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Pakeitimas 1
Reinhard Bütikofer

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad Europos įmonėms, 
įskaitant MVĮ, labai svarbu, kad 
taisyklėmis grindžiamoje daugiašalėje 
prekybos sistemoje būtų užtikrinamos 
vienodos sąlygos pasauliniu mastu, 
siekiant skatinti augimą, užtikrinti stabilią 
ir nuspėjamą aplinką ir išsaugoti savo 
konkurencingumą, taip pat užtikrinti 
esamas darbo vietas ir kurti naujas darbo 
vietas ES, nes vis daugiau darbo vietų 
priklauso nuo pasaulinių vertės 
grandinių;

1. pabrėžia, kad Europai, įskaitant 
Europos įmones, visų pirma MVĮ, taip pat 
ir Europos darbuotojus ir vartotojus, labai 
svarbu, kad taisyklėmis grindžiamoje 
daugiašalėje prekybos sistemoje būtų 
užtikrinamos vienodos sąlygos 
tarptautiniu lygmeniu; pabrėžia, kad 
abipusiškumo politika turėtų padėti 
skatinti tvarų ekonominį vystymąsi, 
užtikrinti saugią ir sveiką aplinką 
atsižvelgiant į tarptautinius ES 
įsipareigojimus ir didesnį 
konkurencingumą pagal tvarumo 
kriterijus, taip pat užtikrinti socialinį 
stabilumą ir išsaugoti bei kurti deramas 
darbo vietas; atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad reikia užtikrinti didesnį 
skaidrumą, tvarumą ir įmonių 
atsakomybę pasaulinėse vertės 
grandinėse, siekiant padėti kurti vienodas 
sąlygas ir palengvinti didesnę socialinių 
standartų konvergenciją, taip pat ragina 
ES nustatyti teisinę sistemą, pagal kurią 
išsamus patikrinimas pasaulinėse vertės 
grandinėse būtų privalomas žingsnis 
minėtam tikslui pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 2
Emmanuel Maurel

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad Europos įmonėms, 1. pabrėžia, kad Europos įmonėms, 
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įskaitant MVĮ, labai svarbu, kad 
taisyklėmis grindžiamoje daugiašalėje 
prekybos sistemoje būtų užtikrinamos 
vienodos sąlygos pasauliniu mastu, siekiant 
skatinti augimą, užtikrinti stabilią ir 
nuspėjamą aplinką ir išsaugoti savo 
konkurencingumą, taip pat užtikrinti 
esamas darbo vietas ir kurti naujas darbo 
vietas ES, nes vis daugiau darbo vietų 
priklauso nuo pasaulinių vertės grandinių;

įskaitant MVĮ, labai svarbu, kad 
taisyklėmis grindžiamoje daugiašalėje 
prekybos sistemoje, pagal kurią 
išsaugomos valstybių galimybės formuoti 
politiką, būtų užtikrinamos vienodos 
sąlygos pasauliniu mastu, siekiant 
užtikrinti stabilią ir nuspėjamą aplinką ir 
išsaugoti savo konkurencingumą, užtikrinti 
esamas darbo vietas ir kurti naujas darbo 
vietas ES ir trečiosiose šalyse, nes vis 
daugiau darbo vietų priklauso nuo 
pasaulinių vertės grandinių, ir garantuoti 
socialines ir aplinkos apsaugos teises;

Or. fr

Pakeitimas 3
Reinhard Bütikofer

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad MVĮ atlieka labai 
svarbų vaidmenį tarptautinės prekybos 
srityje ir sudaro apie 30 proc. ES prekių 
eksporto į kitas pasaulio šalis1; primena, 
kad siekiant padėti MVĮ susidoroti su 
didesniais sunkumais patekti į naujas 
rinkas ir sudaryti joms sąlygas konkuruoti 
savo privalumų pagrindu, ES prekybos ir 
konkurencijos politika turėtų prisidėti prie 
MVĮ palankios prekybos aplinkos;

2. pabrėžia, kad MVĮ atlieka labai 
svarbų vaidmenį tarptautinės prekybos 
srityje ir sudaro apie 30 proc. ES prekių 
eksporto į kitas pasaulio šalis1; primena, 
kad siekiant padėti MVĮ susidoroti su 
didesniais sunkumais patekti į naujas 
rinkas ir sudaryti joms sąlygas konkuruoti 
savo privalumų pagrindu, ES prekybos ir 
konkurencijos politika turėtų prisidėti prie 
MVĮ palankios prekybos aplinkos; ragina 
Komisiją modernizuoti ES MVĮ apibrėžtį 
ir, visų pirma, įtraukti kvalifikacinius 
kriterijus, pavyzdžiui, ryšį tarp 
nuosavybės, valdymo ir kontrolės;

_________________ _________________
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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Pakeitimas 4
Emmanuel Maurel

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad MVĮ atlieka labai 
svarbų vaidmenį tarptautinės prekybos 
srityje ir sudaro apie 30 proc. ES prekių 
eksporto į kitas pasaulio šalis1; primena, 
kad siekiant padėti MVĮ susidoroti su 
didesniais sunkumais patekti į naujas 
rinkas ir sudaryti joms sąlygas konkuruoti 
savo privalumų pagrindu, ES prekybos ir 
konkurencijos politika turėtų prisidėti prie 
MVĮ palankios prekybos aplinkos;

2. pabrėžia, kad MVĮ atlieka labai 
svarbų vaidmenį tarptautinės prekybos 
srityje ir sudaro apie 30 proc. ES prekių 
eksporto į kitas pasaulio šalis1; mano, kad 
ES vidaus rinka vis dar išlieka 
svarbiausia rinka mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms ir kad ES būtina 
aplinką tausojanti pramonės ir 
ekonomikos įvairinimo politika, ir kad 
tarptautinė prekybos politika turėtų būti 
atitinkamai suderinta su minėta politika, 
ir kad turėtų būti remiami minėti pokyčiai 
ir tuo pat metu užtikrinama apsauga nuo 
chaotiškos konkurencijos, ypač nuo tokių 
prekybos partnerių, kurie negerbia 
ekonominių ir socialinių teisių;

_________________ _________________
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

Pakeitimas 5
Reinhard Bütikofer

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją užtikrinti, kad ES 
konkurencijos politika būtų skatinama 
sąžininga konkurencija ir abipusės 
prekybos sąlygos ES ir pasauliniu 
lygmeniu, siekiant toliau stiprinti ES 
pramonę; todėl ragina veiksmingai kovoti 
su nesąžininga prekybos praktika 

3. ragina Komisiją užtikrinti, kad ES 
konkurencijos politika būtų skatinama 
sąžininga konkurencija ir abipusės 
prekybos sąlygos ES ir pasauliniu 
lygmeniu, siekiant toliau stiprinti ES 
pramonės sektoriuje dedamas pastangas 
prisidėti prie inovacijų ir tinkamai pereiti 
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visapusiškai pasinaudojant turimomis 
priemonėmis, kuriant naujas, veiksmingas 
priemones ir kovojant su iškreipiamuoju 
užsienio valstybių nuosavybės ir subsidijų 
poveikiu vidaus rinkoje, ypač kai tai susiję 
su ES finansavimu; atsižvelgdamas į tai, 
palankiai vertina naują Komisijos ketinimą 
stiprinti tiesioginių užsienio investicijų 
tikrinimo mechanizmą ir ragina atnaujinti 
diskusijas dėl ES tarptautinių viešųjų 
pirkimų priemonių;

prie klimatui neutralios ES ekonomikos, 
laikantis Paryžiaus susitarimo 
įsipareigojimų ir tikslų; pakartoja savo 
raginimą Komisijai ir valstybėms narėms 
priimti sustiprintas prekybos apsaugos 
priemones, siekiant kovoti su nesąžininga 
komercine praktika, atsižvelgiant į 
socialinį ir aplinkos apsaugos srities 
dempingą; todėl ragina veiksmingai kovoti 
su nesąžininga prekybos praktika 
visapusiškai pasinaudojant turimomis 
priemonėmis, kuriant naujas veiksmingas 
priemones ir kovojant su iškreipiamuoju 
užsienio valstybių nuosavybės ir subsidijų 
poveikiu vidaus rinkoje, be kita ko, 
įgyvendinant numatytą pasienio 
koregavimo mechanizmą; atsižvelgdamas į 
tai, palankiai vertina Komisijos ketinimą 
stiprinti tiesioginių užsienio investicijų 
tikrinimo mechanizmą, kai tik bus įgyta 
pakankamai patirties taikant galiojančius 
teisės aktus; ragina iki 2020 m. baigti 
rengti ES tarptautinių viešųjų pirkimų 
priemonę; ragina stiprinti antisubsidinę 
priemonę įtraukiant subsidijų kontrolės 
mechanizmą; pabrėžia, kad ES 
konkurencijos politika turi atitikti klimato 
neutralumo tikslą ir prisidėti prie jo 
įgyvendinimo, ir ragina Komisiją, 
reformuojant valstybės pagalbos gaires 
aplinkos apsaugos ir energetikos srityse, 
pašalinti politinius prieštaravimus, visų 
pirma kalbant apie klimato kaitą, tam, 
kad būtų išvengta nesąžiningo 
konkurencinio pranašumo, susijusio su 
trečiųjų šalių įmonių praktika;

Or. en

Pakeitimas 6
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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3. ragina Komisiją užtikrinti, kad ES 
konkurencijos politika būtų skatinama 
sąžininga konkurencija ir abipusės 
prekybos sąlygos ES ir pasauliniu 
lygmeniu, siekiant toliau stiprinti ES 
pramonę; todėl ragina veiksmingai kovoti 
su nesąžininga prekybos praktika 
visapusiškai pasinaudojant turimomis 
priemonėmis, kuriant naujas, veiksmingas 
priemones ir kovojant su iškreipiamuoju 
užsienio valstybių nuosavybės ir subsidijų 
poveikiu vidaus rinkoje, ypač kai tai susiję 
su ES finansavimu; atsižvelgdamas į tai, 
palankiai vertina naują Komisijos ketinimą 
stiprinti tiesioginių užsienio investicijų 
tikrinimo mechanizmą ir ragina atnaujinti 
diskusijas dėl ES tarptautinių viešųjų 
pirkimų priemonių;

3. primena, kad ES konkurencijos 
politikos tikslas yra skatinti sąžiningą 
konkurenciją laisvoje ir dinamiškoje 
vidaus rinkoje; pažymi, kad vis daugiau 
išorės subjektų veikia vidaus rinkoje, ir 
pabrėžia, jog būtina užtikrinti, kad ES 
konkurencijos taisyklės būtų taikomos 
visiems ES vidaus rinkoje veikiantiems 
subjektams; ragina Komisiją užtikrinti 
vienodas sąlygas ES, vykdant labiau 
koordinuotą, ryžtingesnį ir integruotą 
turimų priemonių, įskaitant 
konkurencijos ir pirkimų politiką bei 
prekybos priemones, taikymo metodą; 
ragina Komisiją taip pat apsvarstyti 
galimybę valstybės subsidijas ir 
vyriausybės nuosavybės teises įtraukti 
kaip draudimo dalyvauti ES viešųjų 
pirkimų procedūroje kriterijus ir (arba) 
sutarties skyrimo kriterijus ir 
eksteritorialiai taikyti ES konkurencijos 
politiką tam, kad būtų reaguojama į 
iškreipiamąjį užsienio valstybių 
nuosavybės ir subsidijų poveikį vidaus 
rinkoje; todėl palankiai vertina neseniai 
Nyderlandų vyriausybės pateiktą 
pasiūlymą sustiprinti vienodas veiklos 
sąlygas vidaus rinkoje; taip pat palankiai 
vertina naują Komisijos ketinimą stiprinti 
tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo 
mechanizmą ir ragina atnaujinti diskusijas 
dėl ES tarptautinių viešųjų pirkimų 
priemonių;

Or. en

Pakeitimas 7
Tiziana Beghin

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją užtikrinti, kad ES 
konkurencijos politika būtų skatinama 
sąžininga konkurencija ir abipusės 

3. ragina Komisiją užtikrinti, kad ES 
konkurencijos politika būtų skatinama 
sąžininga konkurencija ir abipusės 
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prekybos sąlygos ES ir pasauliniu 
lygmeniu, siekiant toliau stiprinti ES 
pramonę; todėl ragina veiksmingai kovoti 
su nesąžininga prekybos praktika 
visapusiškai pasinaudojant turimomis 
priemonėmis, kuriant naujas, veiksmingas 
priemones ir kovojant su iškreipiamuoju 
užsienio valstybių nuosavybės ir subsidijų 
poveikiu vidaus rinkoje, ypač kai tai susiję 
su ES finansavimu; atsižvelgdamas į tai, 
palankiai vertina naują Komisijos ketinimą 
stiprinti tiesioginių užsienio investicijų 
tikrinimo mechanizmą ir ragina atnaujinti 
diskusijas dėl ES tarptautinių viešųjų 
pirkimų priemonių;

prekybos sąlygos ES ir pasauliniu 
lygmeniu, siekiant toliau stiprinti ES 
pramonę; todėl ragina veiksmingai kovoti 
su nesąžininga prekybos praktika 
visapusiškai pasinaudojant turimomis 
priemonėmis, kuriant naujas, veiksmingas 
strategijas ir priemones, reaguojant į 
iškreipiamąjį užsienio valstybių 
nuosavybės ir subsidijų poveikį vidaus 
rinkoje, ypač kai tai susiję su ES 
finansavimu, ir tuo tikslu numatyti naują 
teisinį dokumentą, kuris leistų imtis 
tinkamų veiksmų minėta parama 
besinaudojančių ne Europos Sąjungos 
įmonių atveju; atsižvelgdamas į tai, 
palankiai vertina naują Komisijos ketinimą 
stiprinti tiesioginių užsienio investicijų 
tikrinimo mechanizmą ir ragina atnaujinti 
diskusijas dėl ES tarptautinių viešųjų 
pirkimų priemonių;

Or. en

Pakeitimas 8
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją užtikrinti, kad ES 
konkurencijos politika būtų skatinama 
sąžininga konkurencija ir abipusės 
prekybos sąlygos ES ir pasauliniu 
lygmeniu, siekiant toliau stiprinti ES 
pramonę; todėl ragina veiksmingai kovoti 
su nesąžininga prekybos praktika 
visapusiškai pasinaudojant turimomis 
priemonėmis, kuriant naujas, veiksmingas 
priemones ir kovojant su iškreipiamuoju 
užsienio valstybių nuosavybės ir subsidijų 
poveikiu vidaus rinkoje, ypač kai tai susiję 
su ES finansavimu; atsižvelgdamas į tai, 
palankiai vertina naują Komisijos ketinimą 
stiprinti tiesioginių užsienio investicijų 
tikrinimo mechanizmą ir ragina atnaujinti 

3. ragina Komisiją užtikrinti, kad ES 
konkurencijos politika būtų skatinama 
sąžininga konkurencija ir abipusės 
prekybos sąlygos ES ir pasauliniu 
lygmeniu, siekiant toliau stiprinti ES 
pramonę; todėl ragina veiksmingai kovoti 
su nesąžininga prekybos praktika 
visapusiškai pasinaudojant turimomis 
priemonėmis, kuriant naujas, veiksmingas 
priemones ir kovojant su iškreipiamuoju 
užsienio valstybių nuosavybės ir subsidijų 
poveikiu vidaus rinkoje, ypač kai tai susiję 
su ES finansavimu; atsižvelgdamas į tai, 
palankiai vertina naują Komisijos ketinimą 
stiprinti tiesioginių užsienio investicijų 
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diskusijas dėl ES tarptautinių viešųjų 
pirkimų priemonių;

tikrinimo mechanizmą;

Or. en

Pakeitimas 9
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. nurodo, kad reikia sumažinti 
egzistuojančią asimetriją tarptautinėse 
viešųjų pirkimų rinkose, ir ragina 
Komisiją ryžtingai siekti užsienio rinkų 
atvėrimo ES įmonėms, ypač MVĮ; 
palankiai vertina atnaujintas diskusijas 
dėl ES tarptautinės viešųjų pirkimų 
priemonės (TVPP) ir ragina, kad ji būtų 
priimta iki 2020 m. tam, kad būtų 
užtikrintas abipusiškumas, kai prekybos 
partneriai apriboja prieigos prie jų viešųjų 
pirkimų rinkos galimybes;

Or. en

Pakeitimas 10
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. be to, ragina Komisiją toliau 
stiprinti pasaulinį bendradarbiavimą 
konkurencijos klausimais arba užtikrinti 
sąžiningas konkurencijos sąlygas pagal 
dvišalius prekybos susitarimus ir 
tarptautiniuose forumuose; visapusiškai 
remia Komisijos pastangas vykdant 
Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) 
reformą atnaujinti daugiašales taisykles dėl 

4. be to, ragina Komisiją toliau 
stiprinti pasaulinį bendradarbiavimą 
konkurencijos klausimais siekiant 
užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas 
tarptautiniu lygmeniu, susitarti dėl 
bendrų standartų ir procedūrų pagal 
dvišalius prekybos susitarimus ir 
tarptautiniuose forumuose, pavyzdžiui, 
EBPO, UNCTAD, PPO ir TRBP; prašo 
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subsidijų arba sektorių iniciatyvų, siekiant 
tinkamai spręsti subsidijų tarptautiniu 
lygmeniu klausimą;

Komisijos aktyviai stiprinti Tarptautinį 
konkurencijos tinklą ir pabrėžia 
veiksmingo bendradarbiavimo su trečiųjų 
šalių nacionalinėmis konkurencijos 
institucijomis svarbą, siekiant padidinti 
konkrečių tyrimų veiksmingumą; 
visapusiškai remia Komisijos pastangas 
vykdant Pasaulio prekybos organizacijos 
(PPO) reformą atnaujinti daugiašales 
taisykles dėl subsidijų arba sektorių 
iniciatyvų, siekiant tarptautiniu lygmeniu 
tinkamai spręsti subsidijų klausimą, visų 
pirma dėl pramonės subsidijų, taip pat 
valstybės valdomų įmonių ir priverstinio 
technologijų perdavimo klausimus, kad 
būtų nutraukiama trečiųjų šalių rinkos 
sąlygų neatitinkanti politika ir praktika;

Or. en

Pakeitimas 11
Reinhard Bütikofer

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. be to, ragina Komisiją toliau 
stiprinti pasaulinį bendradarbiavimą 
konkurencijos klausimais arba užtikrinti 
sąžiningas konkurencijos sąlygas pagal 
dvišalius prekybos susitarimus ir 
tarptautiniuose forumuose; visapusiškai 
remia Komisijos pastangas vykdant 
Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) 
reformą atnaujinti daugiašales taisykles 
dėl subsidijų arba sektorių iniciatyvų, 
siekiant tinkamai spręsti subsidijų 
tarptautiniu lygmeniu klausimą;

4. be to, ragina Komisiją toliau 
stiprinti pasaulinį bendradarbiavimą 
konkurencijos klausimais, taip pat tinkamą 
dialogą su JAV, Japonija ir kitais 
partneriais; ragina Komisiją užtikrinti, 
kad sąžiningos konkurencijos sąlygos taip 
pat būtų įtrauktos į dvišalius prekybos 
susitarimus ir tarptautinius forumus; 
visapusiškai remia Komisijos pastangas, 
dedamas vykdant Pasaulio prekybos 
organizacijos (PPO) reformą, įskaitant ir 
Apeliacinio komiteto reformą, siekiant 
užtikrinti iš tikrųjų privalomas daugiašales 
taisykles dėl subsidijų, griežtinant PPO 
pranešimų apie subsidijas reikalavimus, 
bendromis jėgomis suderinant viešosios 
įstaigos paaiškinimą PPO antisubsidijų 
taisyklėse ir išplečiant PPO su 
subsidijomis susijusią veiklos sritį; ragina 
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Komisiją imtis sektorinių iniciatyvų, 
siekiant tinkamai spręsti subsidijų 
tarptautiniu lygmeniu klausimą;

Or. en

Pakeitimas 12
Emmanuel Maurel

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. be to, ragina Komisiją toliau 
stiprinti pasaulinį bendradarbiavimą 
konkurencijos klausimais arba užtikrinti 
sąžiningas konkurencijos sąlygas pagal 
dvišalius prekybos susitarimus ir 
tarptautiniuose forumuose; visapusiškai 
remia Komisijos pastangas vykdant 
Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) 
reformą atnaujinti daugiašales taisykles 
dėl subsidijų arba sektorių iniciatyvų, 
siekiant tinkamai spręsti subsidijų 
tarptautiniu lygmeniu klausimą;

4. be to, ragina Komisiją toliau 
stiprinti pasaulinį bendradarbiavimą 
konkurencijos klausimais, atsižvelgiant į 
teisės aktų hierarchiją, arba užtikrinti 
sąžiningas konkurencijos sąlygas pagal 
dvišalius prekybos susitarimus ir 
tarptautiniuose forumuose, kuriuose 
atsižvelgiama į socialines ir aplinkos 
apsaugos teises; prašo Komisijos 
konsultuotis su Europos Parlamentu ir 
nacionaliniais parlamentais, kaip būtų 
geriausia reformuoti Pasaulio prekybos 
organizaciją (PPO), siekiant užtikrinti, 
kad būtų atsižvelgiama į Europos 
gyventojų priimtus socialinius 
sprendimus;

Or. fr

Pakeitimas 13
Enikő Győri

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. be to, ragina Komisiją toliau 
stiprinti pasaulinį bendradarbiavimą 
konkurencijos klausimais arba užtikrinti 
sąžiningas konkurencijos sąlygas pagal 

4. be to, ragina Komisiją toliau 
stiprinti pasaulinį bendradarbiavimą 
konkurencijos klausimais ir užtikrinti 
sąžiningas konkurencijos sąlygas pagal 
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dvišalius prekybos susitarimus ir 
tarptautiniuose forumuose; visapusiškai 
remia Komisijos pastangas vykdant 
Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) 
reformą atnaujinti daugiašales taisykles dėl 
subsidijų arba sektorių iniciatyvų, siekiant 
tinkamai spręsti subsidijų tarptautiniu 
lygmeniu klausimą;

dvišalius prekybos susitarimus ir 
tarptautiniuose forumuose; visapusiškai 
remia Komisijos pastangas vykdant 
Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) 
reformą atnaujinti daugiašales taisykles dėl 
subsidijų arba sektorių iniciatyvų, siekiant 
tinkamai spręsti subsidijų tarptautiniu 
lygmeniu klausimą;

Or. en

Pakeitimas 14
Reinhard Bütikofer

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją vykdant 
visapusišką ir plataus užmojo ES prekybos 
politiką toliau derėtis dėl plataus užmojo ir 
įgyvendinamų su konkurencija ir valstybės 
pagalba susijusių nuostatų visuose 
būsimuose prekybos susitarimuose;

5. ragina Komisiją vykdant 
visapusišką ir plataus užmojo ES prekybos 
politiką toliau derėtis dėl plataus užmojo ir 
įgyvendinamų su konkurencija ir valstybės 
pagalba susijusių nuostatų visuose 
būsimuose prekybos susitarimuose; 
primena, kad konkurencingumas ir 
tvarumas yra glaudžia susiję dalykai, 
todėl ragina Komisiją vienodai stiprinti 
visų prekybos ir investicijų susitarimų 
prekybos ir darnaus vystymosi skyrių 
teisinį vykdytinumą ir įtvirtinti socialinius 
ir aplinkosaugos standartus;

Or. en

Pakeitimas 15
Geert Bourgeois

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją vykdant 
visapusišką ir plataus užmojo ES prekybos 

5. ragina Komisiją vykdant 
visapusišką ir plataus užmojo ES prekybos 
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politiką toliau derėtis dėl plataus užmojo ir 
įgyvendinamų su konkurencija ir valstybės 
pagalba susijusių nuostatų visuose 
būsimuose prekybos susitarimuose;

politiką toliau derėtis dėl plataus užmojo ir 
įgyvendinamų su konkurencija ir valstybės 
pagalba susijusių nuostatų visuose 
būsimuose prekybos susitarimuose; 
atkreipia dėmesį į specifinį mokslinių 
tyrimų finansavimo poreikį, nes tai 
inovacijų ir plėtros pagrindas įmonėms ir 
pramonės šakoms ir pagrindinis 
konkurencingumo didinimo elementas;

Or. en

Pakeitimas 16
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją vykdant 
visapusišką ir plataus užmojo ES prekybos 
politiką toliau derėtis dėl plataus užmojo ir 
įgyvendinamų su konkurencija ir valstybės 
pagalba susijusių nuostatų visuose 
būsimuose prekybos susitarimuose;

5. palankiai vertina tai, kad į 
neseniai sudarytus dvišalius prekybos ir 
investicijų susitarimus įtraukti konkretūs 
konkurencijos skyriai, ir ragina Komisiją 
vykdant visapusišką ir plataus užmojo ES 
prekybos politiką toliau derėtis dėl plataus 
užmojo ir įgyvendinamų su konkurencija ir 
valstybės pagalba susijusių nuostatų 
visuose būsimuose prekybos susitarimuose;

Or. en

Pakeitimas 17
Emmanuel Maurel

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją vykdant 
visapusišką ir plataus užmojo ES 
prekybos politiką toliau derėtis dėl plataus 
užmojo ir įgyvendinamų su konkurencija ir 
valstybės pagalba susijusių nuostatų 

5. ragina Komisiją toliau derėtis dėl 
modernių ir veiksmingų su konkurencija ir 
valstybės pagalba susijusių nuostatų 
visuose būsimuose prekybos susitarimuose 
vykdant ES prekybos politiką, pagal kurią 
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visuose būsimuose prekybos susitarimuose; atsižvelgiama į tikslų, susijusių su klimato 
kaita, pramonės politika, darbu, 
ekonomikos įvairinimu ir kultūrų 
įvairovės išsaugojimu, siekį;

Or. fr

Pakeitimas 18
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją užtikrinti, kad 
konkurencijos taisyklės būtų suderinamos 
su modernia ekonomika ir geriausiai 
tarnautų Europos vartotojams, visapusiškai 
atsižvelgiant į ekonomikos skaitmeninimo 
poveikį pasaulio rinkų veikimui; palankiai 
vertina vykstančias keliašales PPO e. 
prekybos derybas siekiant užtikrinti, kad 
bendrovės galėtų konkuruoti visame 
pasaulyje vienodomis sąlygomis pagal 
pasaulio prekybos taisykles.

6. ragina Komisiją užtikrinti, kad 
konkurencijos taisyklės būtų suderinamos 
su greitai kintančia pasauline ekonomika 
ir geriausiai tarnautų Europos vartotojams, 
visapusiškai atsižvelgiant į ekonomikos 
skaitmeninimo poveikį pasaulio rinkų 
veikimui; pripažįsta, kad interneto 
platformos labai padeda skatinti 
skaitmeninę prekybą, tačiau atkreipia 
ypatingą dėmesį į tai, kad besiformuojanti 
interneto ekonomika lėmė pernelyg didelę 
rinkos ir perkamosios galios 
koncentraciją; pabrėžia, kad reikia 
sutelkti dėmesį į tokius svarbius 
klausimus, kaip antai, prieiga prie 
duomenų ir duomenų perkeliamumas, 
platformų vaidmuo ir veikla rinkoje, 
technologinis neutralumas; palankiai 
vertina vykstančias keliašales PPO e. 
prekybos derybas ir ragina nustatyti 
išsamų ir plataus užmojo taisyklių rinkinį 
siekiant reaguoti į skaitmeninės prekybos 
kliūtis, užtikrinti, kad bendrovės galėtų 
konkuruoti visame pasaulyje vienodomis 
sąlygomis, ir padidinti vartotojo 
pasitikėjimą internetine aplinka;

Or. en

Pakeitimas 19
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Geert Bourgeois

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją užtikrinti, kad 
konkurencijos taisyklės būtų suderinamos 
su modernia ekonomika ir geriausiai 
tarnautų Europos vartotojams, visapusiškai 
atsižvelgiant į ekonomikos skaitmeninimo 
poveikį pasaulio rinkų veikimui; palankiai 
vertina vykstančias keliašales PPO e. 
prekybos derybas siekiant užtikrinti, kad 
bendrovės galėtų konkuruoti visame 
pasaulyje vienodomis sąlygomis pagal 
pasaulio prekybos taisykles.

6. ragina Komisiją užtikrinti, kad 
konkurencijos taisyklės būtų suderinamos 
su modernia ekonomika ir geriausiai 
tarnautų Europos vartotojams, visapusiškai 
atsižvelgiant į ekonomikos skaitmeninimo 
poveikį pasaulio rinkų veikimui; palankiai 
vertina vykstančias keliašales PPO e. 
prekybos derybas siekiant užtikrinti, kad 
bendrovės galėtų konkuruoti visame 
pasaulyje vienodomis sąlygomis pagal 
pasaulio prekybos taisykles; pabrėžia, kad 
šiose derybose ES turėtų imtis 
vadovaujamo vaidmens;

Or. en

Pakeitimas 20
Reinhard Bütikofer

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją užtikrinti, kad 
konkurencijos taisyklės būtų suderinamos 
su modernia ekonomika ir geriausiai 
tarnautų Europos vartotojams, visapusiškai 
atsižvelgiant į ekonomikos skaitmeninimo 
poveikį pasaulio rinkų veikimui; palankiai 
vertina vykstančias keliašales PPO e. 
prekybos derybas siekiant užtikrinti, kad 
bendrovės galėtų konkuruoti visame 
pasaulyje vienodomis sąlygomis pagal 
pasaulio prekybos taisykles.

6. ragina Komisiją užtikrinti, kad 
konkurencijos taisyklės geriausiai tarnautų 
Europos vartotojams ir darbuotojams, 
visapusiškai atsižvelgiant į ekonomikos 
skaitmeninimo poveikį pasaulio rinkų 
veikimui, ir kad taip pat būtų stiprinama 
vartotojų apsauga pasaulinėse interneto 
rinkose, nekenkiant Europos duomenų 
apsaugos standartams;

Or. en
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Pakeitimas 21
Emmanuel Maurel

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją užtikrinti, kad 
konkurencijos taisyklės būtų suderinamos 
su modernia ekonomika ir geriausiai 
tarnautų Europos vartotojams, visapusiškai 
atsižvelgiant į ekonomikos skaitmeninimo 
poveikį pasaulio rinkų veikimui; 
palankiai vertina vykstančias keliašales 
PPO e. prekybos derybas siekiant 
užtikrinti, kad bendrovės galėtų 
konkuruoti visame pasaulyje vienodomis 
sąlygomis pagal pasaulio prekybos 
taisykles.

6. ragina Komisiją imtis veiksmų, kad 
konkurencijos taisyklės būtų suderinamos 
su modernia ekonomika ir geriausiai 
tarnautų Europos vartotojams, visapusiškai 
atsižvelgiant į atsargumo principą ir 
skaitmeninimo socialinį ekonominį 
poveikį, siekiant užtikrinti, kad dėl 
skaitmeninimo proceso nebūtų žlugdomos 
deramo darbo vietos; šiomis aplinkybėmis 
mano, kad Komisija turėtų konsultuotis 
su pilietine visuomene ir parlamentinėmis 
institucijomis, kad vykdant keliašales PPO 
e. prekybos derybas būtų galima remtis 
nepriklausomais poveikio vertinimais;

Or. fr

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

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. palankiai vertina vis platesnes 
diskusijas dėl ES konkurencijos taisyklių, 
pramonės politikos ir tarptautinės 
prekybos sąryšio; prašo Komisijos 
išnagrinėti, ar tikslinga modernizuoti arba 
atnaujinti tikslingų konkurencijos 
taisyklių aiškinimą, nekenkiant 
konkurencijai atitinkamose Europos 
rinkose, tam, kad būtų geriau atsižvelgta į 
iškreipiamąjį poveikį, kurį daro valstybės 
remiamos ar subsidijuojamos įmonės ir 
dėl kurio galėtų būti sudarytos Europos 
vartotojams nepalankios ir ES įmonių 
konkurencingumą neigiamai veikiančios 
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ilgalaikės sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 23
Reinhard Bütikofer

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Komisiją peržiūrėti 
Europos konkurencingumo politiką ir 
įpareigoti konkurencijos institucijas, 
vertinant susijungimų teisėtumą, 
atsižvelgti tiek į regionines, tiek į 
tarptautines rinkas tam, kad būtų 
apsaugotas Europos pramonės bazės 
ilgalaikis gyvybingumas;

Or. en

Pakeitimas 24
Inma Rodríguez-Piñero, Nicola Danti

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Komisiją tinkamai 
išanalizuoti ir išnagrinėti viešųjų pirkimų 
rinkas tų šalių, su kuriomis ji derėjosi 
arba derasi dėl laisvosios prekybos 
susitarimo, kad būtų susitarta dėl 
geriausių patekimo į rinką sąlygų 
Europos bendrovėms;

Or. en

Pakeitimas 25
Enikő Győri
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Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. mano, kad vykdant dabartinę PPO 
reformą būtų galima apsvarstyti, ar 
įmanoma į PPO teisę įtraukti tikslius 
pagrindinius TDO standartus, dėl kurių 
galima kreiptis į teismą, siekiant taip 
prisidėti prie vienodų sąlygų pasauliniu 
lygmeniu užtikrinimo;

Or. en

Pakeitimas 26
Reinhard Bütikofer

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. ragina Komisiją atsižvelgti į 
pasaulinės e. prekybos galimybes didinti 
konkurenciją mažmeninėje rinkose, 
suteikti vartotojams platesnį pasirinkimą 
ir daryti įtaką produktų platinimui; 
atkreipia dėmesį į tai, kad kompetentingos 
institucijos patiria ne tik su rinkos 
priežiūros ir taisyklių vykdymo 
užtikrinimu susijusių iššūkių 
tarpvalstybinės prekybos srityje, bet ir su 
koordinuotais vienašaliais ekonominės 
veiklos vykdytojų veiksmais susijusių 
iššūkių, ir kad dėl tokių veiksmų kartais 
reikia priimti reguliavimo sprendimus, 
kurie peržengia konkurencijos teisės sritį 
ir apima su tam tikru sektoriumi 
susijusius į vartotojų apsaugą ir duomenų 
privatumą orientuotus aspektus;

Or. en
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Pakeitimas 27
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pabrėžia, kad norint užtikrinti, kad 
būtų siekiama kuo aukštesnių 
aplinkosaugos ir socialinių standartų, ir 
apsaugoti ES įmones nuo nesąžiningos 
konkurencijos, kai prekybos partneriai 
tokių standartų nesilaiko, svarbu 
veiksmingai įgyvendinti į prekybos 
susitarimus įtrauktas darnaus vystymosi 
nuostatas; todėl palankiai vertina tai, kad 
įgyvendinant antisubsidinių ir 
antidempingo priemonių reformą buvo 
įtraukti aplinkosaugos ir socialiniai 
kriterijai;

Or. en

Pakeitimas 28
Inma Rodríguez-Piñero, Nicola Danti

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. ragina Komisiją veikti kartu su 
atitinkamais generaliniais direktoratais - 
Prekybos generaliniu direktoratu ir 
Konkurencijos generaliniu direktoratu, 
kad konkurencijos taisyklėmis ir jas 
įgyvendinant Europos įmonėms būtų 
užtikrinta sąžininga konkurencija trečiųjų 
šalių rinkose ir atvirkščiai;

Or. en

Pakeitimas 29
Reinhard Bütikofer
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Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. ragina Komisiją ypatingą dėmesį 
skirti tam, kad nustatant tarptautinius 
standartus būtų užtikrinama sąžininga 
konkurencija; primygtinai ragina ES 
stiprinti daugiašalį požiūrį nustatant 
standartus, visų pirma Tarptautinėje 
standartizacijos organizacijoje (ISO) ir 
Tarptautinėje elektrotechnikos komisijoje 
(IEC); įspėja dėl standartų nustatymo 
metodų nacionalizacijos, visų pirma 
vykdant Kinijos iniciatyvą „Juosta ir 
kelias“ ir kitas sujungiamumo gerinimo 
strategijas; ryšium su tuo ragina Komisiją 
sukurti aukšto lygio standartizavimo 
politikos koordinatoriaus pareigybę;

Or. en

Pakeitimas 30
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. pabrėžia, jog svarbu, kad 
daugiašaliu ir dvišaliu lygmenimis būtų 
paisoma lyčių aspektu grindžiamo 
požiūrio, ir be kita ko, į prekybos 
susitarimus būtų įtraukiami lyčių aspektui 
skirti skyriai ir parengiamos priemones, 
kuriomis atsižvelgiama į lyčių aspektą 
(įskaitant ES prekybos politikos ir 
susitarimų ex ante ir ex post poveikio, 
kalbant apie lyčių aspektą, vertinimą), kad 
būtų skatinama konkurencija ir sudarytos 
palankios sąlygos integraciniam 
ekonomikos augimui.

Or. en
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