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Pozměňovací návrh 1
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a Radu, aby pokračovaly 
v zavádění evropské strategie přístupu na 
vnější trhy s cílem zrušit necelní překážky 
obchodu;

1. vyzývá Komisi a Radu, aby pokračovaly 
v zavádění evropské strategie přístupu na 
vnější trhy s cílem zrušit necelní překážky 
obchodu; vyzývá Komisi, aby si zachovala 
pevnou pozici, pokud jde o ochranu 
evropských zájmů před nekalými 
obchodními praktikami při uplatňování 
mnohostranných a dvoustranných 
obchodních dohod a pokud jde 
o odstraňování všech překážek obchodu, 
včetně případů, jež jsou ospravedlněné 
suspenzí koncesí nebo jiných závazků, jak 
je uvedeno v článku 22.2 Ujednání 
o pravidlech a řízení při řešení sporů 
Světové obchodní organizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Phil Prendergast

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a Radu, aby pokračovaly 
v zavádění evropské strategie přístupu na 
vnější trhy s cílem zrušit necelní překážky 
obchodu;

1. vyzývá Komisi a Radu, aby pokračovaly 
v zavádění evropské strategie přístupu na 
vnější trhy s cílem zrušit necelní překážky 
obchodu a zvýšit právní jistotu pro 
všechny hospodářské subjekty;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a Radu, aby pokračovaly 
v zavádění evropské strategie přístupu na 
vnější trhy s cílem zrušit necelní překážky 
obchodu;

1. vyzývá Komisi a Radu, aby pokračovaly 
v zavádění evropské strategie přístupu na 
vnější trhy s cílem zrušit neopodstatněné
necelní překážky obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi a Radu, aby pokračovaly 
v zavádění evropské strategie přístupu na 
vnější trhy s cílem zrušit necelní překážky 
obchodu;

1. vyzývá Komisi a Radu, aby pokračovaly 
v zavádění evropské strategie přístupu na 
vnější trhy s cílem zrušit necelní překážky 
obchodu a právní omezení, aby se v oblasti 
služeb a investic usnadnil přístup na trh, 
zpřístupnily se veřejné zakázky, zlepšila 
ochrana a prosazování práv duševního 
vlastnictví a odstranily překážky 
udržitelných dodávek surovin;

Or. lt

Pozměňovací návrh 5
Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi aby zapojila celní 
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a odpovědné orgány významných 
vývozních trhů třetích zemí do úsilí 
o dosažení cíle omezit uplatňování 
nepřiměřeně striktních nebo zbytečných 
kontrolních postupů na zboží vyrobené 
nebo složené v EU, jako jsou necelní 
a skryté překážky obchodu, například 
požadavek USA na prohlížení veškerých 
nákladních kontejnerů;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. považuje za neoprávněné všechny 
překážky vyplývající z nejednotného 
uplatňování dvoustranných 
a mnohostranných obchodních pravidel;
namísto toho považuje za odůvodněné 
veškeré překážky, které jsou důsledkem 
řádné legislativní a správní činnosti 
veřejných orgánů, které vycházejí z jiných 
než obchodních cílů, ale mají 
nezamýšlený dopad na obchodování, 
a jejichž odstranění musí být předmětem 
veřejných konzultací a úvah;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Constance Le Grip, Phil Prendergast

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. podporuje návrh začleněný do aktu 2. podporuje návrh začleněný do aktu 
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o jednotném trhu, jehož cílem je 
prosazovat sbližování právních předpisů 
a přejímání mezinárodních norem ve 
větším rozsahu; přeje si, aby strukturované 
dialogy o regulaci, které v této oblasti 
probíhají s některými z partnerů, vedly ke 
konkrétním výsledkům v oblasti 
vzájemného uznávání, sbližování 
a vypracovávání pravidel a norem;

o jednotném trhu, jehož cílem je 
prosazovat sbližování právních předpisů 
a přejímání mezinárodních norem ve 
větším rozsahu, zejména pokud jde 
o ochranu spotřebitele a životního 
prostředí, standardy v oblasti zdraví 
a pracovních předpisy a také dobré životní 
podmínky zvířat; přeje si, aby 
strukturované dialogy o regulaci, které 
v této oblasti probíhají s některými 
z partnerů, jako je Transatlantická 
hospodářská rada s USA, dialog na 
vysoké úrovni s Čínou nebo skupina na 
vysoké úrovni s Japonskem, vedly ke 
konkrétním výsledkům v oblasti 
vzájemného uznávání, sbližování 
a vypracovávání pravidel a norem a že 
takové dialogy budou navázány také 
s ostatními obchodními partnery;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Philippe Juvin

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. podporuje návrh začleněný do aktu 
o jednotném trhu, jehož cílem je 
prosazovat sbližování právních předpisů 
a přejímání mezinárodních norem ve 
větším rozsahu; přeje si, aby strukturované 
dialogy o regulaci, které v této oblasti 
probíhají s některými z partnerů, vedly ke 
konkrétním výsledkům v oblasti 
vzájemného uznávání, sbližování 
a vypracovávání pravidel a norem;

2. podporuje návrh začleněný do aktu 
o jednotném trhu, jehož cílem je 
prosazovat sbližování právních předpisů 
a přijímání norem EU a mezinárodních 
norem ve větším rozsahu, a to zejména 
s cílem vyhnout se sociálnímu 
a environmentálnímu dumpingu; přeje si, 
aby strukturované dialogy o regulaci, které 
v této oblasti probíhají s některými 
z partnerů, vedly ke konkrétním výsledkům 
v oblasti vzájemného uznávání, sbližování 
a vypracovávání pravidel a norem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. podporuje návrh začleněný do aktu 
o jednotném trhu, jehož cílem je 
prosazovat sbližování právních předpisů 
a přejímání mezinárodních norem ve 
větším rozsahu; přeje si, aby strukturované 
dialogy o regulaci, které v této oblasti 
probíhají s některými z partnerů, vedly ke 
konkrétním výsledkům v oblasti 
vzájemného uznávání, sbližování 
a vypracovávání pravidel a norem;

2. podporuje návrh začleněný do aktu 
o jednotném trhu, jehož cílem je 
prosazovat sbližování právních předpisů 
a přejímání mezinárodních norem ve 
větším rozsahu; přeje si, aby strukturované 
dialogy o regulaci, které v této oblasti 
probíhají s některými z partnerů, vedly ke 
konkrétním výsledkům v oblasti 
vzájemného uznávání, sbližování 
a vypracovávání pravidel a norem;
zdůrazňuje, že tento strukturovaný dialog 
o regulaci musí plně respektovat 
demokratický postup přijímání norem, a 
to jak v případě EU tak v případě jejích 
obchodních partnerů;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Morten Løkkegaard

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. podporuje návrh začleněný do aktu 
o jednotném trhu, jehož cílem je 
prosazovat sbližování právních předpisů 
a přejímání mezinárodních norem ve 
větším rozsahu; přeje si, aby strukturované 
dialogy o regulaci, které v této oblasti 
probíhají s některými z partnerů, vedly ke 
konkrétním výsledkům v oblasti 
vzájemného uznávání, sbližování 
a vypracovávání pravidel a norem;

2. podporuje návrh začleněný do aktu 
o jednotném trhu, jehož cílem je 
prosazovat sbližování právních předpisů 
a přejímání mezinárodních norem ve 
větším rozsahu s cílem omezit v co nejvyšší 
míře technické překážky obchodu; přeje 
si, aby strukturované dialogy o regulaci, 
které v této oblasti probíhají s některými 
z partnerů, vedly ke konkrétním výsledkům 
v oblasti vzájemného uznávání, sbližování 
a vypracovávání pravidel a norem a aby 
byly tyto dialogy rozšířeny na ostatní 
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obchodní partnery;

Or. da

Pozměňovací návrh 11
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. podporuje návrh začleněný do aktu 
o jednotném trhu, jehož cílem je 
prosazovat sbližování právních předpisů 
a přejímání mezinárodních norem ve 
větším rozsahu; přeje si, aby strukturované 
dialogy o regulaci, které v této oblasti 
probíhají s některými z partnerů, vedly ke 
konkrétním výsledkům v oblasti 
vzájemného uznávání, sbližování 
a vypracovávání pravidel a norem;

2. podporuje všeobecnou koncepci 
podpory sbližování právních předpisů 
a přejímání mezinárodních norem ve 
větším rozsahu; přeje si, aby strukturované 
dialogy o regulaci, které v této oblasti 
probíhají s některými z partnerů, vedly ke 
konkrétním výsledkům v oblasti 
vzájemného uznávání, sbližování 
a vypracovávání pravidel a norem;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Phil Prendergast

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že rozšiřování 
dvoustranných a regionálních obchodních 
dohod přispívá k větší těžkopádnosti 
mezinárodních obchodních vztahů, 
zdražuje je a činí nepředvídatelnými pro 
hospodářské subjekty; vyzývá Radu 
a Komisi, aby posílily mnohostranný 
obchodní režim, zejména pokud jde 
o pokrok kola jednání WTO z Dohá; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje význam mezinárodních 
norem pro posílení světového obchodu 
a růstu, zejména při vývoji nových 
technologií, a potřebu zajistit lepší 
spolupráci mezi vnitrostátními 
normalizačními orgány na celosvětové 
úrovni, zejména v USA, Číně a 
v Japonsku;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Phil Prendergast

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že při řešení zahraničních 
právních předpisů a necelních překážek 
dochází k dodatečným obtížím, zejména 
takovým, jako je administrativní zátěž 
spojená s postupy nástroje na ochranu 
obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. vyjadřuje politování nad přetrvávající 
nedostatečnou konzistencí technických 
norem, což podporuje existence překážek 
obchodu; zdůrazňuje, že vývoj nových 
norem by měl vycházet z inkluzivního 
mezinárodního přístupu podloženého 
široce pojatými konzultacemi, aby se 
zabránilo vzniku nových překážek 
obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Phil Prendergast

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. vyzývá Komisi, aby uspíšila 
zjednodušení postupů nástroje na 
ochranu obchodu a jejich přizpůsobení 
potřebám účetních systémů malých 
a středních podniků a aby urychlila 
zřízení přiměřených podpůrných opatření 
pro malé a střední podniky, kterých se 
týkají řízení zahájená třetími zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. vyzývá Komisi, aby lépe 
spolupracovala s obchodními partnery, 
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kteří neuplatňují zásady vzájemného 
uznávání norem vyvinutých 
normalizačními orgány EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Bod 2 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2d. vyzdvihuje důležitost úlohy společných 
investic pro usnadnění výzkumu a vývoje 
v dlouhodobých programech týkajících se 
investic zvenčí a vyzývá Komisi, aby 
pokračovala ve své podpoře přístupu 
třetích zemí k rámcovým programům EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi a Radu, aby posílily 
dialog a spolupráci s obchodními partnery 
Evropské unie, pokud jde o bezpečnost 
výrobků a dodržování práv duševního 
vlastnictví;

3. vyzývá Komisi a Radu, aby v duchu 
oboustrannosti a vzájemné prospěšnosti
posílily dialog a spolupráci s obchodními 
partnery Evropské unie, pokud jde 
o bezpečnost výrobků a dodržování práv 
duševního vlastnictví;

Or. lt

Pozměňovací návrh 20
Philippe Juvin, Constance Le Grip
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. lituje, že veřejné zakázky našich 
hlavních partnerů jsou méně dostupné než 
veřejné zakázky Unie; podporuje činnost 
Komise zaměřenou na revizi evropských 
právních předpisů v oblasti veřejných 
zakázek, a zejména zavedení právních 
předpisů, které by vyjasnily podmínky 
přístupu podniků třetích zemí k evropským 
veřejným zakázkám s cílem zajistit jak 
rovnoprávné podmínky v oblasti zakázek, 
tak posílit pozici Unie při vyjednávání 
přístupu evropských podniků k veřejným 
zakázkám třetích zemí;

4. lituje, že veřejné zakázky našich 
hlavních partnerů jsou méně dostupné než 
veřejné zakázky Unie; pevně podporuje 
činnost Komise zaměřenou na revizi 
evropských právních předpisů v oblasti 
veřejných zakázek, a zejména, jak je 
uvedeno ve sdělení o Aktu o jednotném 
trhu ze dne 13. dubna 2011, zavedení 
právních předpisů, které by vyjasnily 
podmínky přístupu podniků třetích zemí 
k evropským veřejným zakázkám s cílem 
zajistit na základě zásady reciprocity
rovnoprávné podmínky v oblasti zakázek a 
také posílit pozici Unie při vyjednávání 
přístupu evropských podniků k veřejným 
zakázkám třetích zemí; vyzývá Komisi, aby 
tento legislativní návrh předložila 
nejpozději do konce roku 2011;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. lituje, že veřejné zakázky našich 
hlavních partnerů jsou méně dostupné 
než veřejné zakázky Unie; podporuje 
činnost Komise zaměřenou na revizi 
evropských právních předpisů v oblasti 
veřejných zakázek, a zejména zavedení 
právních předpisů, které by vyjasnily 
podmínky přístupu podniků třetích zemí 
k evropským veřejným zakázkám s cílem 
zajistit jak rovnoprávné podmínky v oblasti 
zakázek, tak posílit pozici Unie při 

4. bere na vědomí, že pouze 1 až 2 
procenta hodnoty veřejných zakázek jsou 
členskými státy EU zadávána přes 
hranice, z čehož jen nepatrný podíl 
zakázek je zadáván uchazečům mimo EU, 
pročež vyvstávají pochybnosti o skutečné 
otevřenosti trhu EU v oblasti veřejných 
zakázek; domnívá se však, že vztah mezi 
EU, průmyslovými zeměmi a nově 
vznikajícími hlavními partnery musí být 
v této oblasti založen na reciprocitě, aniž 
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vyjednávání přístupu evropských podniků 
k veřejným zakázkám třetích zemí;

by tím byla omezena schopnost veřejných 
orgánů, zejména v rozvíjejících se zemích, 
využívat veřejné zakázky pro účely 
obecného zájmu; očekává proto, že
Komise zpřístupní údaje a fakta týkající se 
úrovně otevřenosti veřejných zakázek 
v EU i v dalších industrializovaných 
zemích a připraví vyvážený návrh 
právních předpisů, který by zvýšil symetrii 
v přístupu k veřejných zakázkám 
a vyjasnil podmínky přístupu podniků 
třetích zemí k evropským veřejným 
zakázkám s cílem zajistit rovnoprávné 
podmínky v oblasti zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. lituje, že veřejné zakázky našich 
hlavních partnerů jsou méně dostupné než 
veřejné zakázky Unie; podporuje činnost 
Komise zaměřenou na revizi evropských 
právních předpisů v oblasti veřejných 
zakázek, a zejména zavedení právních 
předpisů, které by vyjasnily podmínky 
přístupu podniků třetích zemí k evropským 
veřejným zakázkám s cílem zajistit jak 
rovnoprávné podmínky v oblasti zakázek, 
tak posílit pozici Unie při vyjednávání 
přístupu evropských podniků k veřejným 
zakázkám třetích zemí;

4. lituje, že veřejné zakázky našich 
hlavních partnerů jsou méně dostupné než 
veřejné zakázky Unie; podporuje činnost 
Komise zaměřenou zejména na vyjasnění 
podmínek přístupu podniků třetích zemí
k evropským veřejným zakázkám s cílem 
zajistit jak rovnoprávné podmínky v oblasti 
zakázek, tak posílit pozici Unie při 
vyjednávání přístupu evropských podniků 
k veřejným zakázkám třetích zemí;
zdůrazňuje, že je s ohledem na navržení 
právních předpisů nezbytné, aby bylo 
vytváření politik fakticky podložené a aby 
bylo provedeno důkladné posouzení 
dopadů a také posouzení relativních rizik 
a výhod pro subjekty v obchodním 
i veřejném sektoru v EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. lituje, že veřejné zakázky našich 
hlavních partnerů jsou méně dostupné než 
veřejné zakázky Unie; podporuje činnost 
Komise zaměřenou na revizi evropských 
právních předpisů v oblasti veřejných 
zakázek, a zejména zavedení právních 
předpisů, které by vyjasnily podmínky 
přístupu podniků třetích zemí k evropským 
veřejným zakázkám s cílem zajistit jak 
rovnoprávné podmínky v oblasti zakázek, 
tak posílit pozici Unie při vyjednávání 
přístupu evropských podniků k veřejným 
zakázkám třetích zemí;

4. lituje, že veřejné zakázky našich 
hlavních partnerů jsou méně dostupné než 
veřejné zakázky Unie; podporuje činnost 
Komise zaměřenou na revizi evropských 
právních předpisů v oblasti veřejných 
zakázek, a zejména přezkum opatření 
nezbytných k zajištění spravedlivého 
přístupu jak podniků EU k veřejným 
zakázkám ve třetích zemích tak podniků 
třetích zemí k evropským veřejným 
zakázkám, a činnost zaměřenou na 
posílení pozice Unie při vyjednávání 
přístupu evropských podniků k veřejným 
zakázkám třetích zemí; zdůrazňuje však, 
že tato opatření musí být formulována tak, 
aby nevedla k nevhodnému novému 
rozčlenění trhu, což by mohlo mít 
následně negativní dopady na evropský 
průmysl a na jeho obchodní vztahy 
v celosvětovém měřítku;

Or. de

Pozměňovací návrh 24
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. lituje, že veřejné zakázky našich 
hlavních partnerů jsou méně dostupné než 
veřejné zakázky Unie; podporuje činnost 
Komise zaměřenou na revizi evropských 
právních předpisů v oblasti veřejných 
zakázek, a zejména zavedení právních 
předpisů, které by vyjasnily podmínky 

4. lituje, že veřejné zakázky našich 
hlavních partnerů jsou méně dostupné než 
veřejné zakázky Unie; podporuje činnost 
Komise zaměřenou na revizi evropských 
právních předpisů v oblasti veřejných 
zakázek, a zejména zavedení právních 
předpisů, které by vyjasnily podmínky 
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přístupu podniků třetích zemí k evropským 
veřejným zakázkám s cílem zajistit jak 
rovnoprávné podmínky v oblasti zakázek, 
tak posílit pozici Unie při vyjednávání 
přístupu evropských podniků k veřejným 
zakázkám třetích zemí;

přístupu podniků třetích zemí k evropským 
veřejným zakázkám s cílem zajistit jak 
rovnoprávné podmínky v oblasti zakázek, 
tak zajistit rovnoprávné vztahy mezi 
postojem Unie a třetími zeměmi při 
vyjednávání přístupu evropských podniků 
k veřejným zakázkám třetích zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. lituje, že veřejné zakázky našich 
hlavních partnerů jsou méně dostupné než 
veřejné zakázky Unie; podporuje činnost 
Komise zaměřenou na revizi evropských 
právních předpisů v oblasti veřejných 
zakázek, a zejména zavedení právních 
předpisů, které by vyjasnily podmínky 
přístupu podniků třetích zemí k evropským 
veřejným zakázkám s cílem zajistit jak 
rovnoprávné podmínky v oblasti zakázek, 
tak posílit pozici Unie při vyjednávání 
přístupu evropských podniků k veřejným 
zakázkám třetích zemí;

4. lituje, že veřejné zakázky našich 
hlavních partnerů jsou méně dostupné než 
veřejné zakázky Unie; vyzývá k posílení 
snah o zvýšení mezinárodních závazků, ať 
už prostřednictvím probíhajících jednání 
o dohodě o veřejných zakázkách 
a rozšířením účasti na ní nebo 
prostřednictvím jednání o dohodách 
o volném obchodu či prostřednictvím 
cílených dvoustranných opatření;
podporuje činnost Komise zaměřenou na 
revizi evropských právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, a zejména 
zavedení právních předpisů, které by 
vyjasnily podmínky přístupu podniků 
třetích zemí k evropským veřejným 
zakázkám s cílem zajistit jak rovnoprávné 
podmínky v oblasti zakázek, tak posílit 
pozici Unie při vyjednávání přístupu 
evropských podniků k veřejným zakázkám 
třetích zemí;

Or. lt

Pozměňovací návrh 26
Andreas Schwab
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Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. doporučuje, aby byly prozkoumány 
regulační metody, které by zajistily, že 
veřejné zakázky financované z dotací EU 
nebudou moci být udělovány státním 
podnikům ze třetích zemí, které 
nepodepsaly ani dohodu o veřejných 
zakázkách ani dvoustranné dohody 
o vzájemném otevření trhu, nebo aby 
eventuálně v takovýchto případech mohla 
EU žádat o vrácení dotací;

Or. de

Pozměňovací návrh 27
Constance Le Grip

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že je důležité rozvíjet 
obchodní vztahy mezi Evropskou unií 
a Čínou; vyzývá nicméně Komisi, aby si 
při jednáních s Čínou zachovala pevnou 
pozici, pokud jde o účast Číny v dohodě 
o veřejných zakázkách, s cílem dosáhnout 
toho, aby čínské veřejné zakázky byly 
rovněž dostupné a evropské podniky měly 
rovnoprávné postavení.

5. vyjadřuje politování nad tím, že v této 
fázi je signatáři dohody o veřejných 
zakázkách (GPA) pouze 14 zemí a že 
závazky týkající se přístupu na trh přijaté 
různými stranami v rámci této dohody 
jsou asymetrické; vyzývá Komisi, aby 
v rámci rozvoje obchodních vztahů mezi 
Evropskou unií a Čínou zachovala pevnou 
pozici, pokud jde o účast Číny v GPA, 
s cílem dosáhnout toho, aby čínské veřejné 
zakázky byly rovněž dostupné a evropské 
podniky měly rovnoprávné postavení;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Phil Prendergast
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že je důležité rozvíjet 
obchodní vztahy mezi Evropskou unií 
a Čínou; vyzývá nicméně Komisi, aby si 
při jednáních s Čínou zachovala pevnou 
pozici, pokud jde o účast Číny v dohodě 
o veřejných zakázkách, s cílem dosáhnout 
toho, aby čínské veřejné zakázky byly 
rovněž dostupné a evropské podniky měly 
rovnoprávné postavení.

5. připomíná, že je důležité zabezpečit 
vyvážené dohody o přístupu na trhy 
vládních veřejných zakázek s obchodními 
partnery EU; zdůrazňuje, že je 
v budoucích přezkumech dohody 
o veřejných zakázkách potřeba vyžadovat 
reciprocitu rozvinutých zemí, které jsou 
jejími stranami;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Malcolm Harbour

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že je důležité rozvíjet 
obchodní vztahy mezi Evropskou unií 
a Čínou; vyzývá nicméně Komisi, aby si 
při jednáních s Čínou zachovala pevnou 
pozici, pokud jde o účast Číny v dohodě 
o veřejných zakázkách, s cílem dosáhnout 
toho, aby čínské veřejné zakázky byly 
rovněž dostupné a evropské podniky měly 
rovnoprávné postavení.

5. připomíná, že je důležité rozvíjet 
obchodní vztahy mezi Evropskou unií 
a Čínou; vyzývá nicméně Komisi, aby si 
při jednáních s Čínou zachovala pozitivní 
postoj, pokud jde o přistoupení Číny 
k dohodě o veřejných zakázkách, čímž by 
Čínu pobídla k větší otevřenosti, s cílem 
dosáhnout toho, aby čínské veřejné 
zakázky byly rovněž dostupné a evropské 
podniky měly rovnoprávné postavení.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že je důležité rozvíjet 
obchodní vztahy mezi Evropskou unií 
a Čínou; vyzývá nicméně Komisi, aby si 
při jednáních s Čínou zachovala pevnou 
pozici, pokud jde o účast Číny v dohodě 
o veřejných zakázkách, s cílem dosáhnout 
toho, aby čínské veřejné zakázky byly 
rovněž dostupné a evropské podniky měly 
rovnoprávné postavení.

5. Připomíná zejména, že je velice důležité 
rozvíjet obchodní vztahy mezi Evropskou 
unií a Čínou; vyzývá nicméně Komisi, aby 
si při jednáních s Čínou zachovala pevnou 
pozici, pokud jde o podpis dohody 
o veřejných zakázkách ze strany Číny, 
s cílem dosáhnout toho, aby čínské veřejné 
zakázky byly rovněž dostupné a evropské 
podniky měly rovnoprávné postavení.

Or. de

Pozměňovací návrh 31
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že je důležité rozvíjet 
obchodní vztahy mezi Evropskou unií 
a Čínou; vyzývá nicméně Komisi, aby si 
při jednáních s Čínou zachovala pevnou 
pozici, pokud jde o účast Číny v dohodě 
o veřejných zakázkách, s cílem dosáhnout 
toho, aby čínské veřejné zakázky byly 
rovněž dostupné a evropské podniky měly 
rovnoprávné postavení.

5. připomíná, že je důležité rozvíjet 
obchodní vztahy mezi Evropskou unií 
a třetími zeměmi; vyzývá nicméně Komisi, 
aby si při jednáních se třetími zeměmi
zachovala pevnou pozici, pokud jde 
o jejich účast v dohodě o veřejných 
zakázkách, s cílem dosáhnout toho, aby 
veřejné zakázky třetích zemí byly rovněž 
dostupné a evropské podniky měly 
rovnoprávné postavení.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že je důležité rozvíjet 
obchodní vztahy mezi Evropskou unií 
a Čínou; vyzývá nicméně Komisi, aby si 
při jednáních s Čínou zachovala pevnou 
pozici, pokud jde o účast Číny v dohodě 
o veřejných zakázkách, s cílem dosáhnout 
toho, aby čínské veřejné zakázky byly 
rovněž dostupné a evropské podniky měly 
rovnoprávné postavení.

5. připomíná, že je důležité rozvíjet 
obchodní vztahy mezi Evropskou unií 
a Čínou; vyzývá nicméně Komisi, aby si 
při jednáních s Čínou zachovala pevnou 
pozici, pokud jde o účast Číny v dohodě 
o veřejných zakázkách, s cílem dosáhnout 
toho, aby čínské veřejné zakázky byly 
rovněž dostupné a evropské podniky měly 
rovnoprávné postavení a aby zajistila, že 
čínské veřejné zakázky budou v souladu 
s mezinárodními normami a vytvořila pro 
účastníky výběrových řízení předvídatelné 
podmínky;

Or. lt

Pozměňovací návrh 33
Constance Le Grip

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. připomíná význam přímých 
zahraničních investic do evropského 
hospodářství a potřebu vytvořit stabilní 
a atraktivní prostředí pro evropské 
investory v cizině a propagovat otevřené 
investiční prostředí v celé Evropě;
navrhuje nicméně, že by bylo v zájmu 
obou stran žádoucí zvážit provedení 
hodnocení dopadu těchto investic na 
vnitřní trh na evropské úrovni, aby se 
zabránilo všem možným nepříznivým 
dopadům na evropské inovace a know-
how v některých strategických odvětvích;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 34
Phil Prendergast

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 a. naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila, 
že se bude třetí strana při stanovování 
norem řídit Dohodou o technických 
překážkách obchodu, a aby vypracovala 
strategie v oblasti pobídek 
ke spravedlivému a nestrannému 
vytváření norem v citlivých oblastech, 
v nichž se uplatňují výjimky;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise při jednáních o dvoustranných 
obchodních dohodách trvá na závazných 
povinnostech týkajících se liberalizace 
služeb všeobecného hospodářského 
zájmu, čímž snižuje kvalitu poskytování 
veřejných služeb jak v EU tak ve třetích 
zemích; odmítá, aby byl tlak na 
liberalizaci těchto služeb v souvislosti 
s mezinárodním obchodem použit jako 
hlavní argument pro jejich další 
liberalizaci na jednotném trhu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Andreas Schwab
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Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby v souvislosti s 
transatlantickým dialogem podniků a 
Transatlantickou hospodářskou radou 
ještě dále posílila svou spolupráci s USA 
s cílem dosáhnout vytyčeného cíle, kterým 
je odstranit do co největší míry překážky 
bránící transatlantickému obchodu; 

Or. de

Pozměňovací návrh 37
Morten Løkkegaard

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že pro odstranění 
investičních překážek je nezbytná 
reciprocita; podporuje vytvoření 
otevřeného investičního prostředí, kde by 
mohly být přímé zahraniční investice 
uskutečňovány v zásadě bez omezení, 
včetně neviditelných překážek, jako je 
diskriminační využívání různých druhů 
administrativních postupů;

Or. da

Pozměňovací návrh 38
Phil Prendergast

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. upozorňuje na doposud nevyužité 
výhody další integrace transatlantického 
obchodu a snaží se v rámci 
transatlantického dialogu zákonodárců 
posílit navazující spolupráci v oblasti 
regulace s Kongresem USA s cílem 
odstranit mimovolné překážky obchodu;
vyzdvihuje, že společné transatlantické 
strategie mají potenciál utvářet pracovní, 
zdravotní, bezpečnostní a enviromentální 
normy a mezinárodní regulační režimy 
v oblastech, jako jsou práva spotřebitele a 
práva duševního vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Phil Prendergast

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
posílily koordinaci politik se Spojenými 
státy s cílem zajistit udržitelný přístup 
k surovinám, zejména k vzácným 
zeminám, interoperabilitu sítí ITK a 
usnadnění přístupu malých a středních 
podniků k transatlantickým trhům.

Or. en


