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Ændringsforslag 1
Reinhard Bütikofer

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at lige 
konkurrencevilkår på verdensplan inden 
for et regelbaseret multilateralt 
handelssystem er afgørende for, at 
europæiske virksomheder, herunder 
SMV'er, kan bidrage til vækst, sikre et 
stabilt og forudsigeligt miljø, bevare deres 
konkurrenceevne og sikre eksisterende job 
og skabe nye i EU, eftersom en forøgelse 
af antallet af job er afhængig af globale 
værdikæder;

1. understreger, at lige 
konkurrencevilkår på internationalt plan 
inden for et regelbaseret multilateralt 
handelssystem er af afgørende betydning 
for Europa, herunder europæiske 
virksomheder, navnlig SMV'er, samt 
europæiske arbejdstagere og forbrugere; 
understreger, at en gensidighedspolitik 
derfor bør bidrage til at fremme en 
bæredygtig økonomisk udvikling og 
garantere et sikkert og sundt miljø i 
overensstemmelse med EU's 
internationale forpligtelser og tilstræbe en 
øget konkurrenceevne på grundlag af 
bæredygtighed og sikre social stabilitet og 
bevarelse og skabelse af anstændige job; 
understreger i denne forbindelse behovet 
for øget gennemsigtighed, bæredygtighed 
og virksomhedernes ansvarlighed i de 
globale værdikæder med henblik på at 
bidrage til at skabe lige konkurrencevilkår 
og fremme opadgående konvergens om 
standarder, og opfordrer EU til at etablere 
en retlig ramme for obligatorisk due 
diligence i globale værdikæder som et 
nødvendigt skridt for at opnå dette;

Or. en

Ændringsforslag 2
Emmanuel Maurel

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. understreger, at lige 
konkurrencevilkår på verdensplan inden 

1. understreger, at lige 
konkurrencevilkår på verdensplan inden 
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for et regelbaseret multilateralt 
handelssystem er afgørende for, at 
europæiske virksomheder, herunder 
SMV'er, kan bidrage til vækst, sikre et 
stabilt og forudsigeligt miljø, bevare deres 
konkurrenceevne og sikre eksisterende job 
og skabe nye i EU, eftersom en forøgelse 
af antallet af job er afhængig af globale 
værdikæder;

for et regelbaseret multilateralt 
handelssystem, som bevarer 
medlemsstaternes politiske rum, er 
afgørende for, at europæiske virksomheder, 
herunder SMV'er, kan udvikle sig i et 
stabilt og forudsigeligt miljø, bevare deres 
konkurrenceevne og sikre eksisterende job 
og skabe nye i EU og tredjelandene, 
eftersom en forøgelse af antallet af job er 
afhængig af globale værdikæder, og for at 
sikre de sociale og miljømæssige 
rettigheder;

Or. fr

Ændringsforslag 3
Reinhard Bütikofer

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at SMV'er spiller en 
afgørende rolle i den internationale handel 
og tegner sig for ca. 30 % af EU's eksport 
af varer til resten af verden1; minder om, at 
EU's handels- og konkurrencepolitik bør 
bidrage til et SMV-venligt handelsmiljø for 
at hjælpe SMV'erne med at klare de større 
udfordringer, der er forbundet med at 
komme ind på nye markeder og sætte dem 
i stand til at konkurrere på egen hånd;

2. understreger, at SMV'er spiller en 
afgørende rolle i den internationale handel 
og tegner sig for ca. 30 % af EU's eksport 
af varer til resten af verden1; minder om, at 
EU's handels- og konkurrencepolitik bør 
bidrage til et SMV-venligt handelsmiljø for 
at hjælpe SMV'erne med at klare de større 
udfordringer, der er forbundet med at 
komme ind på nye markeder og sætte dem 
i stand til at konkurrere på egen hånd; 
opfordrer Kommissionen til at 
modernisere EU's SMV-definition, 
navnlig ved at medtage kvalitative 
kriterier som f.eks. forbindelsen mellem 
ejerskab, forvaltning og kontrol;

_________________ _________________
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. en
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Ændringsforslag 4
Emmanuel Maurel

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. understreger, at SMV'er spiller en 
afgørende rolle i den internationale handel 
og tegner sig for ca. 30 % af EU's eksport 
af varer til resten af verden1; minder om, at 
EU's handels- og konkurrencepolitik bør 
bidrage til et SMV-venligt handelsmiljø 
for at hjælpe SMV'erne med at klare de 
større udfordringer, der er forbundet med 
at komme ind på nye markeder og sætte 
dem i stand til at konkurrere på egen 
hånd;

2. understreger, at SMV'er spiller en 
afgørende rolle i den internationale handel 
og tegner sig for ca. 30 % af EU's eksport 
af varer til resten af verden1; vurderer, at 
EU's indre marked stadig er langt det 
vigtigste marked for SMV'er, og at EU 
har brug for en miljøvenlig politik for 
industriel og økonomisk diversificering, 
og at den internationale handelspolitik 
skal være i overensstemmelse med disse 
politikker og bør støtte denne overgang 
ved at beskytte dem mod ukontrolleret 
konkurrence, navnlig fra partnere, der 
ikke respekterer de økonomiske og sociale 
rettigheder;

_________________ _________________
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

Ændringsforslag 5
Reinhard Bütikofer

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. opfordrer Kommissionen til at 
sikre, at EU's konkurrencepolitik fremmer 
fair konkurrence og gensidige 
handelsvilkår på EU-plan og globalt plan 
med det formål at styrke vores egen 
industri i EU; opfordrer derfor til, at 
illoyal handelspraksis bekæmpes effektivt, 
og til, at der med henblik herpå gøres fuld 
brug af de tilgængelige instrumenter, 

3. opfordrer Kommissionen til at 
sikre, at EU's konkurrencepolitik fremmer 
fair konkurrence og gensidige 
handelsvilkår på EU-plan og globalt plan 
med det yderligere formål at styrke EU-
industriens bestræbelser på at bidrage til 
innovation og til en retfærdig overgang til 
en klimaneutral EU-økonomi i 
overensstemmelse med Paris-
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udvikles nye effektive redskaber og sættes 
ind over for de forvridende virkninger af 
fremmede staters ejerskab og subsidier i 
det indre marked, navnlig hvor EU-midler 
er involveret; glæder sig på denne 
baggrund over, at den nye Kommission 
agter at styrke mekanismen til screening af 
udenlandske direkte investeringer, og 
opfordrer til, at drøftelserne om EU's 
internationale instrument for offentlige 
indkøb genoptages;

forpligtelserne og -målene; gentager sin 
opfordring til Kommissionen og 
medlemsstaterne om at vedtage styrkede 
defensive handelsinstrumenter for at 
bekæmpe urimelig handelspraksis under 
hensyntagen til social og miljømæssig 
dumping; opfordrer derfor til, at illoyal 
handelspraksis bekæmpes effektivt, og til, 
at der med henblik herpå gøres fuld brug af 
de tilgængelige instrumenter, udvikles nye 
effektive redskaber og sættes ind over for 
de forvridende virkninger af fremmede 
staters ejerskab og subsidier i det indre 
marked, også i forbindelse med den 
påtænkte grænsetilpasningsmekanisme; 
glæder sig på denne baggrund over 
Kommissionens hensigt om at styrke 
mekanismen til screening af udenlandske 
direkte investeringer, så snart der er 
indsamlet tilstrækkelig erfaring med den 
nuværende lovgivning; opfordrer til, at 
EU's internationale instrument for 
offentlige indkøb afsluttes senest i 2020; 
opfordrer til en styrkelse af 
antisubsidieinstrumentet ved at indføre en 
tilskudskontrolmekanisme; understreger, 
at EU's konkurrencepolitik skal være i 
overensstemmelse med og bidrage til 
opfyldelsen af målet om klimaneutralitet, 
og opfordrer Kommissionen til at fjerne 
politiske modsætninger ved at reformere 
retningslinjerne for statsstøtte til 
miljøbeskyttelse og energi, navnlig med 
hensyn til klimapåvirkningen, for at 
undgå urimelige konkurrencefordele for 
praksis i tredjelandes virksomheder;

Or. en

Ændringsforslag 6
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. opfordrer Kommissionen til at 3. gentager, at formålet med EU's 
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sikre, at EU's konkurrencepolitik fremmer 
fair konkurrence og gensidige 
handelsvilkår på EU-plan og globalt plan 
med det formål at styrke vores egen 
industri i EU; opfordrer derfor til, at 
illoyal handelspraksis bekæmpes effektivt, 
og til, at der med henblik herpå gøres fuld 
brug af de tilgængelige instrumenter, 
udvikles nye effektive redskaber og sættes 
ind over for de forvridende virkninger af 
fremmede staters ejerskab og subsidier i 
det indre marked, navnlig hvor EU-midler 
er involveret; glæder sig på denne 
baggrund over, at den nye Kommission 
agter at styrke mekanismen til screening af 
udenlandske direkte investeringer, og 
opfordrer til, at drøftelserne om EU's 
internationale instrument for offentlige 
indkøb genoptages;

konkurrencepolitik er at fremme loyal 
konkurrence på et frit og dynamisk indre 
marked; bemærker, at et stigende antal 
eksterne aktører opererer inden for dette 
indre marked, og understreger behovet for 
at sikre, at EU's konkurrenceregler finder 
anvendelse på alle aktører, der er aktive 
inden for EU's indre marked; opfordrer 
Kommissionen til at sikre lige 
konkurrencevilkår i EU med en mere 
koordineret, assertiv og integrerende 
tilgang til de eksisterende instrumenter, 
herunder konkurrence- og 
indkøbspolitikker samt 
handelsinstrumenter; opfordrer 
Kommissionen til også at overveje at 
medtage statsstøtte og statsligt ejerskab 
som udelukkelseskriterier og/eller 
kriterierne for tildeling af kontrakter i 
EU's retningslinjer for offentlige indkøb 
samt den ekstraterritoriale anvendelse af 
EU's konkurrencepolitik for at imødegå 
de forvridende virkninger af udenlandsk 
ejerskab og subsidier i det indre marked; 
glæder sig i denne forbindelse over den 
nederlandske regerings seneste forslag 
om at styrke de lige konkurrencevilkår på 
det indre marked; glæder sig også over, at 
den nye Kommission agter at styrke 
mekanismen til screening af udenlandske 
direkte investeringer, og opfordrer til, at 
drøftelserne om EU's internationale 
instrument for offentlige indkøb 
genoptages;

Or. en

Ændringsforslag 7
Tiziana Beghin

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. opfordrer Kommissionen til at 
sikre, at EU's konkurrencepolitik fremmer 
fair konkurrence og gensidige 

3. opfordrer Kommissionen til at 
sikre, at EU's konkurrencepolitik fremmer 
fair konkurrence og gensidige 
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handelsvilkår på EU-plan og globalt plan 
med det formål at styrke vores egen 
industri i EU; opfordrer derfor til, at illoyal 
handelspraksis bekæmpes effektivt, og til, 
at der med henblik herpå gøres fuld brug af 
de tilgængelige instrumenter, udvikles nye 
effektive redskaber og sættes ind over for 
de forvridende virkninger af fremmede 
staters ejerskab og subsidier i det indre 
marked, navnlig hvor EU-midler er 
involveret; glæder sig på denne baggrund 
over, at den nye Kommission agter at 
styrke mekanismen til screening af 
udenlandske direkte investeringer, og 
opfordrer til, at drøftelserne om EU's 
internationale instrument for offentlige 
indkøb genoptages;

handelsvilkår på EU-plan og globalt plan 
med det formål at styrke vores egen 
industri i EU; opfordrer derfor til, at illoyal 
handelspraksis bekæmpes effektivt, og til, 
at der med henblik herpå gøres fuld brug af 
de tilgængelige instrumenter, udvikles nye 
effektive politikker og redskaber og sættes 
ind over for de forvridende virkninger af 
fremmede staters ejerskab og subsidier i 
det indre marked, navnlig hvor EU-midler 
er involveret, gennem et nyt retligt 
instrument, der vil gøre det muligt at 
træffe passende foranstaltninger til at 
håndtere virksomheder uden for EU, der 
drager fordel af disse former for støtte;  
glæder sig på denne baggrund over, at den 
nye Kommission agter at styrke 
mekanismen til screening af udenlandske 
direkte investeringer, og opfordrer til, at 
drøftelserne om EU's internationale 
instrument for offentlige indkøb 
genoptages;

Or. en

Ændringsforslag 8
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. opfordrer Kommissionen til at 
sikre, at EU's konkurrencepolitik fremmer 
fair konkurrence og gensidige 
handelsvilkår på EU-plan og globalt plan 
med det formål at styrke vores egen 
industri i EU; opfordrer derfor til, at illoyal 
handelspraksis bekæmpes effektivt, og til, 
at der med henblik herpå gøres fuld brug af 
de tilgængelige instrumenter, udvikles nye 
effektive redskaber og sættes ind over for 
de forvridende virkninger af fremmede 
staters ejerskab og subsidier i det indre 
marked, navnlig hvor EU-midler er 
involveret; glæder sig på denne baggrund 
over, at den nye Kommission agter at 

3. opfordrer Kommissionen til at 
sikre, at EU's konkurrencepolitik fremmer 
fair konkurrence og gensidige 
handelsvilkår på EU-plan og globalt plan 
med det formål at styrke vores egen 
industri i EU; opfordrer derfor til, at illoyal 
handelspraksis bekæmpes effektivt, og til, 
at der med henblik herpå gøres fuld brug af 
de tilgængelige instrumenter, udvikles nye 
effektive redskaber og sættes ind over for 
de forvridende virkninger af fremmede 
staters ejerskab og subsidier i det indre 
marked, navnlig hvor EU-midler er 
involveret; glæder sig på denne baggrund 
over, at den nye Kommission agter at 
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styrke mekanismen til screening af 
udenlandske direkte investeringer, og 
opfordrer til, at drøftelserne om EU's 
internationale instrument for offentlige 
indkøb genoptages;

styrke mekanismen til screening af 
udenlandske direkte investeringer;

Or. en

Ændringsforslag 9
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. påpeger behovet for at mindske de 
vedvarende asymmetrier på de 
internationale markeder for offentlige 
indkøb og opfordrer Kommissionen til at 
vise ambitioner om at åbne udenlandske 
markeder for EU-virksomheder, navnlig 
SMV'er; glæder sig over de fornyede 
drøftelser om EU's internationale 
instrument for offentlige udbud og 
anmoder om, at det vedtages senest i 2020 
for at sikre gensidighed, når 
handelspartnere begrænser deres adgang 
til deres marked for offentlige indkøb;

Or. en

Ændringsforslag 10
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. opfordrer desuden Kommissionen 
til enten at styrke det globale samarbejde 
om konkurrencespørgsmål yderligere eller 
sikre rimelige konkurrencevilkår gennem 
bilaterale handelsaftaler og internationale 
fora; støtter fuldt ud Kommissionens 

4. opfordrer desuden Kommissionen 
til yderligere at styrke det globale 
samarbejde om konkurrencespørgsmål for 
at sikre lige konkurrencevilkår på 
internationalt plan, nå til enighed om 
fælles standarder og procedurer via 
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bestræbelser i forbindelse med den 
igangværende reform af 
Verdenshandelsorganisationen (WTO) på 
at ajourføre de multilaterale regler om 
subsidier eller sektorspecifikke initiativer 
med henblik på at behandle subsidier på 
passende vis på internationalt plan;

bilaterale handelsaftaler og i internationale 
fora såsom OECD, UNCTAD, WTO og 
Verdensbanken; anmoder Kommissionen 
om at deltage aktivt i styrkelsen af Det 
Internationale Konkurrencenetværk 
(ICN) og fremhæver betydningen af et 
effektivt samarbejde med de nationale 
konkurrencemyndigheder i tredjelande 
med henblik på at øge effektiviteten af 
specifikke undersøgelser; støtter fuldt ud 
Kommissionens bestræbelser i forbindelse 
med den igangværende reform af 
Verdenshandelsorganisationen (WTO) på 
at ajourføre de multilaterale regler om 
subsidier eller sektorspecifikke initiativer 
med henblik på at behandle subsidier på 
passende vis på internationalt plan, navnlig 
for så vidt angår industrisubsidier, 
statsejede virksomheder og tvungen 
teknologioverførsel, med henblik på at 
rette op på ikke-markedsorienterede 
politikker og praksisser i tredjelande;

Or. en

Ændringsforslag 11
Reinhard Bütikofer

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. opfordrer desuden Kommissionen 
til enten at styrke det globale samarbejde 
om konkurrencespørgsmål yderligere eller 
sikre rimelige konkurrencevilkår gennem 
bilaterale handelsaftaler og internationale 
fora; støtter fuldt ud Kommissionens 
bestræbelser i forbindelse med den 
igangværende reform af 
Verdenshandelsorganisationen (WTO) på 
at ajourføre de multilaterale regler om 
subsidier eller sektorspecifikke initiativer 
med henblik på at behandle subsidier på 
passende vis på internationalt plan;

4. opfordrer desuden Kommissionen 
til yderligere at styrke det globale 
samarbejde på konkurrenceområdet, 
herunder den relevante dialog med USA, 
Japan og andre partnere; opfordrer 
Kommissionen til at sikre rimelige 
konkurrencevilkår, der også kan indgå i 
bilaterale handelsaftaler og i internationale 
fora; støtter fuldt ud Kommissionens 
bestræbelser i forbindelse med den 
igangværende reform af 
Verdenshandelsorganisationen (WTO), 
herunder reformen af appelinstansen, på 
at gøre de multilaterale regler om subsidier 
bindende ved at skærpe kravene til 
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anmeldelse af subsidier i WTO, tilpasse 
kræfterne om det offentlige organs 
fortolkning af antisubsidiereglerne og 
udvide anvendelsesområdet for WTO-
dækningen af subsidier; opfordrer 
Kommissionen til at videreføre 
sektorspecifikke initiativer med henblik på 
at tackle subsidier på passende vis på 
internationalt plan;

Or. en

Ændringsforslag 12
Emmanuel Maurel

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. opfordrer desuden Kommissionen 
til enten at styrke det globale samarbejde 
om konkurrencespørgsmål yderligere eller 
sikre rimelige konkurrencevilkår gennem 
bilaterale handelsaftaler og internationale 
fora; støtter fuldt ud Kommissionens 
bestræbelser i forbindelse med den 
igangværende reform af 
Verdenshandelsorganisationen (WTO) på 
at ajourføre de multilaterale regler om 
subsidier eller sektorspecifikke initiativer 
med henblik på at behandle subsidier på 
passende vis på internationalt plan;

4. opfordrer desuden Kommissionen 
til enten at styrke det globale samarbejde 
om konkurrencespørgsmål yderligere 
under hensyntagen til rettighedshierarkiet 
eller sikre rimelige konkurrencevilkår 
gennem bilaterale handelsaftaler og 
internationale fora, som tager højde for de 
sociale og miljømæssige rettigheder; 
opfordrer Kommissionen til at høre 
Europa-Parlamentet og de nationale 
parlamenter om retningslinjerne for 
reformen af 
Verdenshandelsorganisationen (WTO), 
således at den afspejler borgernes valg;

Or. fr

Ændringsforslag 13
Enikő Győri

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. opfordrer desuden Kommissionen 4. opfordrer desuden Kommissionen 
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til enten at styrke det globale samarbejde 
om konkurrencespørgsmål yderligere eller 
sikre rimelige konkurrencevilkår gennem 
bilaterale handelsaftaler og internationale 
fora; støtter fuldt ud Kommissionens 
bestræbelser i forbindelse med den 
igangværende reform af 
Verdenshandelsorganisationen (WTO) på 
at ajourføre de multilaterale regler om 
subsidier eller sektorspecifikke initiativer 
med henblik på at behandle subsidier på 
passende vis på internationalt plan;

til at styrke det globale samarbejde om 
konkurrencespørgsmål yderligere og sikre 
rimelige konkurrencevilkår gennem 
bilaterale handelsaftaler og internationale 
fora; støtter fuldt ud Kommissionens 
bestræbelser i forbindelse med den 
igangværende reform af 
Verdenshandelsorganisationen (WTO) på 
at ajourføre de multilaterale regler om 
subsidier eller sektorspecifikke initiativer 
med henblik på at behandle subsidier på 
passende vis på internationalt plan;

Or. en

Ændringsforslag 14
Reinhard Bütikofer

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer Kommissionen til at blive 
ved med at forhandle om ambitiøse 
konkurrence- og statsstøtteregler, der kan 
håndhæves, i alle fremtidige handelsaftaler 
som led i en holistisk og ambitiøs EU-
handelspolitik;

5. opfordrer Kommissionen til at blive 
ved med at forhandle om ambitiøse 
konkurrence- og statsstøtteregler, der kan 
håndhæves, i alle fremtidige handelsaftaler 
som led i en holistisk og ambitiøs EU-
handelspolitik; minder om, at konkurrence 
skal gå hånd i hånd med bæredygtighed, 
og opfordrer derfor Kommissionen til 
også at styrke den retlige håndhævelse af 
kapitlerne om handel og bæredygtig 
udvikling i alle sine handels- og 
investeringsaftaler og til at styrke 
standarderne på det sociale og 
miljømæssige område;

Or. en

Ændringsforslag 15
Geert Bourgeois

Udkast til udtalelse
Punkt 5
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer Kommissionen til at blive 
ved med at forhandle om ambitiøse 
konkurrence- og statsstøtteregler, der kan 
håndhæves, i alle fremtidige handelsaftaler 
som led i en holistisk og ambitiøs EU-
handelspolitik;

5. opfordrer Kommissionen til at blive 
ved med at forhandle om ambitiøse 
konkurrence- og statsstøtteregler, der kan 
håndhæves, i alle fremtidige handelsaftaler 
som led i en holistisk og ambitiøs EU-
handelspolitik; understreger de specifikke 
behov for finansiering af forskning som 
grundlaget for innovation og udvikling 
for vores virksomheder og industrier og 
for at styrke konkurrenceevnen;

Or. en

Ændringsforslag 16
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer Kommissionen til at blive 
ved med at forhandle om ambitiøse 
konkurrence- og statsstøtteregler, der kan 
håndhæves, i alle fremtidige handelsaftaler 
som led i en holistisk og ambitiøs EU-
handelspolitik;

5. glæder sig over tilstedeværelsen af 
specifikke kapitler om konkurrence i 
nyligt indgåede bilaterale handels- og 
investeringsaftaler og opfordrer 
Kommissionen til at blive ved med at 
forhandle om ambitiøse konkurrence- og 
statsstøtteregler, der kan håndhæves, i alle 
fremtidige handelsaftaler som led i en 
holistisk og ambitiøs EU-handelspolitik;

Or. en

Ændringsforslag 17
Emmanuel Maurel

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer Kommissionen til at blive 
ved med at forhandle om ambitiøse 
konkurrence- og statsstøtteregler, der kan 

5. opfordrer Kommissionen til at føre 
forhandlinger om moderne og effektive 
konkurrenceregler og bestemmelser om 
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håndhæves, i alle fremtidige handelsaftaler 
som led i en holistisk og ambitiøs EU-
handelspolitik;

statsstøtte i alle fremtidige handelsaftaler 
som led i en EU-handelspolitik, der tager 
hensyn til mål i forbindelse med 
klimaændringer, industripolitik, 
beskæftigelse, økonomisk diversificering 
og bevarelse af den kulturelle 
mangfoldighed;

Or. fr

Ændringsforslag 18
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer Kommissionen til at 
sikre, at konkurrencereglerne er forenelige 
med den moderne økonomi og tjener de 
europæiske forbrugere bedst muligt, ved 
fuldt ud at tage højde for, hvordan 
digitaliseringen af økonomien indvirker på 
den måde, de globale markeder fungerer 
på; glæder sig i denne forbindelse over de 
igangværende plurilaterale WTO-
forhandlinger om e-handel, der skal sikre, 
at virksomheder kan konkurrere på 
verdensplan på lige vilkår på grundlag af 
globale handelsregler.

6. opfordrer Kommissionen til at 
sikre, at konkurrencereglerne er forenelige 
med en hurtigt skiftende global økonomi 
og tjener de europæiske forbrugere bedst 
muligt, ved fuldt ud at tage højde for, 
hvordan digitaliseringen af økonomien 
indvirker på den måde, de globale 
markeder fungerer på; anerkender, at 
onlineplatforme er vigtige drivkræfter for 
digital handel, men fremhæver navnlig, at 
fremkomsten af den digitale økonomi har 
ført til uforholdsmæssigt stor markeds- og 
magtkoncentration; understreger behovet 
for at fokusere på centrale spørgsmål 
såsom adgang til og portabilitet af data, 
rolle og tilstedeværelse af platforme på 
markederne, teknologisk neutralitet; 
glæder sig i denne forbindelse over de 
igangværende plurilaterale WTO-
forhandlinger om e-handel og opfordrer til 
et omfattende og ambitiøst regelsæt til at 
fjerne digitale handelshindringer, sikre, at 
virksomheder kan konkurrere på 
verdensplan på lige vilkår og øge 
forbrugernes tillid til onlinemiljøet;

Or. en
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Ændringsforslag 19
Geert Bourgeois

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer Kommissionen til at 
sikre, at konkurrencereglerne er forenelige 
med den moderne økonomi og tjener de 
europæiske forbrugere bedst muligt, ved 
fuldt ud at tage højde for, hvordan 
digitaliseringen af økonomien indvirker på 
den måde, de globale markeder fungerer 
på; glæder sig i denne forbindelse over de 
igangværende plurilaterale WTO-
forhandlinger om e-handel, der skal sikre, 
at virksomheder kan konkurrere på 
verdensplan på lige vilkår på grundlag af 
globale handelsregler.

6. opfordrer Kommissionen til at 
sikre, at konkurrencereglerne er forenelige 
med den moderne økonomi og tjener de 
europæiske forbrugere bedst muligt, ved 
fuldt ud at tage højde for, hvordan 
digitaliseringen af økonomien indvirker på 
den måde, de globale markeder fungerer 
på; glæder sig i denne forbindelse over de 
igangværende plurilaterale WTO-
forhandlinger om e-handel, der skal sikre, 
at virksomheder kan konkurrere på 
verdensplan på lige vilkår på grundlag af 
globale handelsregler; understreger, at EU 
bør føre an i disse forhandlinger;

Or. en

Ændringsforslag 20
Reinhard Bütikofer

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer Kommissionen til at 
sikre, at konkurrencereglerne er forenelige 
med den moderne økonomi og tjener de 
europæiske forbrugere bedst muligt, ved 
fuldt ud at tage højde for, hvordan 
digitaliseringen af økonomien indvirker på 
den måde, de globale markeder fungerer 
på; glæder sig i denne forbindelse over de 
igangværende plurilaterale WTO-
forhandlinger om e-handel, der skal sikre, 
at virksomheder kan konkurrere på 
verdensplan på lige vilkår på grundlag af 
globale handelsregler.

6. opfordrer Kommissionen til at 
sikre, at konkurrencereglerne tjener de 
europæiske forbrugere og arbejdstagere 
bedst muligt, ved fuldt ud at tage højde for, 
hvordan digitaliseringen af økonomien 
indvirker på den måde, de globale 
markeder fungerer på, og også ved at 
styrke forbrugerbeskyttelsen på de globale 
onlinemarkeder, uden at det går ud over 
de europæiske 
databeskyttelsesstandarder;

Or. en
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Ændringsforslag 21
Emmanuel Maurel

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer Kommissionen til at 
sikre, at konkurrencereglerne er forenelige 
med den moderne økonomi og tjener de 
europæiske forbrugere bedst muligt, ved 
fuldt ud at tage højde for, hvordan 
digitaliseringen af økonomien indvirker på 
den måde, de globale markeder fungerer 
på; glæder sig i denne forbindelse over de 
igangværende plurilaterale WTO-
forhandlinger om e-handel, der skal sikre, 
at virksomheder kan konkurrere på 
verdensplan på lige vilkår på grundlag af 
globale handelsregler.

6. opfordrer Kommissionen til at 
sikre, at konkurrencereglerne er forenelige 
med den moderne økonomi og tjener de 
europæiske forbrugere bedst muligt, ved 
fuldt ud at tage højde for 
forsigtighedsprincippet og hvordan 
digitaliseringen indvirker på 
socialøkonomien med henblik på at 
undgå, at digitaliseringen ødelægger 
kvalitetsjob; mener i denne forbindelse, at 
Kommissionen bør rådføre sig med 
civilsamfundet og de parlamentariske 
organer, således at de igangværende 
multilaterale forhandlinger om 
elektronisk handel inden for rammerne af 
WTO kan finde sted på grundlag af 
uafhængige konsekvensanalyser;

Or. fr

Ændringsforslag 22
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. glæder sig over den voksende 
debat om forholdet mellem EU's 
konkurrenceregler, industripolitik og 
international handel; anmoder 
Kommissionen om at undersøge, om det 
er hensigtsmæssigt at modernisere eller 
ajourføre fortolkningen af målrettede 
konkurrenceregler uden at hæmme 
konkurrencen på de relevante europæiske 
markeder, med henblik på bedre at kunne 
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tage hensyn til de 
konkurrenceforvridende virkninger, der 
skabes af statsstøttede eller 
subventionerede virksomheder, hvilket 
kan skabe langsigtede markedsvilkår, der 
er til skade for de europæiske forbrugere 
og EU-virksomhedernes 
konkurrenceevne;

Or. en

Ændringsforslag 23
Reinhard Bütikofer

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. opfordrer Kommissionen til at 
revidere den europæiske 
konkurrencepolitik ved at forpligte 
konkurrencemyndighederne til at tage 
regionale og internationale markeder i 
betragtning ved vurderingen af 
lovligheden af fusioner med henblik på at 
beskytte det europæiske industrigrundlags 
levedygtighed på lang sigt;

Or. en

Ændringsforslag 24
Inma Rodríguez-Piñero, Nicola Danti

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. opfordrer Kommissionen til at 
foretage en grundig analyse og 
undersøgelse af markederne for offentlige 
indkøb i de tredjelande, som den har — 
eller forhandler — en frihandelsaftale 
med, med henblik på at forhandle de bedst 
mulige adgangsbetingelser for europæiske 
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virksomheder;

Or. en

Ændringsforslag 25
Enikő Győri

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. mener, at det i forbindelse med den 
igangværende WTO-reform kan overvejes 
at medtage præcise, grundlæggende ILO-
standarder i henhold til WTO-reglerne 
med henblik på også i denne henseende at 
bidrage til lige konkurrencevilkår på 
globalt plan;

Or. en

Ændringsforslag 26
Reinhard Bütikofer

Udkast til udtalelse
Punkt 6 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6b. opfordrer Kommissionen til at 
gøre noget ved den globale e-handels 
potentiale med hensyn til at øge 
konkurrencen på detailmarkederne, øge 
forbrugernes valgmuligheder og påvirke 
distributionen af produkter; understreger, 
at de kompetente myndigheders 
markedsovervågnings- og 
håndhævelsesmæssige udfordringer i 
forbindelse med handel på tværs af 
grænserne undertiden suppleres af en 
koordineret og ensidig adfærd fra 
økonomiske aktørers side, der kan kræve 
lovgivningsmæssige løsninger, som 
rækker ud over konkurrencerettens 
område, og som omfatter sektorspecifikke 
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strategier og strategier til 
forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af 
privatlivets fred;

Or. en

Ændringsforslag 27
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt

Udkast til udtalelse
Punkt 6 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6b. understreger, at en effektiv 
gennemførelse af bestemmelserne om 
bæredygtig udvikling i handelsaftaler er 
vigtig for at sikre et kapløb mod toppen af 
miljømæssige og sociale standarder, så 
EU's virksomheder beskyttes mod illoyal 
konkurrence, når sådanne standarder 
ikke opfyldes af vores handelspartnere; 
glæder sig i dette lys over indførelsen af 
miljømæssige og sociale kriterier i 
reformen af antisubsidie- og 
antidumpingforanstaltninger;

Or. en

Ændringsforslag 28
Inma Rodríguez-Piñero, Nicola Danti

Udkast til udtalelse
Punkt 6 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6b. opfordrer Kommissionen til, at de 
berørte generaldirektorater — 
Generaldirektoratet for Handel og 
Generaldirektoratet for Konkurrence — 
koordinerer deres indsats for at sikre, at 
konkurrencereglerne og gennemførelsen 
heraf sikrer fair konkurrence for 
europæiske virksomheder på tredjelandes 
markeder og omvendt;
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Or. en

Ændringsforslag 29
Reinhard Bütikofer

Udkast til udtalelse
Punkt 6 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6c. opfordrer Kommissionen til at 
være særligt opmærksom på den rolle, 
som internationale standarder for fair 
konkurrence spiller; fastholder, at EU bør 
styrke sin multilaterale tilgang til 
standardisering, navnlig i forbindelse med 
ISO og IEC; advarer mod nationalisering 
af standarder, navnlig i forbindelse med 
Kinas "ét bælte, én vej"-initiativ og andre 
strategier for sammenkobling; opfordrer 
Kommissionen til at udpege en 
koordinator for standardisering på højt 
plan i denne forbindelse;

Or. en

Ændringsforslag 30
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Udkast til udtalelse
Punkt 6 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6c. fremhæver betydningen af at 
indarbejde et kønsperspektiv på både 
multilateralt og bilateralt plan, herunder 
kapitler om kønsspørgsmål i 
handelsaftaler og udformning af 
kønssensitive foranstaltninger (dvs. i 
forudgående og efterfølgende 
konsekvensanalyser at medtage en 
kønsspecifik konsekvensanalyse af EU's 
handelspolitik og -aftaler) for at øge 
konkurrencen og fremme inklusiv 
økonomisk vækst;
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Or. en


