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Pozmeňujúci návrh 1
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že rovnaké podmienky 
vo svetovom meradle majú v 
mnohostrannom obchodnom systéme 
založenom na pravidlách kľúčový význam 
pre európske spoločnosti vrátane MSP pri 
posilňovaní rastu, garantovaní stabilného 
a predvídateľného prostredia a zachovaní 
konkurencieschopnosti, ako aj pri 
zaisťovaní súčasných pracovných miest v 
EÚ a tvorbe nových, keďže od globálnych 
hodnotových reťazcov závisí stále viac 
pracovných miest;

1. zdôrazňuje, že rovnaké podmienky 
na medzinárodnej úrovni majú v 
mnohostrannom obchodnom systéme 
založenom na pravidlách kľúčový význam 
pre Európu, vrátane európskych podnikov, 
najmä MSP, ako aj európskych 
pracovníkov a spotrebiteľov; zdôrazňuje, 
že politika reciprocity by mala prispievať 
k podpore udržateľného hospodárskeho 
rozvoja a k zaisteniu bezpečného a 
zdravého životného prostredia v súlade s 
medzinárodnými záväzkami EÚ a k 
posilneniu konkurencieschopnosti na 
základe udržateľnosti, ako aj k 
zabezpečeniu sociálnej stability a 
zachovaniu dôstojných pracovných miest 
a k ich novému vytváraniu; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje nutnosť zvýšenej 
transparentnosti, udržateľnosti a 
zodpovednosti podnikov v globálnych 
hodnotových reťazcoch s cieľom prispieť 
k vytvoreniu rovnakých podmienok a 
uľahčiť zbližovanie noriem smerom hore, 
a vyzýva EÚ, aby vytvorila právny rámec 
pre povinnú náležitú starostlivosť v 
globálnych hodnotových reťazcoch ako 
nevyhnutný krok na dosiahnutie tohto 
cieľa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Emmanuel Maurel

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že rovnaké podmienky 1. zdôrazňuje, že rovnaké podmienky 
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vo svetovom meradle majú v 
mnohostrannom obchodnom systéme 
založenom na pravidlách kľúčový význam 
pre európske spoločnosti vrátane MSP pri 
posilňovaní rastu, garantovaní stabilného a 
predvídateľného prostredia a zachovaní 
konkurencieschopnosti, ako aj pri 
zaisťovaní súčasných pracovných miest v 
EÚ a tvorbe nových, keďže od globálnych 
hodnotových reťazcov závisí stále viac 
pracovných miest;

vo svetovom meradle majú v 
mnohostrannom obchodnom systéme, 
ktorý je založený na pravidlách a 
zachováva politický priestor štátov, 
kľúčový význam pre európske spoločnosti 
vrátane MSP pri garantovaní stabilného a 
predvídateľného prostredia a zachovaní 
konkurencieschopnosti, ako aj pri 
zaisťovaní súčasných pracovných miest v 
EÚ a tretích krajinách a tvorbe nových, 
keďže od globálnych hodnotových 
reťazcov závisí stále viac pracovných 
miest, a pri zabezpečovaní sociálnych a 
environmentálnych práv;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 3
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že MSP zohrávajú v 
medzinárodnom obchode dôležitú úlohu a 
pripadá na ne približne 30 % vývozu 
tovaru z EÚ do zahraničia1; pripomína, že s 
cieľom pomôcť MSP vyrovnať sa s 
náročnejšími úlohami pri vstupe na nové 
trhy a umožniť im súťaž podľa vlastných 
zásluh, by obchodná politika a politika 
hospodárskej súťaže EÚ mali podporovať 
obchodné prostredie priaznivé pre MSP;

2. zdôrazňuje, že MSP zohrávajú v 
medzinárodnom obchode dôležitú úlohu a 
pripadá na ne približne 30 % vývozu 
tovaru z EÚ do zahraničia1; pripomína, že s 
cieľom pomôcť MSP vyrovnať sa s 
náročnejšími úlohami pri vstupe na nové 
trhy a umožniť im súťaž podľa vlastných 
zásluh, by obchodná politika a politika 
hospodárskej súťaže EÚ mali podporovať 
obchodné prostredie priaznivé pre MSP; 
vyzýva Komisiu, aby modernizovala 
definíciu MSP EÚ, a to najmä zahrnutím 
kvalitatívnych kritérií, ako je prepojenie 
vlastníctva, riadenia a kontroly;

_________________ _________________
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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Pozmeňujúci návrh 4
Emmanuel Maurel

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že MSP zohrávajú v 
medzinárodnom obchode dôležitú úlohu a 
pripadá na ne približne 30 % vývozu 
tovaru z EÚ do zahraničia1; pripomína, že 
s cieľom pomôcť MSP vyrovnať sa s 
náročnejšími úlohami pri vstupe na nové 
trhy a umožniť im súťaž podľa vlastných 
zásluh, by obchodná politika a politika 
hospodárskej súťaže EÚ mali podporovať 
obchodné prostredie priaznivé pre MSP;

2. zdôrazňuje, že MSP zohrávajú v 
medzinárodnom obchode dôležitú úlohu a 
pripadá na ne približne 30 % vývozu 
tovaru z EÚ do zahraničia1; domnieva sa, 
že vnútorný trh EÚ je stále zďaleka 
najdôležitejším trhom pre MSP a že EÚ 
potrebuje priemyselnú politiku a politiku 
hospodárskej diverzifikácie rešpektujúce 
životné prostredie, a že medzinárodná 
obchodná politika musí byť v súlade s 
týmito politikami a musí podporovať tento 
prechod tým, že ich bude chrániť pred 
neudržateľnou hospodárskou súťažou, 
najmä zo strany partnerov, ktorí 
nerešpektujú hospodárske a sociálne 
práva;

_________________ _________________
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

Pozmeňujúci návrh 5
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že politika hospodárskej súťaže EÚ bude 
na úrovni Únie i celosvetovej úrovni 
podporovať spravodlivú hospodársku súťaž 
a recipročné obchodné podmienky, pričom 
ďalším cieľom bude posilňovanie 
vlastného priemyslu v EÚ; vyzýva preto na 
účinné riešenie nekalých obchodných 

3. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že politika hospodárskej súťaže EÚ bude 
na úrovni Únie i celosvetovej úrovni 
podporovať spravodlivú hospodársku súťaž 
a recipročné obchodné podmienky, pričom 
ďalším cieľom bude posilňovanie úsilia 
priemyslu EÚ prispievať k inováciám a 
spravodlivému prechodu na klimaticky 
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praktík plným uplatňovaním dostupných 
nástrojov, tvorbou nových účinných 
nástrojov a odstraňovaním rušivých 
účinkov vlastníctva cudzích štátov a ich 
dotácií vnútorného trhu, najmä ak s nimi 
súvisí financovanie z EÚ; na základe 
uvedeného víta nový zámer Komisie 
posilniť mechanizmus preverovania 
priamych zahraničných investícií a vyzýva 
na pokračovanie rokovaní o nástroji EÚ 
pre medzinárodné obstarávanie;

neutrálne hospodárstvo EÚ v súlade s 
parížskymi záväzkami a cieľmi; opakuje 
svoju výzvu Komisii a členským štátom, 
aby prijali posilnené nástroje na ochranu 
obchodu s cieľom bojovať proti nekalým 
obchodným praktikám, a to pri 
zohľadnení sociálneho a 
environmentálneho dampingu; vyzýva 
preto na účinné riešenie nekalých 
obchodných praktík plným uplatňovaním 
dostupných nástrojov, tvorbou nových 
účinných nástrojov a odstraňovaním 
rušivých účinkov vlastníctva cudzích 
štátov a ich dotácií vnútorného trhu, a to aj 
v súvislosti s predpokladaným 
mechanizmom kompenzácie na 
hraniciach; na základe uvedeného víta 
nový zámer Komisie posilniť mechanizmus 
preverovania priamych zahraničných 
investícií, a to hneď, ako budú k dispozícii 
dostatočné skúsenosti s týmito právnymi 
predpismi; vyzýva na dokončenie 
úniového medzinárodného nástroja 
obstarávania do roku 2020; vyzýva na 
posilnenie protisubvenčného nástroja 
zahrnutím mechanizmu kontroly 
subvencií; zdôrazňuje, že politika 
hospodárskej súťaže EÚ musí byť v 
súlade s plnením cieľa v oblasti 
klimatickej neutrality a musí k nemu 
prispievať, a vyzýva Komisiu, aby 
odstránila politické rozpory pomocou 
reformy usmernení o štátnej pomoci v 
oblasti ochrany životného prostredia a v 
oblasti energetiky, najmä pokiaľ ide o 
vplyv na klímu, s cieľom zabrániť 
nekalým konkurenčným výhodám pre 
praktiky firiem z tretích krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že politika hospodárskej súťaže EÚ bude 
na úrovni Únie i celosvetovej úrovni 
podporovať spravodlivú hospodársku 
súťaž a recipročné obchodné podmienky, 
pričom ďalším cieľom bude posilňovanie 
vlastného priemyslu v EÚ; vyzýva preto 
na účinné riešenie nekalých obchodných 
praktík plným uplatňovaním dostupných 
nástrojov, tvorbou nových účinných 
nástrojov a odstraňovaním rušivých 
účinkov vlastníctva cudzích štátov a ich 
dotácií vnútorného trhu, najmä ak s nimi 
súvisí financovanie z EÚ; na základe 
uvedeného víta nový zámer Komisie 
posilniť mechanizmus preverovania 
priamych zahraničných investícií a vyzýva 
na pokračovanie rokovaní o nástroji EÚ 
pre medzinárodné obstarávanie;

3. opakuje, že cieľom politiky EÚ v 
oblasti hospodárskej súťaže je podporovať 
spravodlivú hospodársku súťaž na 
slobodnom a dynamickom vnútornom 
trhu; konštatuje, že na tomto vnútornom 
trhu funguje stále väčší počet vonkajších 
aktérov, a zdôrazňuje, že je nutné 
zabezpečiť, aby sa pravidlá EÚ v oblasti 
hospodárskej súťaže vzťahovali na 
všetkých aktérov pôsobiacich v rámci 
vnútorného trhu EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila rovnaké podmienky na úrovni 
EÚ, a to pomocou koordinovanejšieho, 
asertívneho a integračného nasadenia 
existujúcich nástrojov vrátane politík v 
oblasti hospodárskej súťaže a verejného 
obstarávania, ako aj obchodných 
nástrojov; vyzýva Komisiu, aby zvážila aj 
zahrnutie štátnych dotácií a štátneho 
vlastníctva ako kritérií vylúčenia a/alebo 
kritérií na vyhodnotenie ponúk v rámci 
riadenia v oblasti verejného obstarávania 
EÚ, ako aj extrateritoriálne uplatňovanie 
politiky EÚ v oblasti hospodárskej súťaže 
s cieľom riešiť rušivé účinky vlastníctva 
cudzích štátov a ich dotácií vnútorného 
trhu; v tejto súvislosti víta nedávny návrh 
holandskej vlády posilniť rovnaké 
podmienky na vnútornom trhu; víta aj 
nový zámer Komisie posilniť mechanizmus 
preverovania priamych zahraničných 
investícií a vyzýva na pokračovanie 
rokovaní o nástroji EÚ pre medzinárodné 
obstarávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Tiziana Beghin

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 3. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
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že politika hospodárskej súťaže EÚ bude 
na úrovni Únie i celosvetovej úrovni 
podporovať spravodlivú hospodársku súťaž 
a recipročné obchodné podmienky, pričom 
ďalším cieľom bude posilňovanie 
vlastného priemyslu v EÚ; vyzýva preto na 
účinné riešenie nekalých obchodných 
praktík plným uplatňovaním dostupných 
nástrojov, tvorbou nových účinných 
nástrojov a odstraňovaním rušivých 
účinkov vlastníctva cudzích štátov a ich 
dotácií vnútorného trhu, najmä ak s nimi 
súvisí financovanie z EÚ; na základe 
uvedeného víta nový zámer Komisie 
posilniť mechanizmus preverovania 
priamych zahraničných investícií a vyzýva 
na pokračovanie rokovaní o nástroji EÚ 
pre medzinárodné obstarávanie;

že politika hospodárskej súťaže EÚ bude 
na úrovni Únie i celosvetovej úrovni 
podporovať spravodlivú hospodársku súťaž 
a recipročné obchodné podmienky, pričom 
ďalším cieľom bude posilňovanie 
vlastného priemyslu v EÚ; vyzýva preto na 
účinné riešenie nekalých obchodných 
praktík plným uplatňovaním dostupných 
nástrojov, tvorbou nových účinných politík 
a nástrojov a odstraňovaním rušivých 
účinkov vlastníctva cudzích štátov a ich 
dotácií vnútorného trhu, najmä ak s nimi 
súvisí financovanie z EÚ, a to 
prostredníctvom nového právneho 
nástroja, ktorý by umožnil vhodné 
opatrenia týkajúce sa postupu vo vzťahu k 
spoločnostiam z krajín mimo EÚ, ktoré 
využívajú tieto podpory; na základe 
uvedeného víta nový zámer Komisie 
posilniť mechanizmus preverovania 
priamych zahraničných investícií a vyzýva 
na pokračovanie rokovaní o nástroji EÚ 
pre medzinárodné obstarávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že politika hospodárskej súťaže EÚ bude 
na úrovni Únie i celosvetovej úrovni 
podporovať spravodlivú hospodársku súťaž 
a recipročné obchodné podmienky, pričom 
ďalším cieľom bude posilňovanie 
vlastného priemyslu v EÚ; vyzýva preto na 
účinné riešenie nekalých obchodných 
praktík plným uplatňovaním dostupných 
nástrojov, tvorbou nových účinných 
nástrojov a odstraňovaním rušivých 
účinkov vlastníctva cudzích štátov a ich 
dotácií vnútorného trhu, najmä ak s nimi 
súvisí financovanie z EÚ; na základe 

3. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že politika hospodárskej súťaže EÚ bude 
na úrovni Únie i celosvetovej úrovni 
podporovať spravodlivú hospodársku súťaž 
a recipročné obchodné podmienky, pričom 
ďalším cieľom bude posilňovanie 
vlastného priemyslu v EÚ; vyzýva preto na 
účinné riešenie nekalých obchodných 
praktík plným uplatňovaním dostupných 
nástrojov, tvorbou nových účinných 
nástrojov a odstraňovaním rušivých 
účinkov vlastníctva cudzích štátov a ich 
dotácií vnútorného trhu, najmä ak s nimi 
súvisí financovanie z EÚ; víta v tejto 
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uvedeného víta nový zámer Komisie 
posilniť mechanizmus preverovania 
priamych zahraničných investícií a vyzýva 
na pokračovanie rokovaní o nástroji EÚ 
pre medzinárodné obstarávanie;

súvislosti zámer novej Komisie posilniť 
mechanizmus preverovania priamych 
zahraničných investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. poukazuje na potrebu obmedziť 
pretrvávajúce asymetrie na 
medzinárodných trhoch verejného 
obstarávania a vyzýva Komisiu, aby bola 
ambiciózna pri otváraní zahraničných 
trhov spoločnostiam z EÚ, najmä MSP; 
víta obnovené rokovania o úniovom 
nástroji medzinárodného obstarávania 
(NMO) a požaduje jeho prijatie do roku 
2020 s cieľom zaručiť reciprocitu v 
prípadoch, keď obchodní partneri 
obmedzujú prístup na svoje trhy verejného 
obstarávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. okrem toho vyzýva Komisiu, aby 
buď ďalej posilňovala svetovú spoluprácu 
v oblasti hospodárskej súťaže, alebo aby 
prostredníctvom dvojstranných 
obchodných dohôd a na medzinárodných 
fórach zabezpečovala spravodlivé 

4. okrem toho vyzýva Komisiu, aby 
ďalej posilňovala svetovú spoluprácu v 
oblasti hospodárskej súťaže s cieľom 
zabezpečiť rovnaké medzinárodné 
podmienky a dohodnúť sa na spoločných 
normách a postupoch prostredníctvom 
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podmienky pre hospodársku súťaž; plne 
podporuje úsilie Komisie v kontexte 
prebiehajúcej reformy Svetovej obchodnej 
organizácie WTO s cieľom aktualizovať 
multilaterálne pravidlá dotácií alebo 
odvetvové iniciatívy za adekvátne riešenie 
dotácií na medzinárodnej úrovni;

dvojstranných obchodných dohôd a na 
medzinárodných fórach, ako sú OECD, 
UNCTAD, WTO, Svetová banka; žiada 
Komisiu, aby aktívne posilňovala 
Medzinárodnú sieť pre hospodársku súťaž 
(ICN), a zdôrazňuje význam účinnej 
spolupráce s vnútroštátnymi orgánmi na 
ochranu hospodárskej súťaže z tretích 
krajín s cieľom zvýšiť účinnosť 
konkrétnych vyšetrovaní; plne podporuje 
úsilie Komisie v kontexte prebiehajúcej 
reformy Svetovej obchodnej organizácie 
WTO s cieľom aktualizovať multilaterálne 
pravidlá dotácií alebo odvetvové iniciatívy 
za adekvátne riešenie dotácií na 
medzinárodnej úrovni, najmä pokiaľ ide o 
priemyselné subvencie, štátne podniky a 
nútené transfery technológií, s cieľom 
napraviť netrhovo orientované politiky a 
postupy tretích krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. okrem toho vyzýva Komisiu, aby 
buď ďalej posilňovala svetovú spoluprácu 
v oblasti hospodárskej súťaže, alebo aby 
prostredníctvom dvojstranných 
obchodných dohôd a na medzinárodných 
fórach zabezpečovala spravodlivé 
podmienky pre hospodársku súťaž; plne 
podporuje úsilie Komisie v kontexte 
prebiehajúcej reformy Svetovej obchodnej 
organizácie WTO s cieľom aktualizovať 
multilaterálne pravidlá dotácií alebo 
odvetvové iniciatívy za adekvátne riešenie 
dotácií na medzinárodnej úrovni;

4. okrem toho vyzýva Komisiu, aby 
ďalej posilňovala svetovú spoluprácu v 
oblasti hospodárskej súťaže vrátane 
relevantného dialógu s USA, Japonskom 
a ďalšími partnermi; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila spravodlivé podmienky pre 
hospodársku súťaž, ktoré sa zahrnú aj do 
dvojstranných obchodných dohôd a do 
medzinárodných fór; plne podporuje úsilie 
Komisie v kontexte prebiehajúcej reformy 
Svetovej obchodnej organizácie WTO 
vrátane reformy Odvolacieho orgánu, aby 
sa multilaterálne pravidlá dotácií stali 
skutočne záväznými, a to posilnením 
požiadaviek na oznamovanie dotácií 
WTO, zjednotením úsilia pri výklade 
pojmu „verejný orgán“ v 
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protisubvenčných pravidlách WTO a 
rozšírením rozsahu pôsobnosti WTO v 
oblasti subvencií; vyzýva Komisiu, aby 
uskutočňovala odvetvové iniciatívy s 
cieľom adekvátne riešiť dotácie na 
medzinárodnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Emmanuel Maurel

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. okrem toho vyzýva Komisiu, aby 
buď ďalej posilňovala svetovú spoluprácu 
v oblasti hospodárskej súťaže, alebo aby 
prostredníctvom dvojstranných 
obchodných dohôd a na medzinárodných 
fórach zabezpečovala spravodlivé 
podmienky pre hospodársku súťaž; plne 
podporuje úsilie Komisie v kontexte 
prebiehajúcej reformy Svetovej obchodnej 
organizácie WTO s cieľom aktualizovať 
multilaterálne pravidlá dotácií alebo 
odvetvové iniciatívy za adekvátne riešenie 
dotácií na medzinárodnej úrovni;

4. okrem toho vyzýva Komisiu, aby 
buď ďalej posilňovala svetovú spoluprácu 
v oblasti hospodárskej súťaže a 
zohľadňovala pritom hierarchiu práv, 
alebo aby prostredníctvom dvojstranných 
obchodných dohôd a na medzinárodných 
fórach zabezpečovala spravodlivé 
podmienky pre hospodársku súťaž, ktoré 
zohľadňujú sociálne a environmentálne 
práva; vyzýva Komisiu, aby konzultovala s 
Európskym parlamentom a národnými 
parlamentmi o zameraní, ktoré má mať 
reforma Svetovej obchodnej organizácie 
(WTO), aby táto reforma odrážala 
spoločenskú voľbu vyjadrenú občanmi;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 13
Enikő Győri

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. okrem toho vyzýva Komisiu, aby 
buď ďalej posilňovala svetovú spoluprácu 
v oblasti hospodárskej súťaže, alebo aby 

4. okrem toho vyzýva Komisiu, aby 
ďalej posilňovala svetovú spoluprácu v 
oblasti hospodárskej súťaže a aby 
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prostredníctvom dvojstranných 
obchodných dohôd a na medzinárodných 
fórach zabezpečovala spravodlivé 
podmienky pre hospodársku súťaž; plne 
podporuje úsilie Komisie v kontexte 
prebiehajúcej reformy Svetovej obchodnej 
organizácie WTO s cieľom aktualizovať 
multilaterálne pravidlá dotácií alebo 
odvetvové iniciatívy za adekvátne riešenie 
dotácií na medzinárodnej úrovni;

prostredníctvom dvojstranných 
obchodných dohôd a na medzinárodných 
fórach zabezpečovala spravodlivé 
podmienky pre hospodársku súťaž; plne 
podporuje úsilie Komisie v kontexte 
prebiehajúcej reformy Svetovej obchodnej 
organizácie WTO s cieľom aktualizovať 
multilaterálne pravidlá dotácií alebo 
odvetvové iniciatívy za adekvátne riešenie 
dotácií na medzinárodnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu, aby pri všetkých 
budúcich obchodných dohodách 
pokračovala v rokovaniach o ambicióznych 
a vykonateľných ustanoveniach o 
hospodárskej súťaži a štátnej pomoci ako 
súčasti ambicióznej holistickej obchodnej 
politiky EÚ;

5. vyzýva Komisiu, aby pri všetkých 
budúcich obchodných dohodách 
pokračovala v rokovaniach o ambicióznych 
a vykonateľných ustanoveniach o 
hospodárskej súťaži a štátnej pomoci ako 
súčasti ambicióznej holistickej obchodnej 
politiky EÚ; pripomína, že hospodárska 
súťaž musí ísť ruka v ruke s 
udržateľnosťou, a preto vyzýva Komisiu, 
aby rovnako posilnila právnu 
vymožiteľnosť kapitol o obchode a 
udržateľnom rozvoji vo všetkých svojich 
obchodných a investičných dohodách a 
aby zabezpečila nezvratnosť sociálnych a 
environmentálnych noriem;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Geert Bourgeois

Návrh stanoviska
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu, aby pri všetkých 
budúcich obchodných dohodách 
pokračovala v rokovaniach o ambicióznych 
a vykonateľných ustanoveniach o 
hospodárskej súťaži a štátnej pomoci ako 
súčasti ambicióznej holistickej obchodnej 
politiky EÚ;

5. vyzýva Komisiu, aby pri všetkých 
budúcich obchodných dohodách 
pokračovala v rokovaniach o ambicióznych 
a vykonateľných ustanoveniach o 
hospodárskej súťaži a štátnej pomoci ako 
súčasti ambicióznej holistickej obchodnej 
politiky EÚ; zdôrazňuje osobitné potreby 
financovania výskumu ako základu pre 
inovácie a základu rozvoja našich 
podnikov a priemyselných odvetví a ako 
kľúčového prvku zvýšenia 
konkurencieschopnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva Komisiu, aby pri všetkých 
budúcich obchodných dohodách 
pokračovala v rokovaniach o ambicióznych 
a vykonateľných ustanoveniach o 
hospodárskej súťaži a štátnej pomoci ako 
súčasti ambicióznej holistickej obchodnej 
politiky EÚ;

5. víta osobitné kapitoly o 
hospodárskej súťaži v nedávno 
uzatvorených bilaterálnych obchodných a 
investičných dohodách a vyzýva Komisiu, 
aby pri všetkých budúcich obchodných 
dohodách pokračovala v rokovaniach o 
ambicióznych a vykonateľných 
ustanoveniach o hospodárskej súťaži a 
štátnej pomoci ako súčasti ambicióznej 
holistickej obchodnej politiky EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Emmanuel Maurel

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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5. vyzýva Komisiu, aby pri všetkých 
budúcich obchodných dohodách 
pokračovala v rokovaniach o 
ambicióznych a vykonateľných 
ustanoveniach o hospodárskej súťaži a 
štátnej pomoci ako súčasti ambicióznej 
holistickej obchodnej politiky EÚ;

5. vyzýva Komisiu, aby pri všetkých 
budúcich obchodných dohodách rokovala 
o moderných a efektívnych ustanoveniach 
o hospodárskej súťaži a o štátnej pomoci, a 
to v rámci obchodnej politiky Únie, ktorá 
zohľadňuje ciele v oblasti zmeny klímy, 
priemyselnej politiky, zamestnanosti, 
hospodárskej diverzifikácie a zachovania 
kultúrnej rozmanitosti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 18
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
súlad pravidiel hospodárskej súťaže s 
modernou ekonomikou a ich vhodnosť pre 
európskych spotrebiteľov maximálnym 
možným zohľadnením vplyvu digitalizácie 
hospodárstva na fungovanie globálnych 
trhov; v tejto súvislosti víta prebiehajúce 
viacstranné rokovania WTO o 
elektronickom obchode s cieľom 
zabezpečiť, aby hospodárska súťaž mohla 
vo svetovom meradle prebiehať za 
rovnakých podmienok podľa celosvetovo 
platných pravidiel obchodu.

6. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
súlad pravidiel hospodárskej súťaže s 
rýchlo sa meniacou svetovou ekonomikou 
a ich vhodnosť pre európskych 
spotrebiteľov maximálnym možným 
zohľadnením vplyvu digitalizácie 
hospodárstva na fungovanie globálnych 
trhov; uznáva, že online platformy sú 
kľúčovými predpokladmi digitálneho 
obchodu, ale osobitne zdôrazňuje, že vznik 
digitálneho hospodárstva viedol k 
nadmernej koncentrácii trhu a moci; 
zdôrazňuje potrebu zamerať sa na 
kľúčové otázky, ako je prístup k údajom a 
ich prenosnosť, úloha a prítomnosť 
platforiem na trhoch, technologická 
neutralita; v tejto súvislosti víta 
prebiehajúce viacstranné rokovania WTO o 
elektronickom obchode a požaduje 
komplexný a ambiciózny súbor pravidiel 
na riešenie prekážok digitálneho obchodu, 
zabezpečenie toho, aby spoločnosti mohli 
súťažiť na celom svete za rovnakých 
podmienok a aby sa zvýšila dôvera 
spotrebiteľov v online prostredie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 19
Geert Bourgeois

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
súlad pravidiel hospodárskej súťaže s 
modernou ekonomikou a ich vhodnosť pre 
európskych spotrebiteľov maximálnym 
možným zohľadnením vplyvu digitalizácie 
hospodárstva na fungovanie globálnych 
trhov; v tejto súvislosti víta prebiehajúce 
viacstranné rokovania WTO o 
elektronickom obchode s cieľom 
zabezpečiť, aby hospodárska súťaž mohla 
vo svetovom meradle prebiehať za 
rovnakých podmienok podľa celosvetovo 
platných pravidiel obchodu.

6. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
súlad pravidiel hospodárskej súťaže s 
modernou ekonomikou a ich vhodnosť pre 
európskych spotrebiteľov maximálnym 
možným zohľadnením vplyvu digitalizácie 
hospodárstva na fungovanie globálnych 
trhov; v tejto súvislosti víta prebiehajúce 
viacstranné rokovania WTO o 
elektronickom obchode s cieľom 
zabezpečiť, aby hospodárska súťaž mohla 
vo svetovom meradle prebiehať za 
rovnakých podmienok podľa celosvetovo 
platných pravidiel obchodu; zdôrazňuje, že 
EÚ by v týchto rokovaniach mala zaujať 
vedúcu úlohu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
súlad pravidiel hospodárskej súťaže s 
modernou ekonomikou a ich vhodnosť 
pre európskych spotrebiteľov 
maximálnym možným zohľadnením 
vplyvu digitalizácie hospodárstva na 
fungovanie globálnych trhov; v tejto 
súvislosti víta prebiehajúce viacstranné 
rokovania WTO o elektronickom obchode 
s cieľom zabezpečiť, aby hospodárska 
súťaž mohla vo svetovom meradle 
prebiehať za rovnakých podmienok podľa 

6. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby pravidlá hospodárskej súťaže boli 
vhodné pre európskych spotrebiteľov a 
pracovníkov, a to maximálnym možným 
zohľadnením vplyvu digitalizácie 
hospodárstva na fungovanie globálnych 
trhov; a tiež posilnením ochrany 
spotrebiteľov na svetových online trhoch, 
bez poškodzovania európskych noriem v 
oblasti ochrany údajov;
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celosvetovo platných pravidiel obchodu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Emmanuel Maurel

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
súlad pravidiel hospodárskej súťaže s 
modernou ekonomikou a ich vhodnosť pre 
európskych spotrebiteľov maximálnym 
možným zohľadnením vplyvu digitalizácie 
hospodárstva na fungovanie globálnych 
trhov; v tejto súvislosti víta prebiehajúce 
viacstranné rokovania WTO o 
elektronickom obchode s cieľom 
zabezpečiť, aby hospodárska súťaž mohla 
vo svetovom meradle prebiehať za 
rovnakých podmienok podľa celosvetovo 
platných pravidiel obchodu.

6. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
súlad pravidiel hospodárskej súťaže s 
modernou ekonomikou a ich vhodnosť pre 
európskych spotrebiteľov maximálnym 
možným zohľadnením zásady predbežnej 
opatrnosti a sociálno-ekonomického 
vplyvu digitalizácie, s cieľom orientovať 
digitalizáciu tak, aby nezničila dôstojné 
pracovné miesta; v tejto súvislosti sa 
domnieva, že Komisia by mala 
konzultovať s občianskou spoločnosťou a 
parlamentnými orgánmi, aby na základe 
nezávislých posúdení vplyvu orientovala 
multilaterálne rokovania o elektronickom 
obchode, ktoré prebiehajú v rámci WTO;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 22
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. víta silnejúcu diskusiu o vzťahu 
medzi úniovými pravidlami hospodárskej 
súťaže, priemyselnou politikou a 
medzinárodným obchodom; žiada 
Komisiu, aby preskúmala vhodnosť 
modernizácie alebo aktualizácie výkladu 
cielených pravidiel hospodárskej súťaže 
bez toho, aby sa narušila hospodárska 
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súťaž na príslušných európskych trhoch, 
s cieľom lepšie zohľadniť rušivé účinky 
vyvolané štátom podporovanými alebo 
dotovanými spoločnosťami, ktoré by 
mohli vytvoriť dlhodobé trhové 
podmienky poškodzujúce európskych 
spotrebiteľov a konkurencieschopnosť 
podnikov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala 
európsku politiku hospodárskej súťaže 
tým, že uloží orgánom na ochranu 
hospodárskej súťaže povinnosť, aby pri 
hodnotení legitímnosti fúzií zohľadňovali 
regionálne, ako aj medzinárodné trhy s 
cieľom chrániť dlhodobú 
životaschopnosť európskej priemyselnej 
základne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Inma Rodríguez-Piñero, Nicola Danti

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu, aby riadne 
analyzovala a skúmala trhy verejného 
obstarávania v tretích krajinách, s 
ktorými uzatvorila dohodu o voľnom 
obchode alebo o takej dohode rokuje, s 
cieľom dohodnúť sa na najlepších 
podmienkach prístupu pre európske 
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spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Enikő Győri

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. domnieva sa, že v kontexte 
prebiehajúcej reformy WTO by sa mohlo 
preskúmať prípadné zahrnutie presných a 
vymáhateľných základných noriem MOP 
podľa práva WTO, s cieľom prispieť k 
vytvoreniu celosvetových rovnakých 
podmienok aj v tejto súvislosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. vyzýva Komisiu, aby riešila 
potenciál celosvetového elektronického 
obchodu pre zvýšenie hospodárskej 
súťaže na maloobchodných trhoch, 
posilnenie výberu pre spotrebiteľov a pre 
vplyv distribúcie výrobkov; výzvy týkajúce 
sa dohľadu nad trhom a právomocí 
príslušných orgánov v oblasti 
presadzovania práva pri riešení 
cezhraničného obchodu niekedy dopĺňa 
koordinované a jednostranné konanie 
hospodárskych subjektov, ktoré si môže 
vyžadovať regulačné riešenia nad rámec 
oblasti práva hospodárskej súťaže, čo 
zahŕňa prístupy zamerané na jednotlivé 
odvetvia, ochranu spotrebiteľov a 
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ochranu údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. zdôrazňuje, že účinné vykonávanie 
ustanovení obchodných dohôd o 
udržateľnom rozvoji je dôležité z hľadiska 
dosiahnutia najlepších 
environmentálnych a sociálnych noriem, 
ochrany podnikov v EÚ pred nekalou 
hospodárskou súťažou, ak tieto normy 
naši obchodní partneri nespĺňajú; v tejto 
súvislosti víta zavedenie 
environmentálnych a sociálnych kritérií v 
rámci reformy protisubvenčných a 
antidumpingových opatrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Inma Rodríguez-Piñero, Nicola Danti

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. vyzýva Komisiu, aby príslušné 
generálne riaditeľstvá – GR pre obchod a 
GR pre hospodársku súťaž – konali 
koordinovane s cieľom zabezpečiť, aby 
pravidlá hospodárskej súťaže a ich 
uplatňovanie zaručovali európskym 
spoločnostiam spravodlivú hospodársku 
súťaž na trhoch tretích krajín a naopak;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 29
Reinhard Bütikofer

Návrh stanoviska
Odsek 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6c. vyzýva Komisiu, aby venovala 
osobitnú pozornosť úlohe stanovovania 
medzinárodných noriem pre spravodlivú 
hospodársku súťaž; trvá na tom, že EÚ by 
mala posilniť svoj multilaterálny prístup k 
stanovovaniu noriem, najmä v kontexte 
ISO a IEC; varuje pred „znárodnením“ 
prístupov k stanovovaniu noriem, najmä v 
kontexte čínskej iniciatívy Jedno pásmo, 
jedna cesta a ďalších stratégií na 
zlepšenie pripojiteľnosti; vyzýva Komisiu, 
aby v tejto súvislosti zriadila funkciu 
koordinátora na vysokej úrovni pre 
politiku normalizácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Návrh stanoviska
Odsek 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6c. zdôrazňuje, že je dôležité na 
multilaterálnej aj bilaterálnej úrovni 
začleniť rodové hľadisko vrátane 
rodových kapitol do obchodných dohôd a 
navrhnúť opatrenia zohľadňujúce rodové 
hľadisko (t. j. zahrnúť vplyv obchodnej 
politiky a dohôd EÚ na rodovú rovnosť 
do posúdenia vplyvu ex ante a ex post) s 
cieľom posilniť hospodársku súťaž a 
podporiť inkluzívny hospodársky rast;

Or. en



AM\1194752SK.docx 21/21 PE644.927v01-00

SK


