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Poprawka 1
Reinhard Bütikofer

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że równe warunki 
działania w skali światowej w ramach 
wielostronnego systemu handlowego 
opartego na zasadach mają kluczowe 
znaczenie dla przedsiębiorstw 
europejskich, w tym MŚP, dla pobudzenia 
wzrostu gospodarczego, zapewnienia 
stabilnego i przewidywalnego otoczenia 
oraz utrzymania konkurencyjności 
przedsiębiorstw, a także dla ochrony 
istniejących i tworzenia nowych miejsc 
pracy w UE, ponieważ coraz większa 
liczba miejsc pracy zależy od globalnych 
łańcuchów wartości;

1. podkreśla, że równe warunki 
działania w skali międzynarodowej w 
ramach wielostronnego systemu 
handlowego opartego na zasadach mają 
kluczowe znaczenie dla Europy, w tym dla 
przedsiębiorstw europejskich, w 
szczególności MŚP, jak również dla 
europejskich pracowników i 
konsumentów; podkreśla, że polityka 
wzajemności powinna przyczyniać się do 
pobudzania zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego oraz zapewniania 
bezpiecznego i zdrowego środowiska 
naturalnego, zgodnie z 
międzynarodowymi zobowiązaniami UE, a 
także do zwiększenia konkurencyjności w 
oparciu o zasady zrównoważoności, jak 
również do zapewnienia stabilności 
społecznej oraz zachowania i tworzenia 
nowych, godnych miejsc pracy; w tym 
kontekście podkreśla potrzebę zwiększenia 
przejrzystości, zrównoważoności i 
odpowiedzialności korporacyjnej w 
globalnych łańcuchach wartości, aby 
przyczynić się do wyrównania szans i 
ułatwienia pozytywnej konwergencji 
norm, oraz wzywa UE do wprowadzenia 
przepisów o obowiązkowej należytej 
staranności w globalnych łańcuchach 
wartości, co jest niezbędne, by osiągnąć 
wspomniany cel;

Or. en

Poprawka 2
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
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Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że równe warunki 
działania w skali światowej w ramach 
wielostronnego systemu handlowego 
opartego na zasadach mają kluczowe 
znaczenie dla przedsiębiorstw 
europejskich, w tym MŚP, dla pobudzenia 
wzrostu gospodarczego, zapewnienia 
stabilnego i przewidywalnego otoczenia 
oraz utrzymania konkurencyjności 
przedsiębiorstw, a także dla ochrony 
istniejących i tworzenia nowych miejsc 
pracy w UE, ponieważ coraz większa 
liczba miejsc pracy zależy od globalnych 
łańcuchów wartości;

1. podkreśla, że równe warunki 
działania w skali światowej w ramach 
wielostronnego systemu handlowego 
opartego na zasadach i pozostawiającego 
państwom swobodę prowadzenia własnej 
polityki mają kluczowe znaczenie dla 
przedsiębiorstw europejskich, w tym MŚP, 
dla pobudzenia wzrostu gospodarczego, 
zapewnienia stabilnego i przewidywalnego 
otoczenia oraz utrzymania 
konkurencyjności przedsiębiorstw, a także 
dla ochrony istniejących i tworzenia 
nowych miejsc pracy w UE i państwach 
trzecich, ponieważ coraz większa liczba 
miejsc pracy zależy od globalnych 
łańcuchów wartości, oraz dla 
zagwarantowania praw socjalnych i praw 
z zakresu ochrony środowiska;

Or. fr

Poprawka 3
Reinhard Bütikofer

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że MŚP odgrywają 
kluczową rolę w handlu 
międzynarodowym i wedle szacunków 
odpowiadają za 30 % wywozu towarów z 
UE do reszty świata1; przypomina, że 
polityka handlowa i polityka konkurencji 
UE powinny wspierać tworzenie 
środowiska handlowego sprzyjającego 
MŚP, aby pomóc im w radzeniu sobie z 
coraz poważniejszymi wyzwaniami 
związanymi z wchodzeniem na nowe rynki 
i umożliwić konkurowanie za pomocą 
własnych osiągnięć;

2. podkreśla, że MŚP odgrywają 
kluczową rolę w handlu 
międzynarodowym i wedle szacunków 
odpowiadają za 30 % wywozu towarów z 
UE do reszty świata1; przypomina, że 
polityka handlowa i polityka konkurencji 
UE powinny wspierać tworzenie 
środowiska handlowego sprzyjającego 
MŚP, aby pomóc im w radzeniu sobie z 
coraz poważniejszymi wyzwaniami 
związanymi z wchodzeniem na nowe rynki 
i umożliwić konkurowanie za pomocą 
własnych osiągnięć; wzywa Komisję do 
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unowocześnienia definicji MŚP w UE, w 
szczególności poprzez uwzględnienie 
kryteriów jakościowych, takich jak 
związek między własnością, zarządzaniem 
i kontrolą;

_________________ _________________
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

Poprawka 4
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że MŚP odgrywają 
kluczową rolę w handlu 
międzynarodowym i wedle szacunków 
odpowiadają za 30 % wywozu towarów z 
UE do reszty świata1; przypomina, że 
polityka handlowa i polityka konkurencji 
UE powinny wspierać tworzenie 
środowiska handlowego sprzyjającego 
MŚP, aby pomóc im w radzeniu sobie z 
coraz poważniejszymi wyzwaniami 
związanymi z wchodzeniem na nowe rynki 
i umożliwić konkurowanie za pomocą 
własnych osiągnięć;

2. podkreśla, że MŚP odgrywają 
kluczową rolę w handlu 
międzynarodowym i wedle szacunków 
odpowiadają za 30 % wywozu towarów z 
UE do reszty świata1; uważa, że rynek 
wewnętrzny UE pozostaje zdecydowanie 
najważniejszym rynkiem dla MŚP, a UE 
musi opracować przyjazną dla środowiska 
politykę przemysłową i strategię 
dywersyfikacji gospodarczej, oraz że 
międzynarodowa polityka handlowa musi 
być dostosowana do tych polityk i 
wspierać tę transformację poprzez 
ochronę przed zaciekłą konkurencją, 
zwłaszcza ze strony partnerów, którzy nie 
przestrzegają praw gospodarczych i 
społecznych;

_________________ _________________
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
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Poprawka 5
Reinhard Bütikofer

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do zadbania o to, 
by polityka konkurencji UE promowała na 
szczeblu unijnym i światowym 
sprawiedliwą konkurencję i warunki 
wymiany handlowej oparte na 
wzajemności w celu wzmocnienia naszego 
własnego przemysłu w UE; w związku z 
tym apeluje o skuteczne rozwiązanie 
problemu nieuczciwych praktyk 
handlowych w drodze pełnego 
wykorzystania dostępnych instrumentów, 
opracowania nowych, efektywnych 
narzędzi oraz przeciwdziałania 
zakłócającemu wpływowi udziałów państw 
trzecich i dotacji na rynku wewnętrznym, 
w szczególności gdy chodzi o 
finansowanie ze środków UE; w tym 
kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
zamiar wzmocnienia przez Komisję 
mechanizmu monitorowania bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych oraz wzywa do 
wznowienia dyskusji na temat unijnego 
instrumentu dotyczącego udzielania 
zamówień publicznych w kontekście 
międzynarodowym;

3. wzywa Komisję do zadbania o to, 
by polityka konkurencji UE promowała na 
szczeblu unijnym i światowym 
sprawiedliwą konkurencję i warunki 
wymiany handlowej oparte na 
wzajemności w celu wzmocnienia starań 
przemysłu w UE na rzecz innowacji i 
sprawiedliwego przejścia do gospodarki 
UE neutralnej dla klimatu, zgodnie z 
zobowiązaniami i celami porozumienia 
paryskiego; powtarza apel do Komisji i 
państw członkowskich o przyjęcie 
udoskonalonych instrumentów ochrony 
handlu w celu zwalczania nieuczciwych 
praktyk handlowych, z uwzględnieniem 
dumpingu socjalnego i środowiskowego; 
w związku z tym apeluje o skuteczne 
rozwiązanie problemu nieuczciwych 
praktyk handlowych w drodze pełnego 
wykorzystania dostępnych instrumentów, 
opracowania nowych, efektywnych 
narzędzi oraz przeciwdziałania 
zakłócającemu wpływowi udziałów państw 
trzecich i dotacji na rynku wewnętrznym, 
w tym w kontekście przewidywanego 
mechanizmu dostosowywania cen na 
granicach; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje zamiar 
wzmocnienia przez Komisję mechanizmu 
monitorowania bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych, gdy tylko zostaną 
zgromadzone wystarczające 
doświadczenia ze stosowania 
obowiązujących przepisów; apeluje o 
ukończenie unijnego instrumentu 
dotyczącego udzielania zamówień 
publicznych w kontekście 
międzynarodowym do 2020 r.; wzywa do 
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wzmocnienia instrumentu 
antysubsydyjnego przez wprowadzenie 
mechanizmu kontroli dotacji; podkreśla, 
że polityka konkurencji UE musi być 
zgodna z celem neutralności klimatycznej 
i przyczyniać się do jego osiągnięcia, oraz 
wzywa Komisję do usunięcia sprzeczności 
w polityce przez zreformowanie 
wytycznych w sprawie pomocy państwa na 
rzecz ochrony środowiska i energii, 
zwłaszcza w odniesieniu do wpływu na 
klimat, aby uniknąć nieuczciwej przewagi 
konkurencyjnej wynikającej z praktyk 
stosowanych przez przedsiębiorstwa z 
państw trzecich;

Or. en

Poprawka 6
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do zadbania o to, 
by polityka konkurencji UE promowała na 
szczeblu unijnym i światowym 
sprawiedliwą konkurencję i warunki 
wymiany handlowej oparte na 
wzajemności w celu wzmocnienia naszego 
własnego przemysłu w UE; w związku z 
tym apeluje o skuteczne rozwiązanie 
problemu nieuczciwych praktyk 
handlowych w drodze pełnego 
wykorzystania dostępnych instrumentów, 
opracowania nowych, efektywnych 
narzędzi oraz przeciwdziałania 
zakłócającemu wpływowi udziałów państw 
trzecich i dotacji na rynku wewnętrznym, 
w szczególności gdy chodzi o 
finansowanie ze środków UE; w tym 
kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
zamiar wzmocnienia przez Komisję 
mechanizmu monitorowania bezpośrednich 

3. powtarza, że celem polityki 
konkurencji UE jest promowanie uczciwej 
konkurencji na wolnym i dynamicznym 
rynku wewnętrznym; zauważa, że na tym 
rynku działa coraz więcej podmiotów 
zewnętrznych, i podkreśla potrzebę 
zadbania o to, by zasady konkurencji UE 
miały zastosowanie do wszystkich 
podmiotów działających na rynku 
wewnętrznym UE; wzywa Komisję do 
zapewnienia równych szans w UE przez 
bardziej skoordynowane, asertywne i 
integracyjne podejście do istniejących 
instrumentów, w tym polityki konkurencji 
i zamówień publicznych oraz 
instrumentów handlowych; wzywa 
Komisję, by rozważyła również dodanie 
subsydiów państwowych i własności 
państwowej do kryteriów wykluczenia lub 
kryteriów udzielania zamówień 
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inwestycji zagranicznych oraz wzywa do 
wznowienia dyskusji na temat unijnego 
instrumentu dotyczącego udzielania 
zamówień publicznych w kontekście 
międzynarodowym;

publicznych UE, jak również 
eksterytorialne stosowanie polityki 
konkurencji UE w celu usunięcia 
zakłócającego wpływu udziałów państw 
trzecich i dotacji na rynku wewnętrznym; 
w tym kontekście z zadowoleniem 
przyjmuje niedawną propozycję rządu 
niderlandzkiego dotyczącą wyrównywania 
szans na rynku wewnętrznym; przyjmuje 
również z zadowoleniem zamiar 
wzmocnienia przez Komisję mechanizmu 
monitorowania bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych oraz wzywa do wznowienia 
dyskusji na temat unijnego instrumentu 
dotyczącego udzielania zamówień 
publicznych w kontekście 
międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 7
Tiziana Beghin

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do zadbania o to, 
by polityka konkurencji UE promowała na 
szczeblu unijnym i światowym 
sprawiedliwą konkurencję i warunki 
wymiany handlowej oparte na 
wzajemności w celu wzmocnienia naszego 
własnego przemysłu w UE; w związku z 
tym apeluje o skuteczne rozwiązanie 
problemu nieuczciwych praktyk 
handlowych w drodze pełnego 
wykorzystania dostępnych instrumentów, 
opracowania nowych, efektywnych 
narzędzi oraz przeciwdziałania 
zakłócającemu wpływowi udziałów państw 
trzecich i dotacji na rynku wewnętrznym, 
w szczególności gdy chodzi o 
finansowanie ze środków UE; w tym 
kontekście z zadowoleniem przyjmuje 

3. wzywa Komisję do zadbania o to, 
by polityka konkurencji UE promowała na 
szczeblu unijnym i światowym 
sprawiedliwą konkurencję i warunki 
wymiany handlowej oparte na 
wzajemności w celu wzmocnienia naszego 
własnego przemysłu w UE; w związku z 
tym apeluje o skuteczne rozwiązanie 
problemu nieuczciwych praktyk 
handlowych w drodze pełnego 
wykorzystania dostępnych instrumentów, 
opracowania nowych, efektywnych polityk 
i narzędzi oraz przeciwdziałania 
zakłócającemu wpływowi udziałów państw 
trzecich i dotacji na rynku wewnętrznym, 
w szczególności gdy chodzi o 
finansowanie ze środków UE, za 
pośrednictwem nowego instrumentu 
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zamiar wzmocnienia przez Komisję 
mechanizmu monitorowania bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych oraz wzywa do 
wznowienia dyskusji na temat unijnego 
instrumentu dotyczącego udzielania 
zamówień publicznych w kontekście 
międzynarodowym;

prawnego, który umożliwiłby podjęcie 
odpowiednich działań w odniesieniu do 
przedsiębiorstw spoza UE korzystających z 
tego wsparcia; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje zamiar 
wzmocnienia przez Komisję mechanizmu 
monitorowania bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych oraz wzywa do wznowienia 
dyskusji na temat unijnego instrumentu 
dotyczącego udzielania zamówień 
publicznych w kontekście 
międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 8
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do zadbania o to, 
by polityka konkurencji UE promowała na 
szczeblu unijnym i światowym 
sprawiedliwą konkurencję i warunki 
wymiany handlowej oparte na 
wzajemności w celu wzmocnienia naszego 
własnego przemysłu w UE; w związku z 
tym apeluje o skuteczne rozwiązanie 
problemu nieuczciwych praktyk 
handlowych w drodze pełnego 
wykorzystania dostępnych instrumentów, 
opracowania nowych, efektywnych 
narzędzi oraz przeciwdziałania 
zakłócającemu wpływowi udziałów państw 
trzecich i dotacji na rynku wewnętrznym, 
w szczególności gdy chodzi o 
finansowanie ze środków UE; w tym 
kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
zamiar wzmocnienia przez Komisję 
mechanizmu monitorowania bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych oraz wzywa do 
wznowienia dyskusji na temat unijnego 
instrumentu dotyczącego udzielania 

3. wzywa Komisję do zadbania o to, 
by polityka konkurencji UE promowała na 
szczeblu unijnym i światowym 
sprawiedliwą konkurencję i warunki 
wymiany handlowej oparte na 
wzajemności w celu wzmocnienia naszego 
własnego przemysłu w UE; w związku z 
tym apeluje o skuteczne rozwiązanie 
problemu nieuczciwych praktyk 
handlowych w drodze pełnego 
wykorzystania dostępnych instrumentów, 
opracowania nowych, efektywnych 
narzędzi oraz przeciwdziałania 
zakłócającemu wpływowi udziałów państw 
trzecich i dotacji na rynku wewnętrznym, 
w szczególności gdy chodzi o 
finansowanie ze środków UE; w tym 
kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
zamiar wzmocnienia przez Komisję 
mechanizmu monitorowania bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych;
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zamówień publicznych w kontekście 
międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 9
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wskazuje na potrzebę zmniejszenia 
utrzymujących się asymetrii na 
międzynarodowych rynkach zamówień 
publicznych i wzywa Komisję do 
wykazania ambicji w otwieraniu rynków 
zagranicznych dla przedsiębiorstw z UE, a 
zwłaszcza MŚP; z zadowoleniem 
przyjmuje wznowienie dyskusji na temat 
unijnego instrumentu dotyczącego 
udzielania zamówień publicznych w 
kontekście międzynarodowym i zwraca się 
o jego przyjęcie do 2020 r. w celu 
zagwarantowania wzajemności w 
przypadkach, gdy partnerzy handlowi 
ograniczają dostęp do swojego rynku 
zamówień publicznych;

Or. en

Poprawka 10
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. ponadto wzywa Komisję do 
dalszego zacieśnienia światowej 
współpracy w dziedzinie konkurencji lub 
zapewnienia uczciwych warunków 

4. ponadto wzywa Komisję do 
dalszego zacieśnienia światowej 
współpracy w dziedzinie konkurencji w 
celu zapewnienia równych warunków 
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konkurencji za pośrednictwem 
dwustronnych umów handlowych i na 
forach międzynarodowych; w pełni popiera 
wysiłki Komisji podejmowane w 
kontekście trwającej reformy Światowej 
Organizacji Handlu (WTO), zmierzające 
do aktualizacji zasad wielostronnych 
dotyczących subsydiów lub inicjatyw 
sektorowych w celu odpowiedniego 
rozwiązania kwestii subsydiów na szczeblu 
międzynarodowym;

działania w skali międzynarodowej oraz 
uzgodnienia wspólnych norm i procedur 
za pośrednictwem dwustronnych umów 
handlowych i na forach 
międzynarodowych, takich jak OECD, 
UNCTAD, WTO, Bank Światowy; zwraca 
się do Komisji o aktywne umacnianie 
Międzynarodowej Sieci Konkurencji i 
podkreśla znaczenie skutecznej 
współpracy z krajowymi organami ds. 
konkurencji z państw trzecich w celu 
zwiększenia skuteczności konkretnych 
dochodzeń; w pełni popiera wysiłki 
Komisji podejmowane w kontekście 
trwającej reformy Światowej Organizacji 
Handlu (WTO), zmierzające do 
aktualizacji zasad wielostronnych 
dotyczących subsydiów lub inicjatyw 
sektorowych w celu odpowiedniego 
rozwiązania kwestii subsydiów na szczeblu 
międzynarodowym, w szczególności 
subsydiów w dziedzinie przemysłu, 
przedsiębiorstw państwowych i 
wymuszonych transferów technologii, w 
celu zrównoważenia niezorientowanych 
rynkowo polityk i praktyk państw trzecich;

Or. en

Poprawka 11
Reinhard Bütikofer

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. ponadto wzywa Komisję do 
dalszego zacieśnienia światowej 
współpracy w dziedzinie konkurencji lub 
zapewnienia uczciwych warunków 
konkurencji za pośrednictwem 
dwustronnych umów handlowych i na 
forach międzynarodowych; w pełni popiera 
wysiłki Komisji podejmowane w 
kontekście trwającej reformy Światowej 

4. ponadto wzywa Komisję do 
dalszego zacieśnienia światowej 
współpracy w dziedzinie konkurencji, w 
tym odpowiedniego dialogu z USA, 
Japonią i innymi partnerami; apeluje do 
Komisji o zapewnienie, aby uczciwe 
warunki konkurencji były również 
uwzględnione w dwustronnych umowach 
handlowych i na forach 
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Organizacji Handlu (WTO), zmierzające 
do aktualizacji zasad wielostronnych 
dotyczących subsydiów lub inicjatyw 
sektorowych w celu odpowiedniego 
rozwiązania kwestii subsydiów na szczeblu 
międzynarodowym;

międzynarodowych; w pełni popiera 
wysiłki Komisji podejmowane w 
kontekście trwającej reformy Światowej 
Organizacji Handlu (WTO), w tym 
reformy Organu Apelacyjnego, aby nadać 
zasadom wielostronnym dotyczącym 
subsydiów moc wiążącą, przez zaostrzenie 
wymogów WTO dotyczących 
powiadamiania o subsydiach, połączenie 
sił przy interpretacji „organu 
publicznego” w przepisach 
antysubsydyjnych WTO oraz rozszerzenie 
zakresu subsydiów objętych zasadami 
WTO; wzywa Komisję do realizowania 
inicjatyw sektorowych w celu 
odpowiedniego rozwiązania kwestii 
subsydiów na szczeblu międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 12
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. ponadto wzywa Komisję do 
dalszego zacieśnienia światowej 
współpracy w dziedzinie konkurencji lub 
zapewnienia uczciwych warunków 
konkurencji za pośrednictwem 
dwustronnych umów handlowych i na 
forach międzynarodowych; w pełni 
popiera wysiłki Komisji podejmowane w 
kontekście trwającej reformy Światowej 
Organizacji Handlu (WTO), zmierzające 
do aktualizacji zasad wielostronnych 
dotyczących subsydiów lub inicjatyw 
sektorowych w celu odpowiedniego 
rozwiązania kwestii subsydiów na szczeblu 
międzynarodowym;

4. ponadto wzywa Komisję do 
dalszego zacieśnienia światowej 
współpracy w dziedzinie konkurencji, z 
uwzględnieniem hierarchii praw, lub 
zapewnienia uczciwych warunków 
konkurencji za pośrednictwem 
dwustronnych umów handlowych i na 
forach międzynarodowych, z 
uwzględnieniem praw socjalnych i praw z 
zakresu ochrony środowiska; wzywa 
Komisję do zasięgnięcia opinii 
Parlamentu Europejskiego i parlamentów 
krajowych w sprawie kierunku, jaki 
należy nadać reformie Światowej 
Organizacji Handlu (WTO), tak aby 
odzwierciedlała ona wybory społeczne 
wyrażane przez obywateli;
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Or. fr

Poprawka 13
Enikő Győri

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. ponadto wzywa Komisję do 
dalszego zacieśnienia światowej 
współpracy w dziedzinie konkurencji lub 
zapewnienia uczciwych warunków 
konkurencji za pośrednictwem 
dwustronnych umów handlowych i na 
forach międzynarodowych; w pełni popiera 
wysiłki Komisji podejmowane w 
kontekście trwającej reformy Światowej 
Organizacji Handlu (WTO), zmierzające 
do aktualizacji zasad wielostronnych 
dotyczących subsydiów lub inicjatyw 
sektorowych w celu odpowiedniego 
rozwiązania kwestii subsydiów na szczeblu 
międzynarodowym;

4. ponadto wzywa Komisję do 
dalszego zacieśnienia światowej 
współpracy w dziedzinie konkurencji i 
zapewnienia uczciwych warunków 
konkurencji za pośrednictwem 
dwustronnych umów handlowych i na 
forach międzynarodowych; w pełni popiera 
wysiłki Komisji podejmowane w 
kontekście trwającej reformy Światowej 
Organizacji Handlu (WTO), zmierzające 
do aktualizacji zasad wielostronnych 
dotyczących subsydiów lub inicjatyw 
sektorowych w celu odpowiedniego 
rozwiązania kwestii subsydiów na szczeblu 
międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 14
Reinhard Bütikofer

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję, aby we 
wszystkich przyszłych umowach 
handlowych nadal negocjowała ambitne i 
możliwe do wyegzekwowania przepisy 
dotyczące konkurencji i pomocy państwa 
w ramach całościowej i ambitnej polityki 
handlowej UE;

5. wzywa Komisję, aby we 
wszystkich przyszłych umowach 
handlowych nadal negocjowała ambitne i 
możliwe do wyegzekwowania przepisy 
dotyczące konkurencji i pomocy państwa 
w ramach całościowej i ambitnej polityki 
handlowej UE; przypomina, że 
konkurencja musi iść w parze ze 
zrównoważonym rozwojem, dlatego wzywa 
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Komisję, aby w równym stopniu 
zwiększała możliwości egzekwowania 
zapisów rozdziałów dotyczących handlu i 
zrównoważonego rozwoju we wszystkich 
zawieranych przez nią umowach 
handlowych i inwestycyjnych oraz aby 
podniosła normy społeczne i 
środowiskowe;

Or. en

Poprawka 15
Geert Bourgeois

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję, aby we 
wszystkich przyszłych umowach 
handlowych nadal negocjowała ambitne i 
możliwe do wyegzekwowania przepisy 
dotyczące konkurencji i pomocy państwa 
w ramach całościowej i ambitnej polityki 
handlowej UE;

5. wzywa Komisję, aby we 
wszystkich przyszłych umowach 
handlowych nadal negocjowała ambitne i 
możliwe do wyegzekwowania przepisy 
dotyczące konkurencji i pomocy państwa 
w ramach całościowej i ambitnej polityki 
handlowej UE; podkreśla szczególną 
potrzebę finansowania badań naukowych 
jako podstawy innowacji i rozwoju 
naszych przedsiębiorstw i sektorów 
przemysłu oraz jako kluczowego elementu 
zwiększania konkurencyjności; 

Or. en

Poprawka 16
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję, aby we 
wszystkich przyszłych umowach 

5. z zadowoleniem przyjmuje dodanie 
specjalnych rozdziałów dotyczących 



AM\1194752PL.docx 15/23 PE644.927v01-00

PL

handlowych nadal negocjowała ambitne i 
możliwe do wyegzekwowania przepisy 
dotyczące konkurencji i pomocy państwa 
w ramach całościowej i ambitnej polityki 
handlowej UE;

konkurencji do niedawno zawartych 
dwustronnych umów handlowych i 
inwestycyjnych oraz wzywa Komisję, aby 
we wszystkich przyszłych umowach 
handlowych nadal negocjowała ambitne i 
możliwe do wyegzekwowania przepisy 
dotyczące konkurencji i pomocy państwa 
w ramach całościowej i ambitnej polityki 
handlowej UE;

Or. en

Poprawka 17
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję, aby we 
wszystkich przyszłych umowach 
handlowych nadal negocjowała ambitne i 
możliwe do wyegzekwowania przepisy 
dotyczące konkurencji i pomocy państwa 
w ramach całościowej i ambitnej polityki 
handlowej UE;

5. wzywa Komisję, aby we 
wszystkich przyszłych umowach 
handlowych negocjowała nowoczesne i 
skuteczne przepisy dotyczące konkurencji i 
pomocy państwa w ramach polityki 
handlowej UE, która będzie uwzględniać 
cele związane ze zmianą klimatu, polityką 
przemysłową, zatrudnieniem, 
dywersyfikacją gospodarczą i 
zachowaniem różnorodności kulturowej;

Or. fr

Poprawka 18
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do dopilnowania, 
aby reguły konkurencji były zgodne z 
nowoczesną gospodarką i jak najlepiej 

6. wzywa Komisję do dopilnowania, 
aby reguły konkurencji były zgodne z 
szybko zmieniającą się gospodarką 
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służyły konsumentom europejskim dzięki 
pełnemu uwzględnieniu wpływu cyfryzacji 
gospodarki na funkcjonowanie rynków 
światowych; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje trwające 
negocjacje wielostronne WTO w sprawie 
handlu elektronicznego mające na celu 
zagwarantowanie, że przedsiębiorstwa 
będą mogły konkurować na całym świecie 
na równych warunkach w oparciu o zasady 
handlu światowego.

światową i jak najlepiej służyły 
konsumentom europejskim dzięki pełnemu 
uwzględnieniu wpływu cyfryzacji 
gospodarki na funkcjonowanie rynków 
światowych; przyznaje, że platformy 
internetowe są kluczowymi czynnikami 
rozwoju handlu elektronicznego, ale 
podkreśla w szczególności, że pojawienie 
się gospodarki cyfrowej doprowadziło do 
nadmiernej koncentracji rynku i władzy; 
podkreśla potrzebę skupienia się na 
kluczowych kwestiach, takich jak dostęp 
do danych i możliwość przenoszenia 
danych, rola i obecność platform na 
rynkach, neutralność technologiczna; w 
tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje 
trwające negocjacje wielostronne WTO w 
sprawie handlu elektronicznego i wzywa do 
opracowania całościowego i ambitnego 
zestawu przepisów dotyczących barier w 
handlu elektronicznym, mającego na celu 
zagwarantowanie, że przedsiębiorstwa 
będą mogły konkurować na całym świecie 
na równych warunkach, oraz zwiększenie 
zaufania konsumentów do środowiska 
online;

Or. en

Poprawka 19
Geert Bourgeois

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do dopilnowania, 
aby reguły konkurencji były zgodne z 
nowoczesną gospodarką i jak najlepiej 
służyły konsumentom europejskim dzięki 
pełnemu uwzględnieniu wpływu cyfryzacji 
gospodarki na funkcjonowanie rynków 
światowych; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje trwające 
negocjacje wielostronne WTO w sprawie 

6. wzywa Komisję do dopilnowania, 
aby reguły konkurencji były zgodne z 
nowoczesną gospodarką i jak najlepiej 
służyły konsumentom europejskim dzięki 
pełnemu uwzględnieniu wpływu cyfryzacji 
gospodarki na funkcjonowanie rynków 
światowych; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje trwające 
negocjacje wielostronne WTO w sprawie 
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handlu elektronicznego mające na celu 
zagwarantowanie, że przedsiębiorstwa 
będą mogły konkurować na całym świecie 
na równych warunkach w oparciu o zasady 
handlu światowego.

handlu elektronicznego mające na celu 
zagwarantowanie, że przedsiębiorstwa 
będą mogły konkurować na całym świecie 
na równych warunkach w oparciu o zasady 
handlu światowego; podkreśla, że UE 
powinna odegrać pierwszoplanową rolę w 
tych negocjacjach.

Or. en

Poprawka 20
Reinhard Bütikofer

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do dopilnowania, 
aby reguły konkurencji były zgodne z 
nowoczesną gospodarką i jak najlepiej 
służyły konsumentom europejskim dzięki 
pełnemu uwzględnieniu wpływu cyfryzacji 
gospodarki na funkcjonowanie rynków 
światowych; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje trwające 
negocjacje wielostronne WTO w sprawie 
handlu elektronicznego mające na celu 
zagwarantowanie, że przedsiębiorstwa 
będą mogły konkurować na całym świecie 
na równych warunkach w oparciu o 
zasady handlu światowego.

6. wzywa Komisję do dopilnowania, 
aby reguły konkurencji jak najlepiej 
służyły konsumentom i pracownikom 
europejskim dzięki pełnemu uwzględnieniu 
wpływu cyfryzacji gospodarki na 
funkcjonowanie rynków światowych, a 
także dzięki lepszej ochronie 
konsumentów na światowych rynkach 
internetowych bez uszczerbku dla 
europejskich norm ochrony danych.

Or. en

Poprawka 21
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do dopilnowania, 6. wzywa Komisję do dopilnowania, 
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aby reguły konkurencji były zgodne z 
nowoczesną gospodarką i jak najlepiej 
służyły konsumentom europejskim dzięki 
pełnemu uwzględnieniu wpływu cyfryzacji 
gospodarki na funkcjonowanie rynków 
światowych; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje trwające 
negocjacje wielostronne WTO w sprawie 
handlu elektronicznego mające na celu 
zagwarantowanie, że przedsiębiorstwa 
będą mogły konkurować na całym świecie 
na równych warunkach w oparciu o 
zasady handlu światowego.

aby reguły konkurencji były zgodne z 
nowoczesną gospodarką i jak najlepiej 
służyły konsumentom europejskim dzięki 
pełnemu uwzględnieniu zasady ostrożności 
i społeczno-gospodarczego wpływu 
cyfryzacji gospodarki w celu 
ukierunkowania tej cyfryzacji; w tym 
kontekście uważa, że Komisja powinna 
konsultować się ze społeczeństwem 
obywatelskim i organami 
parlamentarnymi, aby ukierunkowywać 
trwające negocjacje wielostronne WTO w 
sprawie handlu elektronicznego w oparciu 
o niezależne analizy wpływu.

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. z zadowoleniem przyjmuje coraz 
bardziej ożywioną debatę na temat 
związku między unijnymi zasadami 
konkurencji, polityką przemysłową i 
handlem międzynarodowym; zwraca się 
do Komisji o zbadanie, czy należy 
unowocześnić lub zaktualizować 
interpretację ukierunkowanych przepisów 
dotyczących konkurencji, nie utrudniając 
jednocześnie konkurencji na istotnych 
rynkach europejskich, tak aby lepiej 
uwzględnić zakłócający wpływ 
przedsiębiorstw wspieranych lub 
subsydiowanych przez państwo, który 
może w długiej perspektywie stworzyć 
warunki rynkowe szkodliwe dla 
konsumentów europejskich i 
konkurencyjności przedsiębiorstw UE;

Or. en
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Poprawka 23
Reinhard Bütikofer

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję do dokonania 
przeglądu europejskiej polityki 
konkurencji przez zobowiązanie organów 
ds. konkurencji do uwzględnienia rynków 
regionalnych i międzynarodowych w 
ocenie zasadności fuzji, aby chronić 
długoterminową rentowność europejskiej 
bazy przemysłowej;

Or. en

Poprawka 24
Inma Rodríguez-Piñero, Nicola Danti

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję do właściwego 
przeanalizowania i zbadania rynków 
zamówień publicznych państw trzecich, z 
którymi zostały zawarte (lub są 
negocjowane) umowy o wolnym handlu, 
w celu wynegocjowania najlepszych 
warunków dostępu dla przedsiębiorstw 
europejskich;

Or. en

Poprawka 25
Enikő Győri

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że w związku z trwającą 
reformą WTO można by rozważyć 
ewentualne włączenie do przepisów WTO 
precyzyjnych i podlegających 
orzecznictwu sądów podstawowych norm 
MOP, aby przyczynić się do zapewnienia 
równych szans w skali światowej również 
pod tym względem;

Or. en

Poprawka 26
Reinhard Bütikofer

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa Komisję do zajęcia się 
potencjałem globalnego handlu 
elektronicznego w celu zwiększenia 
konkurencji na rynkach detalicznych, 
poszerzenia wyboru oferowanego 
konsumentom i wywarcia wpływu na 
dystrybucję produktów; zauważa, że na 
wyzwania związane z nadzorem rynku i 
uprawnieniami wykonawczymi 
właściwych organów w odniesieniu do 
handlu transgranicznego nakładają się 
czasem skoordynowane i jednostronne 
działania podmiotów gospodarczych, 
mogące wymagać rozwiązań 
regulacyjnych wykraczających poza 
zakres prawa konkurencji, obejmujących 
podejścia sektorowe, zorientowane na 
ochronę konsumentów i danych 
osobowych.

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla, że skuteczne wdrożenie 
postanowień umów handlowych 
dotyczących zrównoważonego rozwoju jest 
ważne dla równania w górę do 
najwyższych norm środowiskowych i 
społecznych oraz ochrony przedsiębiorstw 
UE przed nieuczciwą konkurencją w 
przypadku, gdy takie normy nie są 
przestrzegane przez naszych partnerów 
handlowych; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie 
kryteriów środowiskowych i społecznych 
w ramach reformy środków 
antysubsydyjnych i antydumpingowych.

Or. en

Poprawka 28
Inma Rodríguez-Piñero, Nicola Danti

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa Komisję, aby zaangażowane 
dyrekcje generalne – DG ds. Handlu i DG 
ds. Konkurencji –skoordynowały swoje 
działania w celu zapewnienia, aby zasady 
konkurencji i ich wdrażanie 
gwarantowały przedsiębiorstwom 
europejskim uczciwą konkurencję na 
rynkach państw trzecich i odwrotnie.

Or. en

Poprawka 29



PE644.927v01-00 22/23 AM\1194752PL.docx

PL

Reinhard Bütikofer

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. wzywa Komisję do zwrócenia 
szczególnej uwagi na znaczenie 
ustanawiania norm uczciwej konkurencji 
na szczeblu międzynarodowym; nalega, by 
UE wzmocniła swoje wielostronne 
podejście do ustanawiania norm, w 
szczególności w kontekście ISO i IEC; 
ostrzega przed nacjonalizacją podejść do 
ustanawiania norm, szczególnie w 
kontekście chińskiej inicjatywy „jeden pas 
i jedna droga” i innych strategii na rzecz 
poprawy sieci połączeń; w tym kontekście 
wzywa Komisję do powołania 
koordynatora wysokiego szczebla ds. 
polityki normalizacyjnej.

Or. en

Poprawka 30
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. podkreśla znaczenie uwzględnienia 
perspektywy płci zarówno na szczeblu 
wielostronnym, jak i dwustronnym, w tym 
włączania rozdziałów dotyczących płci do 
umów handlowych oraz opracowania 
środków uwzględniających aspekt płci (tj. 
uwzględnienia w ocenie skutków ex ante i 
ex post wpływu polityki i umów 
handlowych UE na kwestie płci), w celu 
pobudzenia konkurencji i wspierania 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu.
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