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Módosítás 1
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a szabályokon 
alapuló multilaterális kereskedelmi 
rendszer tekintetében kulcsfontosságú 
szerepet játszik a globális szinten egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása az európai 
vállalatok, többek között a kkv-k számára a 
növekedés fellendítése, a stabil és 
kiszámítható környezet biztosítása és 
versenyképességük megtartása, továbbá a 
meglévő munkahelyek biztosítása és újak 
létrehozása érdekében, mivel az EU-ban 
egyre több munkahely függ a globális 
értéklánctól;

1. hangsúlyozza, hogy a szabályokon 
alapuló multilaterális kereskedelmi 
rendszer tekintetében kulcsfontosságú 
szerepet játszik a nemzetközi szinten 
egyenlő versenyfeltételek biztosítása 
Európa, többek között az európai 
vállalatok, és különösen a kkv-k, valamint 
az európai munkavállalók és fogyasztók 
számára;  hangsúlyozza, hogy a 
viszonossági politikának az EU 
nemzetközi kötelezettségeivel összhangban 
hozzá kell járulnia a fenntartható 
gazdasági fejlődés fellendítéséhez, a 
biztonságos és egészséges környezethez, a 
versenyképesség fenntartható 
fokozásához, a társadalmi stabilitáshoz, 
valamint a tisztességes munkahelyek 
megőrzéséhez és ilyen új munkahelyek 
teremtéséhez; ezzel összefüggésben 
hangsúlyozza, hogy az egyenlő 
versenyfeltételekhez való hozzájárulás és 
a normák magas szinten történő 
egységesítésének megkönnyítése 
érdekében a globális értékláncokban 
fokozni kell az átláthatóságot, a 
fenntarthatóságot és a vállalatok 
elszámoltathatóságát, és felszólítja az EU-
t, hogy ennek érdekében hozza létre a 
globális értékláncokban a kötelező kellő 
gondosság jogi keretét;

Or. en

Módosítás 2
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a szabályokon 
alapuló multilaterális kereskedelmi 
rendszer tekintetében kulcsfontosságú 
szerepet játszik a globális szinten egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása az európai 
vállalatok, többek között a kkv-k számára 
a növekedés fellendítése, a stabil és 
kiszámítható környezet biztosítása és 
versenyképességük megtartása, továbbá a 
meglévő munkahelyek biztosítása és újak 
létrehozása érdekében, mivel az EU-ban 
egyre több munkahely függ a globális 
értéklánctól;

1. hangsúlyozza, hogy a szabályokon 
alapuló, ugyanakkor az államok politikai 
mozgásterét is megőrző multilaterális 
kereskedelmi rendszerben világszinten 
egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítani 
annak érdekében, hogy az európai 
vállalatok, többek között a kkv-k stabil és 
kiszámítható környezetben, 
versenyképességüket megtartva 
fejlődhessenek, valamint hogy a meglévő 
munkahelyek fennmaradjanak és újak 
jöjjenek létre az Unióban és harmadik 
országokban egyaránt (mivel egyre több 
munkahely függ a globális értéklánctól), 
valamint a szociális és a környezeti jogok 
szavatolása érdekében;

Or. fr

Módosítás 3
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a kkv-k 
alapvető szerepet játszanak a nemzetközi 
kereskedelemben, és a becslések szerint a 
világ többi részébe irányuló uniós 
árukivitel 30%-át teszik ki1; emlékeztet 
arra, hogy az EU kereskedelem- és 
versenypolitikájának hozzá kell járulnia 
egy kkv-barát kereskedelmi környezet 
megteremtéséhez annak érdekében, hogy 
segítse a kkv-kat az új piacokra való 
belépéssel járó nagyobb kihívások 
leküzdésében, és lehetővé tegye számukra, 
hogy saját érdemeik alapján 
versenyezzenek;

2. hangsúlyozza, hogy a kkv-k 
alapvető szerepet játszanak a nemzetközi 
kereskedelemben, és a becslések szerint a 
világ többi részébe irányuló uniós 
árukivitel 30%-át teszik ki1;  emlékeztet 
arra, hogy az EU kereskedelem- és 
versenypolitikájának hozzá kell járulnia 
egy kkv-barát kereskedelmi környezet 
megteremtéséhez annak érdekében, hogy 
segítse a kkv-kat az új piacokra való 
belépéssel járó nagyobb kihívások 
leküzdésében, és lehetővé tegye számukra, 
hogy saját érdemeik alapján 
versenyezzenek; felhívja a Bizottságot, 
hogy korszerűsítse a kkv-k uniós 
fogalommeghatározását, különösen olyan 
minőségi kritériumok beillesztésével, mint 
a tulajdonlás, az irányítás és az ellenőrzés 
közötti kapcsolat;
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_________________ _________________
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

Módosítás 4
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a kkv-k 
alapvető szerepet játszanak a nemzetközi 
kereskedelemben, és a becslések szerint a 
világ többi részébe irányuló uniós 
árukivitel 30%-át teszik ki1; emlékeztet 
arra, hogy az EU kereskedelem- és 
versenypolitikájának hozzá kell járulnia 
egy kkv-barát kereskedelmi környezet 
megteremtéséhez annak érdekében, hogy 
segítse a kkv-kat az új piacokra való 
belépéssel járó nagyobb kihívások 
leküzdésében, és lehetővé tegye számukra, 
hogy saját érdemeik alapján 
versenyezzenek;

2. hangsúlyozza, hogy a kkv-k 
alapvető szerepet játszanak a nemzetközi 
kereskedelemben, és a becslések szerint a 
világ többi részébe irányuló uniós 
árukivitel 30%-át teszik ki1; úgy véli, hogy 
az EU belső piaca még mindig messze a 
legfontosabb piac a kkv-k számára, hogy 
az EU-nak környezetbarát ipari és 
gazdasági diverzifikációs politikára van 
szüksége, hogy a nemzetközi 
kereskedelempolitikát össze kell hangolni 
ezekkel a politikákkal, és hogy ezen 
átállás támogatása érdekében meg kell 
védeni a kkv-ket a féktelen – különösen a 
gazdasági és szociális jogokat tiszteletben 
nem tartó partnerekkel szembeni – 
versenytől;

_________________ _________________
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

Módosítás 5
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy az uniós versenypolitika 
előmozdítsa a tisztességes versenyt és a 
kölcsönös kereskedelmi feltételeket uniós 
és globális szinten azzal a további céllal, 
hogy megerősítse saját iparunkat az EU-
ban; ezért felszólít a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatok hatékony 
kezelésére a rendelkezésre álló eszközök 
teljes körű kihasználása, új, hatékony 
eszközök kidolgozása, valamint a belső 
piacon a külföldi állami tulajdon és 
támogatások torzító hatásainak 
felszámolása révén, különösen uniós 
finanszírozás esetében; ezzel 
összefüggésben üdvözli az új Bizottság 
azon szándékát, hogy megerősítse a 
közvetlen külföldi befektetéseket átvilágító 
mechanizmust, és felszólít az EU 
nemzetközi közbeszerzési eszközével 
kapcsolatos megbeszélések folytatására;

3. felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy az uniós versenypolitika 
előmozdítsa a tisztességes versenyt és a 
kölcsönös kereskedelmi feltételeket uniós 
és globális szinten azzal a további céllal, 
hogy a párizsi kötelezettségvállalásokkal 
és célkitűzésekkel összhangban 
megerősítse az uniós ipar arra irányuló 
erőfeszítéseit, hogy hozzájáruljon az 
innovációhoz és a klímasemleges uniós 
gazdaságra való igazságos átálláshoz; 
ismételten felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a szociális és 
környezeti dömpingre tekintettel 
fogadjanak el megerősített piacvédelmi 
eszközöket a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatok elleni küzdelem céljaira; 
felszólít ezért a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatok hatékony 
kezelésére a rendelkezésre álló eszközök 
teljes körű kihasználása, új, hatékony 
eszközök kidolgozása, valamint a belső 
piacon a külföldi állami tulajdon és 
támogatások torzító hatásainak 
felszámolása révén, többek között a 
határokon történő kiigazítással 
kapcsolatos tervezett mechanizmusok 
összefüggésrendszerében; ezzel 
összefüggésben üdvözli a Bizottság 
szándékát, miszerint – mihelyt a mostani 
jogalkotási ciklus folyamán megfelelő 
tapasztalat gyűlik össze – megerősíti majd 
a közvetlen külföldi befektetéseket 
átvilágító mechanizmust; felszólít az EU 
nemzetközi közbeszerzési eszközének 
2020-ig történő véglegesítésére; kéri, hogy 
a szubvencióellenes eszközt egy 
támogatásellenőrzési mechanizmus 
beépítésével erősítsék meg; hangsúlyozza, 
hogy az uniós versenypolitikának 
nemcsak összhangban kell lennie a 
klímasemlegességi célkitűzés teljesítésével, 
hanem hozzá is kell járulnia ahhoz, és 
felszólítja a Bizottságot, hogy – különös 
tekintettel az éghajlati hatásokra – a 
környezetvédelemre és az energiára 
vonatkozó állami támogatási 
iránymutatások reformja révén szüntesse 
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meg a szakpolitikai ellentmondásokat 
annak érdekében, hogy elkerülhetők 
legyenek az egyes harmadik országok 
vállalatainak tisztességtelen 
gyakorlataiból származó versenyelőnyök;

Or. en

Módosítás 6
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy az uniós 
versenypolitika előmozdítsa a tisztességes 
versenyt és a kölcsönös kereskedelmi 
feltételeket uniós és globális szinten azzal 
a további céllal, hogy megerősítse saját 
iparunkat az EU-ban; ezért felszólít a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok 
hatékony kezelésére a rendelkezésre álló 
eszközök teljes körű kihasználása, új, 
hatékony eszközök kidolgozása, valamint 
a belső piacon a külföldi állami tulajdon 
és támogatások torzító hatásainak 
felszámolása révén, különösen uniós 
finanszírozás esetében; ezzel 
összefüggésben üdvözli az új Bizottság 
azon szándékát, hogy megerősítse a 
közvetlen külföldi befektetéseket átvilágító 
mechanizmust, és felszólít az EU 
nemzetközi közbeszerzési eszközével 
kapcsolatos megbeszélések folytatására;

3. ismételten hangsúlyozza, hogy az 
uniós versenypolitika célja a tisztességes 
verseny előmozdítása a szabad és 
dinamikus belső piacon; megjegyzi, hogy 
egyre több külső szereplő van jelen a belső 
piacon, és hangsúlyozza, hogy az uniós 
versenyszabályokat az EU belső piacán 
működő összes szereplőre alkalmazni kell; 
kéri a Bizottságot, hogy a meglévő 
eszközök, többek között a verseny- és 
közbeszerzési politikák, valamint a 
kereskedelmi eszközöket jobban 
összehangoló, határozottabb és az 
integrációt jobban biztosító megközelítés 
alapján védje az egyenlő 
versenyfeltételeket az EU-ban; felhívja 
továbbá a Bizottságot annak fontolóra 
vételére, hogy az állami támogatásokat és 
a kormányzati tulajdont kizárási 
kritériumként és/vagy az uniós 
közbeszerzési irányvonal szerződés-
odaítélési kritériumaiként határozza meg, 
és kéri az uniós versenypolitika területen 
kívüli alkalmazását, megelőzve a külföldi 
állami tulajdonnak és az állami 
támogatásoknak a belső piacon jelentkező 
torzító hatásait; üdvözli e tekintetben a 
holland kormány közelmúltbeli javaslatát, 
amely szerint meg kell erősíteni az 
egyenlő versenyfeltételeket a belső piacon; 
üdvözli az új Bizottság azon szándékát is, 
hogy megerősítse a közvetlen külföldi 
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befektetéseket átvilágító mechanizmust, és 
felszólít az EU nemzetközi közbeszerzési 
eszközével kapcsolatos megbeszélések 
folytatására;

Or. en

Módosítás 7
Tiziana Beghin

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy az uniós versenypolitika 
előmozdítsa a tisztességes versenyt és a 
kölcsönös kereskedelmi feltételeket uniós 
és globális szinten azzal a további céllal, 
hogy megerősítse saját iparunkat az EU-
ban; ezért felszólít a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatok hatékony 
kezelésére a rendelkezésre álló eszközök 
teljes körű kihasználása, új, hatékony 
eszközök kidolgozása, valamint a belső 
piacon a külföldi állami tulajdon és 
támogatások torzító hatásainak 
felszámolása révén, különösen uniós 
finanszírozás esetében; ezzel 
összefüggésben üdvözli az új Bizottság 
azon szándékát, hogy megerősítse a 
közvetlen külföldi befektetéseket átvilágító 
mechanizmust, és felszólít az EU 
nemzetközi közbeszerzési eszközével 
kapcsolatos megbeszélések folytatására;

3. felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy az uniós versenypolitika 
előmozdítsa a tisztességes versenyt és a 
kölcsönös kereskedelmi feltételeket uniós 
és globális szinten azzal a további céllal, 
hogy megerősítse saját iparunkat az EU-
ban; ezért felszólít a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatok hatékony 
kezelésére a rendelkezésre álló eszközök 
teljes körű kihasználása, új, hatékony 
politikák és eszközök kidolgozása, 
valamint a külföldi állami tulajdon és a 
belső piacon nyújtott támogatások torzító 
hatásainak kezelése révén, különösen uniós 
finanszírozás esetében, egy olyan új jogi 
eszköznek köszönhetően, amely megfelelő 
intézkedéseket tenne lehetővé az e 
támogatásokban részesülő nem uniós 
vállalatok okozta kihívások kezelésére; 
ezzel összefüggésben üdvözli az új 
Bizottság azon szándékát, hogy 
megerősítse a közvetlen külföldi 
befektetéseket átvilágító mechanizmust, és 
felszólít az EU nemzetközi közbeszerzési 
eszközével kapcsolatos megbeszélések 
folytatására;

Or. en

Módosítás 8
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy az uniós versenypolitika 
előmozdítsa a tisztességes versenyt és a 
kölcsönös kereskedelmi feltételeket uniós 
és globális szinten azzal a további céllal, 
hogy megerősítse saját iparunkat az EU-
ban; ezért felszólít a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatok hatékony 
kezelésére a rendelkezésre álló eszközök 
teljes körű kihasználása, új, hatékony 
eszközök kidolgozása, valamint a belső 
piacon a külföldi állami tulajdon és 
támogatások torzító hatásainak 
felszámolása révén, különösen uniós 
finanszírozás esetében; ezzel 
összefüggésben üdvözli az új Bizottság 
azon szándékát, hogy megerősítse a 
közvetlen külföldi befektetéseket átvilágító 
mechanizmust, és felszólít az EU 
nemzetközi közbeszerzési eszközével 
kapcsolatos megbeszélések folytatására;

3. felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy az uniós versenypolitika 
előmozdítsa a tisztességes versenyt és a 
kölcsönös kereskedelmi feltételeket uniós 
és globális szinten azzal a további céllal, 
hogy megerősítse saját iparunkat az EU-
ban; ezért felszólít a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatok hatékony 
kezelésére a rendelkezésre álló eszközök 
teljes körű kihasználása, új, hatékony 
eszközök kidolgozása, valamint a belső 
piacon a külföldi állami tulajdon és 
támogatások torzító hatásainak 
felszámolása révén, különösen uniós 
finanszírozás esetében; ezzel 
összefüggésben üdvözli az új Bizottság 
azon szándékát, hogy megerősítse a 
közvetlen külföldi befektetéseket átvilágító 
mechanizmust;

Or. en

Módosítás 9
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(3a) rámutat arra, hogy csökkenteni 
kell a nemzetközi közbeszerzési piacokon 
makacsul fennálló aszimmetriákat, és 
felhívja a Bizottságot, hogy ambiciózus 
módon törekedjen arra, hogy uniós 
vállalatok, különösen kkv-k előtt külföldi 
piacok nyaljanak meg; üdvözli az EU 
nemzetközi közbeszerzési eszközéről (IPI) 
folytatott megújult megbeszéléseket, és 
kéri a nevezett eszköz 2020-ig történő 
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elfogadását a kölcsönösség garantálása 
érdekében azokban az esetekben, amikor 
egyes kereskedelmi partnerek korlátozzák 
az uniós válallatok hozzáférését 
közbeszerzési piacukhoz;

Or. en

Módosítás 10
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja továbbá a Bizottságot, hogy 
vagy erősítse tovább a versenyjogi 
ügyekben történő globális együttműködést, 
vagy biztosítson tisztességes 
versenyfeltételeket kétoldalú kereskedelmi 
megállapodások révén és nemzetközi 
fórumokon; teljes mértékben támogatja a 
Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit, hogy 
a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) 
folyamatban lévő reformja keretében 
aktualizálják a támogatásnyújtásra vagy 
ágazati kezdeményezésekre vonatkozó 
többoldalú szabályokat a támogatások 
nemzetközi szintű megfelelő kezelése 
érdekében;

4. felhívja továbbá a Bizottságot, hogy 
az egyenlő nemzetközi versenyfeltételek 
biztosítása érdekében kétoldalú 
kereskedelmi megállapodások révén és 
nemzetközi fórumokon, például az OECD, 
az UNCTAD, a WTO és a Világbank 
keretében erősítse tovább a versenyjogi 
ügyekben történő globális együttműködést; 
kéri a Bizottságot, hogy aktívan erősítse 
meg a Nemzetközi Versenyhatóságok 
Hálózatát, és hangsúlyozza a harmadik 
országok nemzeti versenyhatóságaival 
folytatott hatékony együttműködés 
fontosságát a konkrét vizsgálatok 
hatékonyságának növelése érdekében; 
teljes mértékben támogatja a Bizottság arra 
irányuló erőfeszítéseit, hogy egyes 
harmadik országok nem piacorientált 
politikáinak és gyakorlatainak orvoslása 
érdekében a Kereskedelmi Világszervezet 
(WTO) folyamatban lévő reformja 
keretében aktualizálják a 
támogatásnyújtásra vagy ágazati 
kezdeményezésekre vonatkozó többoldalú 
szabályokat a támogatások nemzetközi 
szintű megfelelő kezelése érdekében, 
különös tekintettel az ipari 
támogatásokra, az állami tulajdonú 
vállalatokra és a kényszerített 
technológiatranszferekre;

Or. en
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Módosítás 11
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja továbbá a Bizottságot, hogy 
vagy erősítse tovább a versenyjogi 
ügyekben történő globális együttműködést, 
vagy biztosítson tisztességes 
versenyfeltételeket kétoldalú kereskedelmi 
megállapodások révén és nemzetközi 
fórumokon; teljes mértékben támogatja a 
Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit, 
hogy a Kereskedelmi Világszervezet 
(WTO) folyamatban lévő reformja 
keretében aktualizálják a 
támogatásnyújtásra vagy ágazati 
kezdeményezésekre vonatkozó többoldalú 
szabályokat a támogatások nemzetközi 
szintű megfelelő kezelése érdekében;

4. felhívja továbbá a Bizottságot, hogy 
erősítse tovább a versenyjogi ügyekben 
történő globális együttműködést, beleértve 
az USA-val, Japánnal és más 
partnerekkel érdemi ügyekben folytatott 
megfelelő párbeszédet; felhívja a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy a 
tisztességes versenyfeltételek 
szerepeljenek a kétoldalú kereskedelmi 
megállapodásokban és nemzetközi 
fórumok napirendjén; teljes mértékben 
támogatja a Bizottságnak a Kereskedelmi 
Világszervezet (WTO) folyamatban lévő 
reformjával – többek között a Fellebbezési 
Testület reformjával – összefüggésben tett 
erőfeszítéseit, amelyek célja, hogy a 
támogatásokra vonatkozó többoldalú 
szabályok valóban kötelezők legyenek, 
eszközei pedig a WTO 
támogatásbejelentési követelményeinek 
megerősítése, a WTO szubvencióellenes 
szabályaira vonatkozó „köztestületi” 
értelmezés elterjesztése és a támogatásra 
vonatkozó WTO-szabályok alkalmazási 
körének szélesítése; felhívja a Bizottságot, 
hogy folytasson le ágazati 
kezdeményezéseket a támogatások 
nemzetközi szintű megfelelő kezelése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 12
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja továbbá a Bizottságot, hogy 
vagy erősítse tovább a versenyjogi 
ügyekben történő globális együttműködést, 
vagy biztosítson tisztességes 
versenyfeltételeket kétoldalú kereskedelmi 
megállapodások révén és nemzetközi 
fórumokon; teljes mértékben támogatja a 
Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit, 
hogy a Kereskedelmi Világszervezet 
(WTO) folyamatban lévő reformja 
keretében aktualizálják a 
támogatásnyújtásra vagy ágazati 
kezdeményezésekre vonatkozó többoldalú 
szabályokat a támogatások nemzetközi 
szintű megfelelő kezelése érdekében;

4. felhívja továbbá a Bizottságot, hogy 
vagy erősítse tovább a versenyjogi 
ügyekben történő globális együttműködést 
(figyelembe véve a jogok hierarchiáját), 
vagy biztosítson tisztességes 
versenyfeltételeket kétoldalú kereskedelmi 
megállapodások révén és nemzetközi 
fórumokon (figyelembe véve a szociális és 
környezeti jogokat); felhívja a Bizottságot, 
hogy konzultáljon az Európai 
Parlamenttel és a nemzeti parlamentekkel 
annak érdekében, hogy a Kereskedelmi 
Világszervezet (WTO) reformja a 
polgárok által kifejezésre juttatott 
társadalmi igényekhez igazodjon;

Or. fr

Módosítás 13
Enikő Győri

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja továbbá a Bizottságot, hogy 
vagy erősítse tovább a versenyjogi 
ügyekben történő globális együttműködést, 
vagy biztosítson tisztességes 
versenyfeltételeket kétoldalú kereskedelmi 
megállapodások révén és nemzetközi 
fórumokon; teljes mértékben támogatja a 
Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit, hogy 
a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) 
folyamatban lévő reformja keretében 
aktualizálják a támogatásnyújtásra vagy 
ágazati kezdeményezésekre vonatkozó 
többoldalú szabályokat a támogatások 
nemzetközi szintű megfelelő kezelése 
érdekében;

4. felhívja továbbá a Bizottságot, hogy 
erősítse tovább a versenyjogi ügyekben 
történő globális együttműködést, és 
biztosítson tisztességes versenyfeltételeket 
kétoldalú kereskedelmi megállapodások 
révén és nemzetközi fórumokon; teljes 
mértékben támogatja a Bizottság arra 
irányuló erőfeszítéseit, hogy a 
Kereskedelmi Világszervezet (WTO) 
folyamatban lévő reformja keretében 
aktualizálják a támogatásnyújtásra vagy 
ágazati kezdeményezésekre vonatkozó 
többoldalú szabályokat a támogatások 
nemzetközi szintű megfelelő kezelése 
érdekében;

Or. en
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Módosítás 14
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy egy 
holisztikus és ambiciózus uniós 
kereskedelempolitika részeként 
valamennyi jövőbeli kereskedelmi 
megállapodásban továbbra is tárgyaljon 
meg a versenyre és az állami 
támogatásokra vonatkozó ambiciózus és 
végrehajtható rendelkezéseket;

5. felhívja a Bizottságot, hogy egy 
holisztikus és ambiciózus uniós 
kereskedelempolitika részeként 
valamennyi jövőbeli kereskedelmi 
megállapodásban továbbra is tárgyaljon 
meg a versenyre és az állami 
támogatásokra vonatkozó ambiciózus és 
végrehajtható rendelkezéseket; emlékeztet 
arra, hogy a versenynek együtt kell járnia 
a fenntarthatósággal, ezért felszólítja a 
Bizottságot, hogy valamennyi 
kereskedelmi és beruházási 
megállapodásában erősítse meg mind a 
kereskedelemről, mind pedig a 
fenntartható fejlődésről szóló fejezetek 
jogi érvényesíthetőségét, valamint 
rögzítsen szociális és környezetvédelmi 
normákat;

Or. en

Módosítás 15
Geert Bourgeois

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy egy 
holisztikus és ambiciózus uniós 
kereskedelempolitika részeként 
valamennyi jövőbeli kereskedelmi 
megállapodásban továbbra is tárgyaljon 
meg a versenyre és az állami 
támogatásokra vonatkozó ambiciózus és 
végrehajtható rendelkezéseket;

5. felhívja a Bizottságot, hogy egy 
holisztikus és ambiciózus uniós 
kereskedelempolitika részeként 
valamennyi jövőbeli kereskedelmi 
megállapodásban továbbra is tárgyaljon 
meg a versenyre és az állami 
támogatásokra vonatkozó ambiciózus és 
végrehajtható rendelkezéseket; 
hangsúlyozza, hogy a 
kutatásfinanszírozás egyrészt az innováció 
és a fejlesztés alapja vállalkozásaink és 
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iparágaink számára, másrészt a 
versenyképesség fokozásának egyik 
kulcseleme, ezért különösen nagy szükség 
van rá;

Or. en

Módosítás 16
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy egy 
holisztikus és ambiciózus uniós 
kereskedelempolitika részeként 
valamennyi jövőbeli kereskedelmi 
megállapodásban továbbra is tárgyaljon 
meg a versenyre és az állami 
támogatásokra vonatkozó ambiciózus és 
végrehajtható rendelkezéseket;

5. üdvözli, hogy a közelmúltban 
megkötött kétoldalú kereskedelmi és 
beruházási megállapodások külön 
fejezeteket tartalmaznak a versenyre 
vonatkozóan, és felhívja a Bizottságot, 
hogy a holisztikus és ambiciózus uniós 
kereskedelempolitika szellemében a 
kereskedelmi megállapodásokra irányuló 
tárgyalásokon a jövőben is szerepeljenek a 
versenyre és az állami támogatásokra 
vonatkozó ambiciózus és végrehajtatható 
rendelkezések;

Or. en

Módosítás 17
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy egy 
holisztikus és ambiciózus uniós 
kereskedelempolitika részeként 
valamennyi jövőbeli kereskedelmi 
megállapodásban továbbra is tárgyaljon 
meg a versenyre és az állami 
támogatásokra vonatkozó ambiciózus és 
végrehajtható rendelkezéseket;

5. felhívja a Bizottságot, hogy 
valamennyi jövőbeli kereskedelmi 
megállapodásban is tárgyaljon meg a 
versenyre és az állami támogatásokra 
vonatkozó korszerű és hatékony 
rendelkezéseket, egy olyan uniós 
kereskedelempolitika szellemében, amely 
figyelembe veszi az éghajlatváltozás elleni 
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küzdelem, az iparpolitika, a 
foglalkoztatás, a gazdasági diverzifikáció 
és a kulturális sokszínűség megőrzése 
terén kitűzött célokat;

Or. fr

Módosítás 18
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a versenyszabályok 
összeegyeztethetők legyenek a modern 
gazdasággal és a legjobban szolgálják az 
európai fogyasztókat azáltal, hogy teljes 
mértékben figyelembe veszik a gazdaság 
digitalizációjának a globális piacok 
működésére gyakorolt hatását; ezzel 
összefüggésben üdvözli a folyamatban 
lévő, az e-kereskedelemről szóló 
többoldalú WTO-tárgyalásokat, amelyek 
célja annak biztosítása, hogy a vállalatok a 
globális kereskedelmi szabályok alapján 
egyenlő versenyfeltételekkel 
versenyezhessenek világszerte.

6. felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a versenyszabályok 
összeegyeztethetők legyenek a gyorsan 
változó globális gazdasággal és a legjobban 
szolgálják az európai fogyasztókat azáltal, 
hogy teljes mértékben figyelembe veszik a 
gazdaság digitalizációjának a globális 
piacok működésére gyakorolt hatását; 
elismeri, hogy az online platformok a 
digitális kereskedelem kulcsfontosságú 
előmozdítói, ugyanakkor felhívja a 
figyelmet különösen arra, hogy a digitális 
gazdaság gyors kialakulása a piacok és az 
üzleti befolyás túlzott koncentrációjához 
vezetett; hangsúlyozza, hogy a figyelmet a 
kulcsfontosságú kérdésekre kell 
összpontosítani, mint amilyen például az 
adatokhoz való hozzáférés és azok 
hordozhatósága, a platformok szerepe és 
jelenléte a piacokon, illetve a 
technológiasemlegesség; ezzel 
összefüggésben üdvözli a folyamatban 
lévő, az e-kereskedelemről szóló 
többoldalú WTO-tárgyalásokat, valamint 
átfogó és ambiciózus szabályok 
kidolgozására szólít fel annak biztosítása 
érdekében, hogy a vállalatok egyenlő 
versenyfeltételekkel versenyezhessenek 
világszerte, és növekedjen a fogyasztók 
online környezetbe vetett bizalma;

Or. en
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Módosítás 19
Geert Bourgeois

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a versenyszabályok 
összeegyeztethetők legyenek a modern 
gazdasággal és a legjobban szolgálják az 
európai fogyasztókat azáltal, hogy teljes 
mértékben figyelembe veszik a gazdaság 
digitalizációjának a globális piacok 
működésére gyakorolt hatását; ezzel 
összefüggésben üdvözli a folyamatban 
lévő, az e-kereskedelemről szóló 
többoldalú WTO-tárgyalásokat, amelyek 
célja annak biztosítása, hogy a vállalatok a 
globális kereskedelmi szabályok alapján 
egyenlő versenyfeltételekkel 
versenyezhessenek világszerte.

6. felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a versenyszabályok 
összeegyeztethetők legyenek a modern 
gazdasággal és a legjobban szolgálják az 
európai fogyasztókat azáltal, hogy teljes 
mértékben figyelembe veszik a gazdaság 
digitalizációjának a globális piacok 
működésére gyakorolt hatását; ezzel 
összefüggésben üdvözli a folyamatban 
lévő, az e-kereskedelemről szóló 
többoldalú WTO-tárgyalásokat, amelyek 
célja annak biztosítása, hogy a vállalatok a 
globális kereskedelmi szabályok alapján 
egyenlő versenyfeltételekkel 
versenyezhessenek világszerte. 
hangsúlyozza, hogy az EU-nak az élen 
kell járnia e tárgyalásokon;

Or. en

Módosítás 20
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a versenyszabályok 
összeegyeztethetők legyenek a modern 
gazdasággal és a legjobban szolgálják az 
európai fogyasztókat azáltal, hogy teljes 
mértékben figyelembe veszik a gazdaság 
digitalizációjának a globális piacok 
működésére gyakorolt hatását; ezzel 
összefüggésben üdvözli a folyamatban 
lévő, az e-kereskedelemről szóló 

6. felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a versenyszabályok a 
legjobban szolgálják az európai 
fogyasztókat és a munkavállalókat azáltal, 
hogy teljes mértékben figyelembe veszik a 
gazdaság digitalizációjának a globális 
piacok működésére gyakorolt hatását; 
felszólít továbbá arra, hogy a 
fogyasztóvédelemnek a globális online 
piacokon történő megerősítése az európai 
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többoldalú WTO-tárgyalásokat, amelyek 
célja annak biztosítása, hogy a vállalatok 
a globális kereskedelmi szabályok alapján 
egyenlő versenyfeltételekkel 
versenyezhessenek világszerte.

adatvédelmi normák sérelme nélkül 
történjen;

Or. en

Módosítás 21
Emmanuel Maurel

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a versenyszabályok 
összeegyeztethetők legyenek a modern 
gazdasággal és a legjobban szolgálják az 
európai fogyasztókat azáltal, hogy teljes 
mértékben figyelembe veszik a gazdaság 
digitalizációjának a globális piacok 
működésére gyakorolt hatását; ezzel 
összefüggésben üdvözli a folyamatban 
lévő, az e-kereskedelemről szóló 
többoldalú WTO-tárgyalásokat, amelyek 
célja annak biztosítása, hogy a vállalatok a 
globális kereskedelmi szabályok alapján 
egyenlő versenyfeltételekkel 
versenyezhessenek világszerte.

6. felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a versenyszabályok 
összeegyeztethetők legyenek a modern 
gazdasággal és a legjobban szolgálják az 
európai fogyasztókat, teljes mértékben 
figyelembe véve az elővigyázatosság elvét 
és a digitalizáció társadalmi és gazdasági 
hatását annak érdekében, hogy ne 
szüntesse meg a tisztességes 
munkahelyeket; úgy véli ezzel 
összefüggésben, hogy az e-
kereskedelemről szóló többoldalú WTO-
tárgyalásokkal párhuzamosan a 
Bizottságnak konzultálnia kellene a civil 
társadalommal és a parlamenti szervekkel 
annak érdekében, hogy az elektronikus 
kereskedelemről a WTO keretében 
jelenleg folyó többoldalú tárgyalásoknak 
független hatásvizsgálatok alapján 
szabjon irányt;

Or. fr

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

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6a. üdvözli, hogy az uniós 
versenyszabályok, az iparpolitika és a 
nemzetközi kereskedelem közötti kapcsolat 
egyre szélesebb körú vita tárgyát képezi; 
kéri a Bizottságot annak megvizsgálására, 
hogy célszerű-e korszerűsíteni vagy 
aktualizálni a célzott versenyszabályok 
értelmezését annak érdekében, hogy – az 
érintett európai piacokon folyó verseny 
akadályozása nélkül – jobban figyelembe 
lehessen venni az állami segítséget vagy 
támogatást élvező vállalatok által 
előidézett torzító hatásokat, amelyek 
hosszú távú, az európai fogyasztókra és az 
uniós vállalkozások versenyképességére 
káros piaci feltételeket teremthetnek;

Or. en

Módosítás 23
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felhívja a Bizottságot az európai 
versenypolitika felülvizsgálatára, az 
európai ipari bázis hosszú távú 
életképességének védelme érdekében arra 
kötelezve a versenyhatóságokat, hogy a 
vállalati összeolvadások jogszerűségének 
értékelésekor vegyék figyelembe mind a 
regionális, mind a nemzetközi piacokat;

Or. en

Módosítás 24
Inma Rodríguez-Piñero, Nicola Danti

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6a. felhívja a Bizottságot, hogy 
megfelelően elemezze és tanulmányozza 
azon harmadik országok közbeszerzési 
piacait, amelyekkel szabadkereskedelmi 
megállapodást kötött vagy ilyenről tárgyal, 
hogy az európai vállalatok számára a 
piaci hozzáférés feltételei a legjobbak 
legyenek;

Or. en

Módosítás 25
Enikő Győri

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy a WTO folyamatban 
lévő reformja keretében érdemes 
megvizsgálni, hogy az ILO alapvető 
normái belefoglalhatók-e a WTO-jogba, e 
tekintetben is hozzájárulva a globálisan 
egyenlő versenyfeltételekhez;

Or. en

Módosítás 26
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. felhívja a Bizottságot, hogy 
használja ki az e-kereskedelem potenciális 
lehetőségeit a kiskereskedelmi piacokon 
folyó verseny fokozására, bővítve a 
fogyasztók választási lehetőségeit és hatást 
gyakorolva a termékek forgalmazására; 
emlékeztet arra, hogy a határokon átnyúló 
kereskedelem kezelésekor az illetékes 
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hatóságok nemcsak a piacfelügyeleti és 
végrehajtási hatáskörükkel kapcsolatban 
kerülnek kihívásokkal szembe, hanem 
olykor ezt tetézi egyes gazdasági szereplők 
összehangolt és egyoldalú magatartása, 
ami miatt a versenyjog területén túlmutató 
szabályozási megoldásokra, többek között 
ágazatspecifikus, illetve a 
fogyasztóvédelemre és az adatvédelemre 
irányuló megközelítésekre is szükség 
lehet;

Or. en

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

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. hangsúlyozza, hogy a lehető 
legmagasabb szintű környezetvédelmi és 
szociális normák érvényre juttatása 
érdekében gondoskodni kell a 
kereskedelmi megállapodások 
fenntartható fejlődésre vonatkozó 
rendelkezéseinek hatékony 
végrehajtásáról, mert meg kell védeni az 
uniós vállalkozásokat a tisztességtelen 
versenytől abban az esetben, ha 
kereskedelmi partnereink nem tesznek 
eleget e normáknak; üdvözli ezzel 
összefüggésben, hogy a szubvencióellenes 
és dömpingellenes intézkedések reformja 
során környezetvédelmi és szociális 
kritériumok is bevezetésre kerülnek;

Or. en

Módosítás 28
Inma Rodríguez-Piñero, Nicola Danti

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6b. felhívja a Bizottságot, hogy az 
érintett főigazgatóságok – a Kereskedelmi 
Főigazgatóság és a Versenypolitikai 
Főigazgatóság – összehangoltan járjanak 
el annak biztosítása érdekében, hogy a 
versenyszabályok és azok végrehajtása 
tisztességes versenyt szavatoljon az 
európai vállalatok számára a harmadik 
országok piacain, és viszont;

Or. en

Módosítás 29
Reinhard Bütikofer

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. gelhívja a Bizottságot, hogy 
fordítson különös figyelmet a versenyre 
vonatkozó nemzetközi normák 
megteremtésére; kitart amellett, hogy az 
EU-nak meg kell erősítenie a 
szabványalkotással kapcsolatos 
többoldalú megközelítését, különösen az 
ISO és az IEC keretében; óva int a 
szabványalkotási megközelítések 
államosításától, különösen Kína „Egy 
övezet, egy út” kezdeményezésével és az 
összeköttetést fokozó egyéb stratégiákkal 
összefüggésben; felhívja a Bizottságot, 
hogy ezzel összefüggésben nevezzen ki a 
standardalkotásra vonatkozó politikával 
foglalkozó magas szintű koordinátort.

Or. en

Módosítás 30
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Véleménytervezet
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6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. hangsúlyozza, hogy a verseny 
fellendítése és az inkluzív gazdasági 
növekedés előmozdítása érdekében mind 
többoldalú, mind kétoldalú szinten be kell 
építeni a nemek közötti egyenlőség 
szempontját, többek között a nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó fejezeteket 
beillesztve a kereskedelmi 
megállapodásokba, valamint a nemek 
közötti egyenlőséget figyelembe vevő 
intézkedések révén (pl. az előzetes és 
utólagos hatásvizsgálatba bele kell 
foglalni az uniós kereskedelempolitika és 
kereskedelmi megállapodások által a 
nemek közötti egyenlőség érvényre 
juttatására gyakorolt hatás elemzését is).

Or. en


