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Amendement 1
Reinhard Bütikofer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat een mondiaal gelijk 
speelveld in een op regels gebaseerd 
multilateraal handelssysteem van cruciaal 
belang is voor de Europese 
ondernemingen, inclusief kmo’s, om de 
groei te stimuleren, te zorgen voor een 
stabiel en voorspelbaar klimaat en het 
concurrentievermogen van de bedrijven in 
stand te houden, alsook om bestaande 
banen veilig te stellen en nieuwe banen te 
creëren in de EU, aangezien steeds meer 
banen afhankelijk zijn van mondiale 
waardeketens;

1. benadrukt dat een internationaal 
gelijk speelveld in een op regels gebaseerd 
multilateraal handelssysteem van cruciaal 
belang is voor Europa, voor Europese 
ondernemingen, in het bijzonder kmo’s, en 
voor de Europese werknemers en 
consumenten; benadrukt dat duurzame 
economische ontwikkeling daarom moet 
worden gestimuleerd aan de hand van een 
beleid van wederkerigheid, en dat dit 
beleid ook moet zorgen voor een veilige en 
gezonde omgeving, conform de 
internationale verplichtingen van de EU, 
voor meer concurrentievermogen op basis 
van duurzaamheid, voor sociale stabiliteit 
en voor het behouden en creëren van 
fatsoenlijke banen; benadrukt in deze 
context de noodzaak van meer 
transparantie, duurzaamheid en 
bedrijfsverantwoordelijkheid in mondiale 
waardeketens, om te zorgen voor een 
gelijk speelveld en voor een opwaartse 
convergentie van de normen, en roept de 
EU ertoe op een wettelijk kader in te 
voeren voor bindende 
zorgvuldigheidsverplichtingen in 
mondiale waardeketens, als een 
noodzakelijke stap om deze doelstellingen 
te bereiken;

Or. en

Amendement 2
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement
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1. benadrukt dat een mondiaal gelijk 
speelveld in een op regels gebaseerd 
multilateraal handelssysteem van cruciaal 
belang is voor de Europese 
ondernemingen, inclusief kmo’s, om de 
groei te stimuleren, te zorgen voor een 
stabiel en voorspelbaar klimaat en het 
concurrentievermogen van de bedrijven in 
stand te houden, alsook om bestaande 
banen veilig te stellen en nieuwe banen te 
creëren in de EU, aangezien steeds meer 
banen afhankelijk zijn van mondiale 
waardeketens;

1. benadrukt dat een mondiaal gelijk 
speelveld in een multilateraal 
handelssysteem dat op regels gebaseerd is 
en de politieke ruimte van de landen 
eerbiedigt, van cruciaal belang is om 
ervoor te zorgen dat de Europese 
ondernemingen, in het bijzonder kmo’s, op 
een stabiel en voorspelbaar klimaat 
kunnen rekenen en hun 
concurrentievermogen behouden, om 
bestaande banen veilig te stellen en nieuwe 
banen te creëren in de EU en in derde 
landen, aangezien steeds meer banen 
afhankelijk zijn van mondiale 
waardeketens, en om de eerbiediging van 
sociale rechten en milieurechten te 
garanderen;

Or. fr

Amendement 3
Reinhard Bütikofer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat kmo’s een essentiële 
rol spelen in de internationale handel en 
goed zijn voor naar schatting 30 % van de 
goederenuitvoer van de EU naar de rest 
van de wereld1; herinnert eraan dat het 
handels- en mededingingsbeleid van de EU 
moet bijdragen tot een kmo-vriendelijk 
handelsklimaat, om kmo’s te helpen het 
hoofd te bieden aan de grote uitdagingen 
om nieuwe markten te betreden en hen in 
staat te stellen op eigen kracht te 
concurreren;

2. wijst erop dat kmo’s een essentiële 
rol spelen in de internationale handel en 
goed zijn voor naar schatting 30 % van de 
goederenuitvoer van de EU naar de rest 
van de wereld1; herinnert eraan dat het 
handels- en mededingingsbeleid van de EU 
moet bijdragen tot een kmo-vriendelijk 
handelsklimaat, om kmo’s te helpen het 
hoofd te bieden aan de grote uitdagingen 
om nieuwe markten te betreden en hen in 
staat te stellen op eigen kracht te 
concurreren; roept de Commissie ertoe op 
de Europese definitie van kmo te 
moderniseren, met name door kwalitatieve 
criteria in aanmerking te nemen zoals het 
verband tussen eigendom, management 
en toezicht;

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

explained/index.php/International_trade_in
_goods_by_enterprise_size

Or. en

Amendement 4
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat kmo’s een essentiële 
rol spelen in de internationale handel en 
goed zijn voor naar schatting 30 % van de 
goederenuitvoer van de EU naar de rest 
van de wereld1; herinnert eraan dat het 
handels- en mededingingsbeleid van de 
EU moet bijdragen tot een kmo-
vriendelijk handelsklimaat, om kmo’s te 
helpen het hoofd te bieden aan de grote 
uitdagingen om nieuwe markten te 
betreden en hen in staat te stellen op 
eigen kracht te concurreren;

2. wijst erop dat kmo’s een essentiële 
rol spelen in de internationale handel en 
goed zijn voor naar schatting 30 % van de 
goederenuitvoer van de EU naar de rest 
van de wereld1; is van mening dat de 
interne markt van de EU veruit het 
belangrijkst blijft voor kmo's en dat de EU 
een milieuvriendelijk beleid voor de 
industrie en voor economische 
diversificatie moet hanteren, en oordeelt 
dat het internationale handelsbeleid op dit 
EU-beleid moet worden afgestemd en de 
transitie moet ondersteunen door dit 
beleid gedurende de transitie te 
beschermen tegen ongebreidelde 
mededinging, vooral van de kant van 
partners die de economische en sociale 
rechten niet eerbiedigen;

_________________ _________________
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

Amendement 5
Reinhard Bütikofer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat het mededingingsbeleid van de 
EU eerlijke concurrentie en wederzijdse 
handelsvoorwaarden op Europees en 
mondiaal niveau bevordert, met als doel 
onze eigen industrie in de EU te 
versterken; dringt er daarom op aan dat 
oneerlijke handelspraktijken doeltreffend 
worden aangepakt door ten volle gebruik te 
maken van de beschikbare instrumenten, 
nieuwe, doeltreffende instrumenten te 
ontwikkelen en de verstorende effecten van 
buitenlandse staatseigendom en staatssteun 
op de interne markt tegen te gaan, met 
name wanneer het gaat om EU-
financiering; verwelkomt in dit verband 
het voornemen van de nieuwe Commissie 
om het mechanisme voor de screening van 
buitenlandse directe investeringen te 
versterken en pleit ervoor om de 
besprekingen over het instrument voor 
internationale overheidsopdrachten van 
de EU te hervatten;

3. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat het mededingingsbeleid van de 
EU eerlijke concurrentie en wederzijdse 
handelsvoorwaarden op Europees en 
mondiaal niveau bevordert, ter versterking 
van de inspanningen van de EU-industrie 
om bij te dragen tot innovatie en tot een 
eerlijke transitie naar een klimaatneutrale 
EU-economie, overeenkomstig de 
toezeggingen en doelstellingen in het 
kader van de Overeenkomst van Parijs; 
herhaalt zijn oproep aan de Commissie en 
de lidstaten om versterkte 
handelsbeschermingsinstrumenten vast te 
stellen met als doel oneerlijke 
handelspraktijken te bestrijden, rekening 
houdend met sociale dumping en 
milieudumping; dringt er daarom op aan 
dat oneerlijke handelspraktijken 
doeltreffend worden aangepakt door ten 
volle gebruik te maken van de beschikbare 
instrumenten, nieuwe, doeltreffende 
instrumenten te ontwikkelen en de 
verstorende effecten van buitenlandse 
staatseigendom en staatssteun op de interne 
markt tegen te gaan, onder meer in de 
context van het overwogen mechanisme 
voor correctie aan de grens; verwelkomt 
in dit verband het voornemen van de 
Commissie om het mechanisme voor de 
screening van buitenlandse directe 
investeringen te versterken zodra er 
voldoende ervaring is opgedaan met de 
huidige wetgeving; pleit ervoor om het 
instrument voor internationale 
overheidsopdrachten van de EU tegen 
2020 te voltooien; vraagt om een 
versterking van het antisubsidie-
instrument door een controlemechanisme 
voor subsidies in te voeren; benadrukt dat 
het mededingingsbeleid van de EU 
coherent moet zijn met en moet bijdragen 
tot de verwezenlijking van de doelstelling 
inzake klimaatneutraliteit, en roept de 
Commissie ertoe op tegenstrijdigheden in 
het beleid weg te nemen door de 
richtsnoeren inzake staatssteun te 
hervormen vanuit het oogpunt van 
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milieubescherming en energie, in het 
bijzonder voor wat de klimaatimpact 
betreft, met als doel oneerlijke 
concurrentievoordelen voor praktijken 
van bedrijven uit derde landen te 
verhinderen;

Or. en

Amendement 6
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat het mededingingsbeleid van de 
EU eerlijke concurrentie en wederzijdse 
handelsvoorwaarden op Europees en 
mondiaal niveau bevordert, met als doel 
onze eigen industrie in de EU te 
versterken; dringt er daarom op aan dat 
oneerlijke handelspraktijken doeltreffend 
worden aangepakt door ten volle gebruik 
te maken van de beschikbare 
instrumenten, nieuwe, doeltreffende 
instrumenten te ontwikkelen en de 
verstorende effecten van buitenlandse 
staatseigendom en staatssteun op de interne 
markt tegen te gaan, met name wanneer 
het gaat om EU-financiering; verwelkomt 
in dit verband het voornemen van de 
nieuwe Commissie om het mechanisme 
voor de screening van buitenlandse directe 
investeringen te versterken en pleit ervoor 
om de besprekingen over het instrument 
voor internationale overheidsopdrachten 
van de EU te hervatten;

3. herhaalt dat het EU-
mededingingsbeleid tot doel heeft voor 
eerlijke mededinging te zorgen in een vrije 
en dynamische interne markt; wijst erop 
dat in die interne markt een groeiend 
aantal externe spelers actief is, en 
onderstreept dat ervoor moet worden 
gezorgd dat de EU-voorschriften inzake 
mededinging voor alle spelers op de 
interne EU-markt worden toegepast; 
vraagt de Commissie het gelijke speelveld 
binnen de EU veilig te stellen aan de hand 
van een gecoördineerder, assertiever en 
integratiever benadering van bestaande 
instrumenten, waaronder het beleid 
inzake mededinging en 
overheidsopdrachten alsook 
handelsinstrumenten; vraagt de 
Commissie voorts te overwegen om 
staatssteun en staatseigendom in het 
beleid inzake overheidsopdrachten op te 
nemen als uitsluitingscriteria en/of 
toekenningscriteria, en het EU-
mededingingsbeleid ook buiten het EU-
grondgebied toe te passen met als doel de 
verstorende effecten van buitenlandse 
staatseigendom en staatssteun op de interne 
markt tegen te gaan; verwelkomt in dit 
verband het recente voorstel van de 
Nederlandse regering om het gelijke 
speelveld op de interne markt te 
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versterken; verwelkomt eveneens het 
voornemen van de nieuwe Commissie om 
het mechanisme voor de screening van 
buitenlandse directe investeringen te 
versterken, en pleit ervoor om de 
besprekingen over het instrument voor 
internationale overheidsopdrachten van de 
EU te hervatten;

Or. en

Amendement 7
Tiziana Beghin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat het mededingingsbeleid van de 
EU eerlijke concurrentie en wederzijdse 
handelsvoorwaarden op Europees en 
mondiaal niveau bevordert, met als doel 
onze eigen industrie in de EU te 
versterken; dringt er daarom op aan dat 
oneerlijke handelspraktijken doeltreffend 
worden aangepakt door ten volle gebruik te 
maken van de beschikbare instrumenten, 
nieuwe, doeltreffende instrumenten te 
ontwikkelen en de verstorende effecten van 
buitenlandse staatseigendom en staatssteun 
op de interne markt tegen te gaan, met 
name wanneer het gaat om EU-
financiering; verwelkomt in dit verband het 
voornemen van de nieuwe Commissie om 
het mechanisme voor de screening van 
buitenlandse directe investeringen te 
versterken en pleit ervoor om de 
besprekingen over het instrument voor 
internationale overheidsopdrachten van de 
EU te hervatten;

3. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat het mededingingsbeleid van de 
EU eerlijke concurrentie en wederzijdse 
handelsvoorwaarden op Europees en 
mondiaal niveau bevordert, met als doel 
onze eigen industrie in de EU te 
versterken; dringt er daarom op aan dat 
oneerlijke handelspraktijken doeltreffend 
worden aangepakt door ten volle gebruik te 
maken van de beschikbare instrumenten, 
nieuwe, doeltreffende beleidsmaatregelen 
en instrumenten te ontwikkelen en de 
verstorende effecten van buitenlandse 
staatseigendom en staatssteun op de interne 
markt tegen te gaan, met name wanneer het 
gaat om EU-financiering, aan de hand van 
een nieuw rechtsinstrument waarmee 
gepaste maatregelen zouden kunnen 
worden genomen ten aanzien van met 
bedrijven van buiten de EU die dergelijke 
steun ontvangen;  verwelkomt in dit 
verband het voornemen van de nieuwe 
Commissie om het mechanisme voor de 
screening van buitenlandse directe 
investeringen te versterken en pleit ervoor 
om de besprekingen over het instrument 
voor internationale overheidsopdrachten 
van de EU te hervatten;
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Or. en

Amendement 8
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat het mededingingsbeleid van de 
EU eerlijke concurrentie en wederzijdse 
handelsvoorwaarden op Europees en 
mondiaal niveau bevordert, met als doel 
onze eigen industrie in de EU te 
versterken; dringt er daarom op aan dat 
oneerlijke handelspraktijken doeltreffend 
worden aangepakt door ten volle gebruik te 
maken van de beschikbare instrumenten, 
nieuwe, doeltreffende instrumenten te 
ontwikkelen en de verstorende effecten van 
buitenlandse staatseigendom en staatssteun 
op de interne markt tegen te gaan, met 
name wanneer het gaat om EU-
financiering; verwelkomt in dit verband het 
voornemen van de nieuwe Commissie om 
het mechanisme voor de screening van 
buitenlandse directe investeringen te 
versterken en pleit ervoor om de 
besprekingen over het instrument voor 
internationale overheidsopdrachten van 
de EU te hervatten;

3. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat het mededingingsbeleid van de 
EU eerlijke concurrentie en wederzijdse 
handelsvoorwaarden op Europees en 
mondiaal niveau bevordert, met als doel 
onze eigen industrie in de EU te 
versterken; dringt er daarom op aan dat 
oneerlijke handelspraktijken doeltreffend 
worden aangepakt door ten volle gebruik te 
maken van de beschikbare instrumenten, 
nieuwe, doeltreffende instrumenten te 
ontwikkelen en de verstorende effecten van 
buitenlandse staatseigendom en staatssteun 
op de interne markt tegen te gaan, met 
name wanneer het gaat om EU-
financiering; verwelkomt in dit verband het 
voornemen van de nieuwe Commissie om 
het mechanisme voor de screening van 
buitenlandse directe investeringen te 
versterken;

Or. en

Amendement 9
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op de noodzaak om 
aanhoudende ongelijkheden tussen de 



PE644.927v01-00 10/22 AM\1194752NL.docx

NL

internationale markten voor 
overheidsopdrachten te verkleinen en 
roept de Commissie ertoe op zich in te 
zetten voor de openstelling van 
buitenlandse markten voor EU-bedrijven, 
in het bijzonder kmo's; is ingenomen met 
de hervatte onderhandelingen over het 
EU-instrument voor internationale 
overheidsopdrachten (IIO) en vraagt dat 
dit instrument tegen 2020 wordt 
goedgekeurd, zodat er voor 
wederkerigheid wordt gezorgd wanneer 
handelspartners de toegang tot hun markt 
voor overheidsopdrachten beperken;

Or. en

Amendement 10
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie voorts om 
de wereldwijde samenwerking op het 
gebied van mededinging verder te 
versterken of om via bilaterale 
handelsovereenkomsten en in 
internationale fora eerlijke 
concurrentievoorwaarden te verzekeren; 
steunt ten volle de inspanningen van de 
Commissie in het kader van de lopende 
hervorming van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) met het 
oog op de actualisering van de 
multilaterale regels inzake subsidies en 
sectorale initiatieven om de kwestie van 
subsidies op internationaal niveau aan te 
pakken;

4. verzoekt de Commissie voorts om 
de wereldwijde samenwerking op het 
gebied van mededinging verder te 
versterken met het oog op een eerlijk 
internationaal speelveld, en voor 
gemeenschappelijke normen en 
procedures te zorgen via bilaterale 
handelsovereenkomsten en in het kader 
van internationale fora, zoals de OESO, 
UNCTAD, Wereldhandelsorganisatie en 
Wereldbank; vraagt de Commissie actief 
te werken aan de versterking van het 
International Competition Network (ICN) 
en onderstreept het belang van effectieve 
samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteiten van derde 
landen om de efficiëntie van specifieke 
onderzoeken te vergroten; steunt ten volle 
de inspanningen van de Commissie in het 
kader van de lopende hervorming van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) met het 
oog op de actualisering van de 
multilaterale regels inzake subsidies en 
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sectorale initiatieven om de kwestie van 
subsidies op internationaal niveau aan te 
pakken, in het bijzonder voor wat betreft 
industriële subsidies, overheidsbedrijven 
en de gedwongen overdracht van 
technologie, met als doel op te treden 
tegen niet-marktgericht beleid en 
praktijken van derde landen;

Or. en

Amendement 11
Reinhard Bütikofer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie voorts om 
de wereldwijde samenwerking op het 
gebied van mededinging verder te 
versterken of om via bilaterale 
handelsovereenkomsten en in 
internationale fora eerlijke 
concurrentievoorwaarden te verzekeren; 
steunt ten volle de inspanningen van de 
Commissie in het kader van de lopende 
hervorming van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) met het 
oog op de actualisering van de 
multilaterale regels inzake subsidies en 
sectorale initiatieven om de kwestie van 
subsidies op internationaal niveau aan te 
pakken;

4. verzoekt de Commissie voorts om 
de wereldwijde samenwerking op het 
gebied van mededinging verder te 
versterken en onder meer toe te zien op 
een pertinente dialoog met de VS, Japan 
en andere partners; vraagt de Commissie 
ervoor te zorgen dat eerlijke 
concurrentievoorwaarden ook worden 
opgenomen in bilaterale 
handelsovereenkomsten en in 
internationale fora; steunt ten volle de 
inspanningen van de Commissie in het 
kader van de lopende hervorming van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO), 
inclusief de Beroepsinstantie, om de 
multilaterale regels inzake subsidies 
werkelijk bindend te maken, middels 
verstrenging van de verplichtingen inzake 
de kennisgeving van subsidies, 
uniformering van de interpretatie van 
'overheidsinstantie' in de anti-
subsidieregels van de WTO en uitbreiding 
van het toepassingsgebied van de WTO-
subsidieregels; roept de Commissie op tot 
het voortzetten van sectorale initiatieven 
om de kwestie van subsidies op 
internationaal niveau aan te pakken;

Or. en
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Amendement 12
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie voorts om 
de wereldwijde samenwerking op het 
gebied van mededinging verder te 
versterken of om via bilaterale 
handelsovereenkomsten en in 
internationale fora eerlijke 
concurrentievoorwaarden te verzekeren; 
steunt ten volle de inspanningen van de 
Commissie in het kader van de lopende 
hervorming van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) met het 
oog op de actualisering van de 
multilaterale regels inzake subsidies en 
sectorale initiatieven om de kwestie van 
subsidies op internationaal niveau aan te 
pakken;

4. verzoekt de Commissie voorts om 
de wereldwijde samenwerking op het 
gebied van mededinging verder te 
versterken, rekening houdend met de 
rechtshiërarchie, of om via bilaterale 
handelsovereenkomsten en in 
internationale fora eerlijke 
concurrentievoorwaarden te verzekeren die 
in overeenstemming zijn met het sociale 
recht en het milieurecht; vraagt de 
Commissie om het Europees Parlement en 
de parlementen van de lidstaten te 
raadplegen over de geschikte koers van de 
hervorming van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO), zodat 
deze hervorming beantwoordt aan de door 
de burger uitgedrukte maatschappelijke 
keuzes;

Or. fr

Amendement 13
Enikő Győri

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie voorts om 
de wereldwijde samenwerking op het 
gebied van mededinging verder te 
versterken of om via bilaterale 
handelsovereenkomsten en in 
internationale fora eerlijke 
concurrentievoorwaarden te verzekeren; 
steunt ten volle de inspanningen van de 
Commissie in het kader van de lopende 

4. verzoekt de Commissie voorts om 
de wereldwijde samenwerking op het 
gebied van mededinging verder te 
versterken en om via bilaterale 
handelsovereenkomsten en in 
internationale fora eerlijke 
concurrentievoorwaarden te verzekeren; 
steunt ten volle de inspanningen van de 
Commissie in het kader van de lopende 
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hervorming van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) met het 
oog op de actualisering van de 
multilaterale regels inzake subsidies en 
sectorale initiatieven om de kwestie van 
subsidies op internationaal niveau aan te 
pakken;

hervorming van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) met het 
oog op de actualisering van de 
multilaterale regels inzake subsidies en 
sectorale initiatieven om de kwestie van 
subsidies op internationaal niveau aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 14
Reinhard Bütikofer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie om in alle 
toekomstige handelsovereenkomsten te 
blijven onderhandelen over ambitieuze, 
afdwingbare bepalingen inzake 
mededinging en staatssteun, in het kader 
van een holistisch en ambitieus EU-
handelsbeleid;

5. verzoekt de Commissie om in alle 
toekomstige handelsovereenkomsten te 
blijven onderhandelen over ambitieuze, 
afdwingbare bepalingen inzake 
mededinging en staatssteun, in het kader 
van een holistisch en ambitieus EU-
handelsbeleid; herhaalt dat mededinging 
en duurzaamheid hand in hand moeten 
gaan, en vraagt de Commissie bijgevolg 
om ook de juridische afdwingbaarheid 
van de hoofdstukken over handel en 
duurzame ontwikkeling in al haar 
handels- en investeringsovereenkomsten 
te versterken en de sociale normen en 
milieunormen te verstrengen.

Or. en

Amendement 15
Geert Bourgeois

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie om in alle 
toekomstige handelsovereenkomsten te 

5. verzoekt de Commissie om in alle 
toekomstige handelsovereenkomsten te 
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blijven onderhandelen over ambitieuze, 
afdwingbare bepalingen inzake 
mededinging en staatssteun, in het kader 
van een holistisch en ambitieus EU-
handelsbeleid;

blijven onderhandelen over ambitieuze, 
afdwingbare bepalingen inzake 
mededinging en staatssteun, in het kader 
van een holistisch en ambitieus EU-
handelsbeleid; beklemtoont de specifieke 
noodzaak van onderzoeksfinanciering als 
de grondslag voor innovatie en 
ontwikkeling voor Europese 
ondernemingen en industrieën en als een 
belangrijke aandrijfkracht voor de 
Europese competitiviteit;

Or. en

Amendement 16
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie om in alle 
toekomstige handelsovereenkomsten te 
blijven onderhandelen over ambitieuze, 
afdwingbare bepalingen inzake 
mededinging en staatssteun, in het kader 
van een holistisch en ambitieus EU-
handelsbeleid;

5. is ingenomen met de opname van 
specifieke hoofdstukken over 
mededinging in onlangs gesloten 
bilaterale handels- en 
investeringsovereenkomsten, en verzoekt 
de Commissie om in alle toekomstige 
handelsovereenkomsten te blijven 
onderhandelen over ambitieuze, 
afdwingbare bepalingen inzake 
mededinging en staatssteun, in het kader 
van een holistisch en ambitieus EU-
handelsbeleid;

Or. en

Amendement 17
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie om in alle 5. verzoekt de Commissie om in alle 
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toekomstige handelsovereenkomsten te 
blijven onderhandelen over ambitieuze, 
afdwingbare bepalingen inzake 
mededinging en staatssteun, in het kader 
van een holistisch en ambitieus EU-
handelsbeleid;

toekomstige handelsovereenkomsten te 
blijven onderhandelen over moderne en 
doeltreffende bepalingen inzake 
mededinging en staatssteun, in het kader 
van een holistisch en ambitieus EU-
handelsbeleid dat rekening houdt met de 
doelstellingen inzake klimaatverandering, 
industriebeleid, werkgelegenheid, 
economische diversificatie en behoud van 
de culturele diversiteit;

Or. fr

Amendement 18
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de mededingingsregels 
verenigbaar zijn met de moderne economie 
en ten goede komen aan de Europese 
consumenten, door ten volle rekening te 
houden met de gevolgen van de 
digitalisering van de economie op de 
manier waarop de mondiale markten 
functioneren; is in dit verband verheugd 
over de lopende multilaterale WTO-
onderhandelingen over e-commerce, die 
ervoor moeten zorgen dat bedrijven 
wereldwijd kunnen concurreren op een 
gelijk speelveld, gebaseerd op mondiale 
handelsregels.

6. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de mededingingsregels 
verenigbaar zijn met de snel veranderende 
wereldeconomie en ten goede komen aan 
de Europese consumenten, door ten volle 
rekening te houden met de gevolgen van de 
digitalisering van de economie op de 
manier waarop de mondiale markten 
functioneren; erkent dat onlineplatforms 
belangrijke drijfkrachten zijn voor de 
digitale handel maar wijst er met name op 
dat de opkomst van de digitale economie 
tot buitensporige markt- en 
machtsconcentratie heeft geleid; 
benadrukt dat er specifiek aandacht moet 
worden besteed aan belangrijke kwesties 
zoals de toegankelijkheid en 
overdraagbaarheid van gegevens, de rol 
en aanwezigheid van platforms op de 
markten, en technologische neutraliteit; is 
in dit verband verheugd over de lopende 
multilaterale WTO-onderhandelingen over 
e-commerce, en pleit voor een omvattend 
en ambitieus voorschriftenpakket om 
obstakels voor de digitale handel aan te 
pakken, ervoor te zorgen dat bedrijven 
wereldwijd kunnen concurreren op een 
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gelijk speelveld, en het vertrouwen van de 
consument in de onlineomgeving te 
vergroten;

Or. en

Amendement 19
Geert Bourgeois

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de mededingingsregels 
verenigbaar zijn met de moderne economie 
en ten goede komen aan de Europese 
consumenten, door ten volle rekening te 
houden met de gevolgen van de 
digitalisering van de economie op de 
manier waarop de mondiale markten 
functioneren; is in dit verband verheugd 
over de lopende multilaterale WTO-
onderhandelingen over e-commerce, die 
ervoor moeten zorgen dat bedrijven 
wereldwijd kunnen concurreren op een 
gelijk speelveld, gebaseerd op mondiale 
handelsregels.

6. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de mededingingsregels 
verenigbaar zijn met de moderne economie 
en ten goede komen aan de Europese 
consumenten, door ten volle rekening te 
houden met de gevolgen van de 
digitalisering van de economie op de 
manier waarop de mondiale markten 
functioneren; is in dit verband verheugd 
over de lopende multilaterale WTO-
onderhandelingen over e-commerce, die 
ervoor moeten zorgen dat bedrijven 
wereldwijd kunnen concurreren op een 
gelijk speelveld, gebaseerd op mondiale 
handelsregels; benadrukt dat de EU in 
deze onderhandelingen het voortouw moet 
nemen.

Or. en

Amendement 20
Reinhard Bütikofer

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de mededingingsregels 
verenigbaar zijn met de moderne 
economie en ten goede komen aan de 

6. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de mededingingsregels ten 
goede komen aan de Europese 
consumenten en werknemers, door ten 
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Europese consumenten, door ten volle 
rekening te houden met de gevolgen van de 
digitalisering van de economie op de 
manier waarop de mondiale markten 
functioneren; is in dit verband verheugd 
over de lopende multilaterale WTO-
onderhandelingen over e-commerce, die 
ervoor moeten zorgen dat bedrijven 
wereldwijd kunnen concurreren op een 
gelijk speelveld, gebaseerd op mondiale 
handelsregels.

volle rekening te houden met de gevolgen 
van de digitalisering van de economie op 
de manier waarop de mondiale markten 
functioneren, en door voor meer 
consumentenbescherming te zorgen op 
internationale onlinemarkten, zonder dat 
hierbij afbreuk wordt gedaan aan de 
Europese normen inzake 
gegevensbescherming.

Or. en

Amendement 21
Emmanuel Maurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de mededingingsregels 
verenigbaar zijn met de moderne economie 
en ten goede komen aan de Europese 
consumenten, door ten volle rekening te 
houden met de gevolgen van de 
digitalisering van de economie op de 
manier waarop de mondiale markten 
functioneren; is in dit verband verheugd 
over de lopende multilaterale WTO-
onderhandelingen over e-commerce, die 
ervoor moeten zorgen dat bedrijven 
wereldwijd kunnen concurreren op een 
gelijk speelveld, gebaseerd op mondiale 
handelsregels.

6. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de mededingingsregels 
verenigbaar zijn met de moderne economie 
en ten goede komen aan de Europese 
consumenten, door ten volle rekening te 
houden met het voorzorgsbeginsel en met 
de sociaaleconomische gevolgen van de 
digitalisering, dit laatste om te 
verhinderen dat de digitalisering 
fatsoenlijke banen doet verdwijnen; meent 
in dit verband dat de Commissie het 
burgerlijk middenveld en de 
parlementaire instanties moet raadplegen 
om op basis van onafhankelijke 
effectbeoordelingen richting te geven aan 
de lopende multilaterale WTO-
onderhandelingen over e-commerce;

Or. fr

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

Ontwerpadvies
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Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verheugt zich erover dat er steeds 
meer wordt gediscussieerd over het 
verband tussen de EU-
mededingingsregels, het industriebeleid 
en de internationale handel; verzoekt de 
Commissie na te gaan of het aangewezen 
is om de interpretatie van gerichte 
mededingingsregels te moderniseren of 
aan te passen, zonder daarmee de 
betrokken Europese markten uit balans te 
brengen, met als doel meer rekening te 
houden met de verstorende impact van 
bedrijven die door de staat worden 
gesteund of gesubsidieerd, waardoor 
immers op lange termijn 
marktomstandigheden kunnen ontstaan 
die nadelig zijn voor de Europese 
consumenten en voor de competitiviteit 
van de Europese bedrijven;

Or. en

Amendement 23
Reinhard Bütikofer

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. vraagt dat de Commissie het 
Europese mededingingsbeleid herziet door 
de mededingingsinstanties ertoe te 
verplichten om bij het beoordelen van de 
legitimiteit van fusies rekening te houden 
met zowel regionale als internationale 
markten, met als doel de 
levensvatbaarheid van Europa's 
industriële basis op langere termijn te 
beschermen;

Or. en
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Amendement 24
Inma Rodríguez-Piñero, Nicola Danti

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie om de 
markten voor overheidsopdrachten van 
derde landen waarmee zij een 
vrijhandelsovereenkomst heeft gesloten - 
of waarmee zij over een dergelijke 
overeenkomst aan het onderhandelen is - 
naar behoren te analyseren en te 
bestuderen, met als doel optimale 
toegangsvoorwaarden te verkrijgen voor 
Europese bedrijven;

Or. en

Amendement 25
Enikő Győri

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat er in de context 
van de lopende hervorming van de WTO 
kan worden overwogen om heel gerichte, 
relevante fundamentele IAO-normen in 
de WTO-regelgeving op te nemen, om ook 
op dit gebied een internationaal gelijk 
speelveld te helpen creëren.

Or. en

Amendement 26
Reinhard Bütikofer

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 ter. vraagt de Commissie om zich te 
buigen over het potentieel van de 
internationale elektronische handel voor 
een vergroting van de mededinging 
binnen detailhandelsmarkten en van de 
keuze voor consumenten, en over de 
mogelijke impact van de internationale e-
commerce op de distributie van 
producten; zet vraagtekens bij de 
capaciteiten van de competente 
autoriteiten op het gebied van 
markttoezicht en handhaving, en merkt op 
dat deze autoriteiten in geval van 
grensoverschrijdende handel soms 
worden beïnvloed door een gecoördineerd 
en unilateraal optreden van economische 
spelers, en dat het nodig zou kunnen zijn 
om hiervoor regelgevingsmaatregelen uit 
te werken die het toepassingsgebied van 
het mededingingsrecht overstijgen en 
getuigen van een overkoepelende aanpak 
waarin zowel aandacht wordt besteed aan 
specifieke sectoren als aan de 
bescherming van de consument en de 
vertrouwelijkheid van gegevens;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. beklemtoont dat de effectieve 
tenuitvoerlegging van de bepalingen 
inzake duurzame ontwikkeling in 
handelsovereenkomsten van belang is om 
tot de hoogst mogelijke milieunormen en 
sociale normen te komen, en om de EU-
bedrijven te beschermen tegen oneerlijke 
mededinging wanneer de handelspartners 
van de EU zich niet aan deze normen 
houden; is in dit verband ingenomen met 
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het feit dat er bij de hervorming van de 
antidumping- en antisubsidiemaatregelen 
milieucriteria en sociale criteria worden 
opgenomen; 

Or. en

Amendement 28
Inma Rodríguez-Piñero, Nicola Danti

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. roept de Commissie ertoe op om 
ervoor te zorgen dat de betrokken 
directoraten-generaal (DG TRADE en 
DG COMP) gecoördineerd optreden, 
zodat de mededingingsregels en de 
toepassing hiervan garanderen dat 
Europese bedrijven in derde markten aan 
eerlijke concurrentie worden blootgesteld, 
en omgekeerd.

Or. en

Amendement 29
Reinhard Bütikofer

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. verzoekt de Commissie om 
bijzondere aandacht te besteden aan de 
rol van het vaststellen van internationale 
normen voor eerlijke mededinging; dringt 
erop aan dat de EU haar multilaterale 
benadering van het vaststellen van 
normen versterkt, met name in de context 
van de ISO en de EIC; waarschuwt voor 
het vastleggen van normen op nationaal 
niveau, in het bijzonder in het kader van 
China's "Nieuwe Zijderoute"-initiatief en 
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andere connectiviteitverbeterende 
initiatieven; vraagt de Commissie om in 
dit verband een coördinator op hoog 
niveau voor standaardisering aan te 
wijzen.

Or. en

Amendement 30
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. benadrukt het belang van 
de invoering van een op gender gebaseerd 
perspectief op zowel multilateraal als 
bilateraal niveau, en van de opname van 
genderhoofdstukken in 
handelsovereenkomsten alsook van de 
uitwerking van gendergevoelige 
maatregelen (bij de effectbeoordeling 
vooraf en achteraf van het handelsbeleid 
en de handelsovereenkomsten van de EU 
moet bijvoorbeeld rekening worden 
gehouden met de genderimpact) om de 
mededinging te stimuleren en inclusieve 
economische ontwikkeling te bevorderen.

Or. en


