchodních praktik tím, že se plně využijí 
dostupné nástroje, vytvoří se nové, účinné 
nástroje a odstraní se rušivé účinky 
vlastnictví a subvencí cizích států 
na vnitřním trhu, a to i v souvislosti s 
předpokládaným pohraničním 
mechanismem kompenzačních opatření; 
v této souvislosti vítá záměr Komise posílit 
mechanismus prověřování přímých 
zahraničních investic, jakmile budou k 
dispozici dostatečné zkušenosti s platnými 
právními předpisy; požaduje dokončení 
nástroje EU pro mezinárodní zadávání 
veřejných zakázek do roku 2020; požaduje 
posílení antisubvenčního nástroje 
začleněním mechanismu kontroly 
subvencí; zdůrazňuje, že politika 
hospodářské soutěže EU musí být v 
souladu s plněním cíle klimatické 
neutrality a musí k němu přispívat, a 
vyzývá Komisi, aby odstranila politické 
rozpory pomocí reformy pokynů pro státní 
podporu v oblasti ochrany životního 
prostředí a v oblasti energetiky, zejména 
pokud jde o dopad na klima v EU, aby se 
zabránilo nespravedlivým konkurenčním 
výhodám pro praktiky firem ze třetích 
zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby 
politika EU v oblasti hospodářské soutěže 
podporovala spravedlivou hospodářskou 
soutěž a reciproční obchodní podmínky na 
úrovni EU i na celosvětové úrovni s 
dalším cílem posílit v EU náš vlastní 
průmysl; požaduje proto účinné řešení 
nekalých obchodních praktik tím, že se 
plně využijí dostupné nástroje, vytvoří se 
nové, účinné nástroje a odstraní se rušivé 
účinky vlastnictví a subvencí cizích států 
na vnitřním trhu, zejména v případech, kdy 
se jedná o financování z prostředků EU; v 
této souvislosti vítá záměr nové Komise 
posílit mechanismus prověřování přímých 
zahraničních investic a požaduje obnovení 
jednání o nástroji EU pro mezinárodní 
zadávání veřejných zakázek;

3. opakuje, že cílem politiky EU v 
oblasti hospodářské soutěže je podpora 
spravedlivé hospodářské soutěže na 
volném a dynamickém vnitřním trhu; 
konstatuje, že na tomto vnitřním trhu 
působí stále více externích subjektů, a 
zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby se 
pravidla hospodářské soutěže EU 
vztahovala na všechny subjekty působící 
na vnitřním trhu; vyzývá Komisi, aby 
zajistila na úrovni EU rovné podmínky 
koordinovanějším, asertivnějším a 
integrovanějším nasazením stávajících 
nástrojů, včetně politiky v oblasti 
hospodářské soutěže a v oblasti zadávání 
veřejných zakázek, a obchodních nástrojů; 
vyzývá Komisi, aby zvážila zahrnutí 
státních dotací a státního vlastnictví jako 
kritérií pro vyloučení nebo kritérií pro 
zadání zakázky v rámci řízení EU v oblasti 
zadávání veřejných zakázek, jakož i 
extrateritoriální uplatňování politiky EU v 
oblasti hospodářské soutěže s cílem řešit 
rušivé účinky zahraničního vlastnictví a 
dotací ze zahraničí na vnitřním trhu; vítá v 
této souvislosti nedávný návrh nizozemské 
vlády posílit rovné podmínky na vnitřním 
trhu; vítá rovněž záměr nové Komise 
posílit mechanismus prověřování přímých 
zahraničních investic a požaduje obnovení 
jednání o nástroji EU pro mezinárodní 
zadávání veřejných zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Tiziana Beghin

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby 
politika EU v oblasti hospodářské soutěže 
podporovala spravedlivou hospodářskou 

3. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby 
politika EU v oblasti hospodářské soutěže 
podporovala spravedlivou hospodářskou 
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soutěž a reciproční obchodní podmínky na 
úrovni EU i na celosvětové úrovni s dalším 
cílem posílit v EU náš vlastní průmysl; 
požaduje proto účinné řešení nekalých 
obchodních praktik tím, že se plně využijí 
dostupné nástroje, vytvoří se nové, účinné 
nástroje a odstraní se rušivé účinky 
vlastnictví a subvencí cizích států na 
vnitřním trhu, zejména v případech, kdy se 
jedná o financování z prostředků EU; v této 
souvislosti vítá záměr nové Komise posílit 
mechanismus prověřování přímých 
zahraničních investic a požaduje obnovení 
jednání o nástroji EU pro mezinárodní 
zadávání veřejných zakázek;

soutěž a reciproční obchodní podmínky 
na úrovni EU i na celosvětové úrovni 
s dalším cílem posílit v EU náš vlastní 
průmysl; požaduje proto účinné řešení 
nekalých obchodních praktik tím, že se 
plně využijí dostupné nástroje, vytvoří se 
nové, účinné strategie a nástroje a odstraní 
se rušivé účinky vlastnictví a subvencí 
cizích států na vnitřním trhu, zejména v 
případech, kdy se jedná o financování z 
prostředků EU, a to prostřednictvím 
nového právního nástroje, který by 
umožnil přijmout vhodná opatření k 
jednání s podniky ze třetích zemí, které 
využívají těchto podpor; v této souvislosti 
vítá záměr nové Komise posílit 
mechanismus prověřování přímých 
zahraničních investic a požaduje obnovení 
jednání o nástroji EU pro mezinárodní 
zadávání veřejných zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby 
politika EU v oblasti hospodářské soutěže 
podporovala spravedlivou hospodářskou 
soutěž a reciproční obchodní podmínky na 
úrovni EU i na celosvětové úrovni s dalším 
cílem posílit v EU náš vlastní průmysl; 
požaduje proto účinné řešení nekalých 
obchodních praktik tím, že se plně využijí 
dostupné nástroje, vytvoří se nové, účinné 
nástroje a odstraní se rušivé účinky 
vlastnictví a subvencí cizích států na 
vnitřním trhu, zejména v případech, kdy se 
jedná o financování z prostředků EU; v této 
souvislosti vítá záměr nové Komise posílit 
mechanismus prověřování přímých 
zahraničních investic a požaduje obnovení 
jednání o nástroji EU pro mezinárodní 

3. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby 
politika EU v oblasti hospodářské soutěže 
podporovala spravedlivou hospodářskou 
soutěž a reciproční obchodní podmínky na 
úrovni EU i na celosvětové úrovni s dalším 
cílem posílit v EU náš vlastní průmysl; 
požaduje proto účinné řešení nekalých 
obchodních praktik tím, že se plně využijí 
dostupné nástroje, vytvoří se nové, účinné 
nástroje a odstraní se rušivé účinky 
vlastnictví a subvencí cizích států 
na vnitřním trhu, zejména v případech, kdy 
se jedná o financování z prostředků EU; 
 této souvislosti vítá záměr nové Komise 
posílit mechanismus prověřování přímých 
zahraničních investic;
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zadávání veřejných zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. poukazuje na to, že je třeba snížit 
přetrvávající asymetrii na mezinárodních 
trzích s veřejnými zakázkami, a vyzývá 
Komisi, aby při otevírání zahraničních 
trhů pro společnosti z EU, zejména malé a 
střední podniky, byla dostatečně 
ambiciózní; vítá obnovení diskuse o 
nástroji EU pro mezinárodní zadávání 
zakázek a žádá jeho přijetí do roku 2020, 
aby byla zaručena reciprocita v případech, 
kdy obchodní partneři omezují přístup na 
své trhy s veřejnými zakázkami;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. dále vyzývá Komisi, aby buď dále 
posilovala celosvětovou spolupráci v 
oblasti hospodářské soutěže, nebo aby 
prostřednictvím dvoustranných obchodních 
dohod a mezinárodních fór zajistila pro 
hospodářskou soutěž spravedlivé 
podmínky; plně podporuje úsilí Komise v 
souvislosti s probíhající reformou Světové 
obchodní organizace (WTO), jejímž 
účelem je aktualizovat mnohostranná 
pravidla pro dotace nebo odvětvové 

4. dále vyzývá Komisi, aby ještě více 
posilovala celosvětovou spolupráci v 
oblasti hospodářské soutěže s cílem zajistit 
rovné podmínky na mezinárodní úrovni a 
sjednat společné normy a postupy 
prostřednictvím dvoustranných obchodních 
dohod a mezinárodních fór, jako jsou 
OECD, UNCTAD, WTO a Světová banka; 
žádá Komisi, aby se aktivně podílela na 
posilování Mezinárodní sítě pro 
hospodářskou soutěž (ICN), a zdůrazňuje 
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iniciativy s cílem adekvátně řešit dotace na 
mezinárodní úrovni;

význam účinné spolupráce s 
vnitrostátními orgány pro hospodářskou 
soutěž ze třetích zemí v zájmu zvýšení 
účinnosti konkrétních vyšetřování; plně 
podporuje úsilí Komise v souvislosti s 
probíhající reformou Světové obchodní 
organizace (WTO), jejímž účelem je 
aktualizovat mnohostranná pravidla pro 
dotace nebo odvětvové iniciativy s cílem 
adekvátně řešit dotace na mezinárodní 
úrovni, zejména pokud jde o průmyslové 
subvence, státní podniky a nucené 
převody technologií, s cílem napravit 
netrhově orientované politiky a postupy 
třetích zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. dále vyzývá Komisi, aby buď dále 
posilovala celosvětovou spolupráci v 
oblasti hospodářské soutěže, nebo aby 
prostřednictvím dvoustranných 
obchodních dohod a mezinárodních fór 
zajistila pro hospodářskou soutěž 
spravedlivé podmínky; plně podporuje úsilí 
Komise v souvislosti s probíhající 
reformou Světové obchodní organizace 
(WTO), jejímž účelem je aktualizovat 
mnohostranná pravidla pro dotace nebo 
odvětvové iniciativy s cílem adekvátně 
řešit dotace na mezinárodní úrovni;

4. dále vyzývá Komisi, aby ještě více 
posilovala celosvětovou spolupráci v 
oblasti hospodářské soutěže, včetně 
případného dialogu s USA, Japonskem a 
dalšími partnery; vyzývá Komisi, aby 
zajistila pro hospodářskou soutěž 
spravedlivé podmínky, které budou 
zahrnuty také do dvoustranných 
obchodních dohod a do mezinárodních 
fór; plně podporuje úsilí Komise v 
souvislosti s probíhající reformou Světové 
obchodní organizace (WTO), včetně 
reformy odvolacího orgánu, jejímž účelem 
je učinit mnohostranná pravidla o dotacích 
účinně závaznými tím, že se posílí 
požadavky na oznamování dotací WTO, 
sjednotí úsilí při výkladu pojmu 
„veřejného orgánu“ v Antidotačních 
pravidlech WTO a rozšíří oblasti 
působnosti dotací WTO; vyzývá Komisi, 
aby usilovala o odvětvové iniciativy s 
cílem adekvátně řešit dotace na 
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mezinárodní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Emmanuel Maurel

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. dále vyzývá Komisi, aby buď dále 
posilovala celosvětovou spolupráci v 
oblasti hospodářské soutěže, nebo aby 
prostřednictvím dvoustranných obchodních 
dohod a mezinárodních fór zajistila pro 
hospodářskou soutěž spravedlivé 
podmínky; plně podporuje úsilí Komise v 
souvislosti s probíhající reformou Světové 
obchodní organizace (WTO), jejímž 
účelem je aktualizovat mnohostranná 
pravidla pro dotace nebo odvětvové 
iniciativy s cílem adekvátně řešit dotace 
na mezinárodní úrovni;

4. dále vyzývá Komisi, aby buď dále 
posilovala celosvětovou spolupráci v 
oblasti hospodářské soutěže s ohledem na 
hierarchii práv, nebo aby prostřednictvím 
dvoustranných obchodních dohod a 
mezinárodních fór zajistila pro 
hospodářskou soutěž spravedlivé 
podmínky, které zohledňují sociální a 
environmentální práva; vyzývá Komisi, 
aby konzultovala Evropský parlament a 
vnitrostátní parlamenty o tom, jakým 
směrem zaměřit reformu Světové 
obchodní organizace (WTO) tak, aby 
odrážela společenská rozhodnutí 
vyjádřená občany;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Enikő Győri

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. dále vyzývá Komisi, aby buď dále 
posilovala celosvětovou spolupráci v 
oblasti hospodářské soutěže, nebo aby 
prostřednictvím dvoustranných obchodních 
dohod a mezinárodních fór zajistila pro 
hospodářskou soutěž spravedlivé 
podmínky; plně podporuje úsilí Komise v 
souvislosti s probíhající reformou Světové 

4. dále vyzývá Komisi, aby dále 
posilovala celosvětovou spolupráci v 
oblasti hospodářské soutěže a aby 
prostřednictvím dvoustranných obchodních 
dohod a mezinárodních fór zajistila pro 
hospodářskou soutěž spravedlivé 
podmínky; plně podporuje úsilí Komise 
v souvislosti s probíhající reformou 
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obchodní organizace (WTO), jejímž 
účelem je aktualizovat mnohostranná 
pravidla pro dotace nebo odvětvové 
iniciativy s cílem adekvátně řešit dotace na 
mezinárodní úrovni;

Světové obchodní organizace (WTO), 
jejímž účelem je aktualizovat 
mnohostranná pravidla pro dotace nebo 
odvětvové iniciativy s cílem adekvátně 
řešit dotace na mezinárodní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby v rámci 
komplexní a ambiciózní obchodní politiky 
EU pokračovala v jednáních o 
ambiciózních a vymahatelných 
ustanoveních týkajících se hospodářské 
soutěže a státní podpory ve všech 
budoucích obchodních dohodách;

5. vyzývá Komisi, aby v rámci 
komplexní a ambiciózní obchodní politiky 
EU pokračovala v jednáních o 
ambiciózních a vymahatelných 
ustanoveních týkajících se hospodářské 
soutěže a státní podpory ve všech 
budoucích obchodních dohodách; 
připomíná, že hospodářská soutěž musí jít 
ruku v ruce s udržitelností, a proto vyzývá 
Komisi, aby ve všech svých obchodních a 
investičních dohodách stejnou měrou 
posílila právní vymahatelnost kapitol o 
obchodu a udržitelném rozvoji a aby 
zpřísnila sociální a environmentální 
normy;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Geert Bourgeois

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby v rámci 
komplexní a ambiciózní obchodní politiky 
EU pokračovala v jednáních o 
ambiciózních a vymahatelných 

5. vyzývá Komisi, aby v rámci 
komplexní a ambiciózní obchodní politiky 
EU pokračovala v jednáních o 
ambiciózních a vymahatelných 
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ustanoveních týkajících se hospodářské 
soutěže a státní podpory ve všech 
budoucích obchodních dohodách;

ustanoveních týkajících se hospodářské 
soutěže a státní podpory ve všech 
budoucích obchodních dohodách; 
zdůrazňuje zvláštní potřeby financování 
výzkumu jako základu pro inovace a 
rozvoj pro naše podniky a průmyslová 
odvětví a jako klíčového prvku pro 
posílení konkurenceschopnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby v rámci 
komplexní a ambiciózní obchodní politiky 
EU pokračovala v jednáních o 
ambiciózních a vymahatelných 
ustanoveních týkajících se hospodářské 
soutěže a státní podpory ve všech 
budoucích obchodních dohodách;

5. vítá existenci konkrétních kapitol o 
hospodářské soutěži v nedávno 
uzavřených dvoustranných obchodních a 
investičních dohodách a vyzývá Komisi, 
aby v rámci komplexní a ambiciózní 
obchodní politiky EU pokračovala v 
jednáních o ambiciózních a vymahatelných 
ustanoveních týkajících se hospodářské 
soutěže a státní podpory ve všech 
budoucích obchodních dohodách;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Emmanuel Maurel

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby v rámci 
komplexní a ambiciózní obchodní politiky 
EU pokračovala v jednáních o 
ambiciózních a vymahatelných 
ustanoveních týkajících se hospodářské 
soutěže a státní podpory ve všech 

5. vyzývá Komisi, aby v rámci 
obchodní politiky Unie, která zohledňuje 
cíle v oblasti změny klimatu, průmyslové 
politiky, zaměstnanosti, hospodářské 
diverzifikace a zachování kulturní 
rozmanitosti, jednala o moderních a 
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budoucích obchodních dohodách; účinných pravidlech hospodářské soutěže 
a státní podpory ve všech budoucích 
obchodních dohodách;

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby 
pravidla hospodářské soutěže byla v 
souladu s moderní ekonomikou a co 
nejlépe sloužila evropským spotřebitelům 
tím, že plně zohlední dopad digitalizace 
hospodářství na fungování globálních trhů; 
vítá v této souvislosti probíhající 
vícestranná jednání WTO o elektronickém 
obchodu s cílem zajistit, aby si společnosti 
mohly na celém světě konkurovat za 
rovných podmínek na základě 
celosvětových obchodních pravidel.

6. vyzývá Komisi, aby zajistila, 
aby pravidla hospodářské soutěže byla v 
souladu s rychle se měnící celosvětovou 
ekonomikou a co nejlépe sloužila 
evropským spotřebitelům tím, že plně 
zohlední dopad digitalizace hospodářství 
na fungování globálních trhů; uznává, že 
online platformy jsou klíčovými 
předpoklady digitálního obchodu, ale 
zdůrazňuje zejména, že vznik digitální 
ekonomiky vedl k nadměrné koncentraci 
trhu a moci; zdůrazňuje, že je třeba se 
zaměřit na klíčové otázky, jako je přístup 
k datům a jejich přenositelnost, úloha a 
přítomnost platforem na trzích, 
technologická neutralita; vítá v této 
souvislosti probíhající vícestranná jednání 
WTO o elektronickém obchodu a požaduje 
komplexní a ambiciózní soubor pravidel s 
cílem řešit překážky digitálního obchodu, 
zajistit, aby si společnosti mohly na celém 
světě konkurovat za rovných podmínek, a 
posílit důvěru spotřebitelů v online 
prostředí; 

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Geert Bourgeois

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby 
pravidla hospodářské soutěže byla v 
souladu s moderní ekonomikou a co 
nejlépe sloužila evropským spotřebitelům 
tím, že plně zohlední dopad digitalizace 
hospodářství na fungování globálních trhů; 
vítá v této souvislosti probíhající 
vícestranná jednání WTO o elektronickém 
obchodu s cílem zajistit, aby si společnosti 
mohly na celém světě konkurovat za 
rovných podmínek na základě 
celosvětových obchodních pravidel.

6. vyzývá Komisi, aby zajistila, 
aby pravidla hospodářské soutěže byla v 
souladu s moderní ekonomikou a co 
nejlépe sloužila evropským spotřebitelům 
tím, že plně zohlední dopad digitalizace 
hospodářství na fungování globálních trhů; 
vítá v této souvislosti probíhající 
vícestranná jednání WTO o elektronickém 
obchodu s cílem zajistit, aby si společnosti 
mohly na celém světě konkurovat za 
rovných podmínek na základě 
celosvětových obchodních pravidel; 
zdůrazňuje, že by EU měla při těchto 
jednáních převzít vedoucí úlohu;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby 
pravidla hospodářské soutěže byla v 
souladu s moderní ekonomikou a co 
nejlépe sloužila evropským spotřebitelům 
tím, že plně zohlední dopad digitalizace 
hospodářství na fungování globálních trhů; 
vítá v této souvislosti probíhající 
vícestranná jednání WTO o elektronickém 
obchodu s cílem zajistit, aby si společnosti 
mohly na celém světě konkurovat za 
rovných podmínek na základě 
celosvětových obchodních pravidel.

6. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby 
pravidla hospodářské soutěže co nejlépe 
sloužila evropským spotřebitelům a 
pracovníkům tím, že plně zohlední dopad 
digitalizace hospodářství na fungování 
globálních trhů a také posílí ochranu 
spotřebitele na globálních online trzích, 
aniž by omezila evropské normy ochrany 
údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Emmanuel Maurel
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Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby 
pravidla hospodářské soutěže byla v 
souladu s moderní ekonomikou a co 
nejlépe sloužila evropským spotřebitelům 
tím, že plně zohlední dopad digitalizace 
hospodářství na fungování globálních 
trhů; vítá v této souvislosti probíhající 
vícestranná jednání WTO o elektronickém 
obchodu s cílem zajistit, aby si společnosti 
mohly na celém světě konkurovat za 
rovných podmínek na základě 
celosvětových obchodních pravidel.

6. vyzývá Komisi, aby zajistila, 
aby pravidla hospodářské soutěže byla v 
souladu s moderní ekonomikou a co 
nejlépe sloužila evropským spotřebitelům 
tím, že plně zohlední zásadu předběžné 
opatrnosti a sociální a ekonomický dopad 
digitalizace s cílem zajistit, aby 
digitalizace nezničila důstojná pracovní 
místa; v této souvislosti se domnívá, že by 
Komise měla konzultovat občanskou 
společnost a parlamentní orgány s cílem 
vést vícestranná jednání v rámci WTO o 
elektronickém obchodě na základě 
nezávislých studií dopadu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vítá rostoucí diskusi o vztahu mezi 
pravidly EU v oblasti hospodářské 
soutěže, průmyslovou politikou a 
mezinárodním obchodem; žádá Komisi, 
aby přezkoumala, zda je rozumné 
modernizovat nebo aktualizovat výklad 
cílených pravidel hospodářské soutěže, 
aniž by byla narušena hospodářská soutěž 
na relevantních evropských trzích, aby 
bylo možné lépe zohlednit rušivé účinky 
způsobené státem podporovanými nebo 
subvencovanými společnostmi, které by 
mohly vytvořit dlouhodobé tržní podmínky 
se škodlivým dopadem na evropské 
spotřebitele a konkurenceschopnost 
podniků EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi, aby revidovala 
evropskou politiku hospodářské soutěže 
tak, že uloží orgánům pro hospodářskou 
soutěž povinnost brát při posuzování 
legitimity fúzí v úvahu regionální i 
mezinárodní trhy s cílem chránit 
dlouhodobou životaschopnost evropské 
průmyslové základny;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Inma Rodríguez-Piñero, Nicola Danti

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi, aby řádně 
analyzovala a prozkoumala trhy s 
veřejnými zakázkami ve třetích zemích, s 
nimiž uzavřela – nebo projednává – 
dohodu o volném obchodu, s cílem 
vyjednat nejlepší podmínky přístupu pro 
evropské společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Enikő Győri

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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6a. domnívá se, že by v rámci 
probíhající reformy WTO bylo možné 
přezkoumat možné začlenění přesných, 
ospravedlnitelných základních norem 
MOP do práva WTO s cílem přispět k 
rovným podmínkám na celosvětové úrovni 
i v tomto ohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. vyzývá Komisi, aby se zabývala 
potenciálem globálního elektronického 
obchodu pro zvýšení konkurence na 
maloobchodních trzích, zlepšení výběru 
spotřebitelů a ovlivnění prodeje výrobků; 
poukazuje na to, že výzvy týkající se 
dohledu nad trhem a pravomocí 
příslušných orgánů při prosazování práva 
v oblasti přeshraničního obchodu jsou 
někdy doplněny koordinovaným a 
jednostranným jednáním hospodářských 
subjektů, které by mohlo vyžadovat 
regulační řešení nad rámec oblasti práva 
hospodářské soutěže, včetně odvětvové 
ochrany spotřebitele a přístupů 
zaměřených na ochranu údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje, že účinné provádění 
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ustanovení o udržitelném rozvoji v 
obchodních dohodách je důležité pro 
dosažení nejlepších ekologických a 
sociálních norem a pro ochranu podniků 
EU před nekalou soutěží, jestliže naši 
obchodní partneři tyto normy nesplňují; 
vítá v této souvislosti zavedení 
ekologických a sociálních kritérií při 
reformě antidotačních a 
antidumpingových opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Inma Rodríguez-Piñero, Nicola Danti

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. vyzývá Komisi, aby zúčastněná 
generální ředitelství – GŘ pro obchod a 
GŘ pro hospodářskou soutěž – jednaly 
koordinovaně s cílem zajistit, aby pravidla 
hospodářské soutěže a jejich provádění 
zaručovaly evropským společnostem 
spravedlivou hospodářskou soutěž na 
třetích trzích a naopak;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. vyzývá Komisi, aby věnovala 
zvláštní pozornost úloze mezinárodních 
norem pro spravedlivou hospodářskou 
soutěž; trvá na tom, že by EU měla posílit 
svůj mnohostranný přístup k určování 
norem, zejména v rámci ISO a IEC; 
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varuje před znárodňováním přístupů k 
určování norem, zejména v kontextu 
čínské iniciativy nové hedvábné stezky 
(„One Belt, One Road“) a dalšími 
strategiemi zvyšujícími propojení; vyzývá 
Komisi, aby v této souvislosti zřídila 
koordinátora na vysoké úrovni pro 
politiku normalizace.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. zdůrazňuje, že je důležité začlenit 
hledisko rovnosti žen a mužů na 
mnohostranné i dvoustranné úrovni, 
včetně kapitol o rovnosti žen a mužů, do 
obchodních dohod a vypracovat opatření 
zohledňující rovnost žen a mužů (tj. 
zahrnout genderový dopad obchodní 
politiky a dohod EU do posouzení dopadu 
ex-ante a ex-post) s cílem povzbudit 
hospodářskou soutěž a podpořit inkluzivní 
ekonomický růst.

Or. en


