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Módosítás 1
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy 
folytassák a külső piacokra való jutás 
európai stratégiájának végrehajtását a nem 
vámjellegű kereskedelmi akadályok 
elhárítása tekintetében;

1. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy 
folytassák a külső piacokra való jutás 
európai stratégiájának végrehajtását a nem 
vámjellegű kereskedelmi akadályok 
elhárítása tekintetében; kéri a Bizottságot, 
hogy határozottan védje az európai 
érdekeket a tisztességtelen 
kereskedelemmel szemben a két- és 
többoldalú kereskedelmi megállapodások 
alkalmazása tekintetében és a 
kereskedelem útjában álló akadályok 
megszüntetése tekintetében, indokolt 
esetben többek között a koncessziók vagy 
egyéb kötelezettségek felfüggesztésével, a 
Kereskedelmi Világszervezet vitarendezési 
szabályokról és eljárásokról szóló 
egyetértési megállapodása 22. cikke (2) 
bekezdésének rendelkezése értelmében;

Or. en

Módosítás 2
Phil Prendergast

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy 
folytassák a külső piacokra való jutás 
európai stratégiájának végrehajtását a nem 
vámjellegű kereskedelmi akadályok 
elhárítása tekintetében;

1. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy 
folytassák a külső piacokra való jutás 
európai stratégiájának végrehajtását a nem 
vámjellegű kereskedelmi akadályok 
elhárítása tekintetében, és javítsák a 
jogbiztonságot valamennyi gazdasági 
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szereplő tekintetében;

Or. en

Módosítás 3
Pascal Canfin

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy 
folytassák a külső piacokra való jutás 
európai stratégiájának végrehajtását a nem 
vámjellegű kereskedelmi akadályok 
elhárítása tekintetében;

1. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy 
folytassák a külső piacokra való jutás 
európai stratégiájának végrehajtását az 
indokolatlan nem vámjellegű kereskedelmi 
akadályok elhárítása tekintetében;

Or. en

Módosítás 4
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy 
folytassák a külső piacokra való jutás 
európai stratégiájának végrehajtását a nem 
vámjellegű kereskedelmi akadályok 
elhárítása tekintetében;

1. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy 
folytassák a külső piacokra való jutás 
európai stratégiájának végrehajtását a nem 
vámjellegű kereskedelmi akadályok és jogi 
korlátozások elhárítása tekintetében annak 
érdekében, hogy elősegítsék a 
szolgáltatások és befektetések piacra 
jutását, a közbeszerzési eljárások 
megnyitását, a szellemi tulajdonjogok 
védelmének és érvényesítésének javítását 
és a fenntartható nyersanyagellátás 
útjában álló akadályok elhárítását;

Or. lt



AM\876202HU.doc 5/24 PE472.041v01-00

HU

Módosítás 5
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. kéri a Bizottságot, hogy a legfontosabb 
harmadik országok vámhatóságait és 
exportpiacuk tekintetében illetékes 
hatóságait vonják be abból a célból, hogy 
csökkenjenek az Unióban készült vagy 
összeállított termékek esetében 
alkalmazott túl szigorú vagy szükségtelen 
ellenőrzési eljárások, amelyek nem 
vámjellegű és rejtett kereskedelmi 
akadályoknak számítanak, mint például 
az Egyesült Államokba érkező összes 
konténer teljes körű átvilágítását előíró 
intézkedés;

Or. en

Módosítás 6
Pascal Canfin

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy a kétoldalú és 
többoldalú kereskedelmi szabályok 
következetlen végrehajtásából eredő 
valamennyi akadály indokolatlan; úgy 
véli azonban, hogy az állami hatóságok 
kereskedelmi területen kívüli – és nem 
szándékos kereskedelmi 
következményekkel járó – legitim 
jogalkotási és közigazgatási 
tevékenységéből eredő valamennyi 
akadály indokolt, és eltávolításukhoz 
nyilvános konzultációra és mérlegelésre 
van szükség;
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Or. en

Módosítás 7
Constance Le Grip, Phil Prendergast

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. támogatja az egységes piaci 
intézkedéscsomagban foglalt javaslatot, 
mely a szabályozások közelítését és a 
nemzetközi normák szélesebb körű 
elfogadását célozza; reméli, hogy az e 
területen néhány partnerével folytatott 
szabályozási párbeszédek konkrét 
eredményekkel járnak a kölcsönös 
elismerés, a konvergencia, valamint a 
szabályok és szabványok meghatározása 
tekintetében;

2. támogatja az egységes piaci 
intézkedéscsomagban foglalt javaslatot, 
mely a szabályozások közelítését és a 
nemzetközi normák szélesebb körű 
elfogadását célozza, különösen a 
fogyasztó- és környezetvédelem, az 
egészségügyi és munkavédelmi előírások 
és az állatjólét területén; reméli, hogy az e 
területen néhány partnerével – például a 
Transzatlanti Gazdasági Tanács 
keretében az Egyesült Államokkal, a 
magas szintű gazdasági és kereskedelmi 
párbeszéd keretében Kínával és a magas 
szintű munkacsoport keretében Japánnal 
– folytatott strukturált szabályozási 
párbeszédek konkrét eredményekkel járnak 
a kölcsönös elismerés, a konvergencia, 
valamint a szabályok és szabványok 
meghatározása tekintetében, és hogy 
hasonló párbeszédek létrehozására kerül 
sor más kereskedelmi partnerekkel;

Or. en

Módosítás 8
Philippe Juvin

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. támogatja az egységes piaci 
intézkedéscsomagban foglalt javaslatot, 

2. támogatja az egységes piaci 
intézkedéscsomagban foglalt javaslatot, 
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mely a szabályozások közelítését és a
nemzetközi normák szélesebb körű 
elfogadását célozza; reméli, hogy az e 
területen néhány partnerével folytatott 
szabályozási párbeszédek konkrét 
eredményekkel járnak a kölcsönös 
elismerés, a konvergencia, valamint a 
szabályok és szabványok meghatározása 
tekintetében;

mely a szabályozások közelítését és az 
uniós és nemzetközi normák szélesebb 
körű elfogadását célozza, különösen a 
szociális és környezeti dömping elhárítása 
céljából; reméli, hogy az e területen 
néhány partnerével folytatott strukturált
szabályozási párbeszédek konkrét 
eredményekkel járnak a kölcsönös 
elismerés, a konvergencia, valamint a 
szabályok és szabványok meghatározása 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 9
Pascal Canfin

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. támogatja az egységes piaci 
intézkedéscsomagban foglalt javaslatot, 
mely a szabályozások közelítését és a 
nemzetközi normák szélesebb körű 
elfogadását célozza; reméli, hogy az e 
területen néhány partnerével folytatott 
szabályozási párbeszédek konkrét 
eredményekkel járnak a kölcsönös 
elismerés, a konvergencia, valamint a 
szabályok és szabványok meghatározása 
tekintetében;

2. támogatja az egységes piaci 
intézkedéscsomagban foglalt javaslatot, 
mely a szabályozások közelítését és a 
nemzetközi normák szélesebb körű 
elfogadását célozza; reméli, hogy az e 
területen néhány partnerével folytatott 
strukturált szabályozási párbeszédek 
konkrét eredményekkel járnak a kölcsönös 
elismerés, a konvergencia, valamint a 
szabályok és szabványok meghatározása 
tekintetében; hangsúlyozza, hogy e 
strukturált szabályozási párbeszéd során a 
normák elfogadásakor maradéktalanul be 
kell tartani a demokratikus eljárást az 
Unióban és a kereskedelmi 
partnerországokban egyaránt;

Or. en

Módosítás 10
Morten Løkkegaard
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. támogatja az egységes piaci 
intézkedéscsomagban foglalt javaslatot, 
mely a szabályozások közelítését és a 
nemzetközi normák szélesebb körű 
elfogadását célozza; reméli, hogy az e 
területen néhány partnerével folytatott 
szabályozási párbeszédek konkrét 
eredményekkel járnak a kölcsönös 
elismerés, a konvergencia, valamint a 
szabályok és szabványok meghatározása 
tekintetében;

2. támogatja az egységes piaci 
intézkedéscsomagban foglalt javaslatot, 
mely a szabályozások közelítését és az 
uniós és nemzetközi normák szélesebb 
körű elfogadását célozza, annak 
érdekében, hogy a kereskedelem technikai 
akadályainak körét a lehető legszűkebbre 
szorítsa; reméli, hogy az e területen néhány 
partnerével folytatott szabályozási 
párbeszédek konkrét eredményekkel járnak 
a kölcsönös elismerés, a konvergencia, 
valamint a szabályok és szabványok 
meghatározása tekintetében, és hogy ezeket 
a párbeszédeket ki fogják terjeszteni más 
kereskedelmi partnerekre is;

Or. da

Módosítás 11
Kyriacos Triantaphyllides

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. támogatja az egységes piaci 
intézkedéscsomagban foglalt javaslatot, 
mely a szabályozások közelítését és a 
nemzetközi normák szélesebb körű 
elfogadását célozza; reméli, hogy az e 
területen néhány partnerével folytatott 
szabályozási párbeszédek konkrét 
eredményekkel járnak a kölcsönös 
elismerés, a konvergencia, valamint a 
szabályok és szabványok meghatározása 
tekintetében;

2. támogatja azt az általános elképzelést, 
mely a szabályozások közelítését és a 
nemzetközi normák szélesebb körű 
elfogadását célozza; reméli, hogy az e 
területen néhány partnerével folytatott 
szabályozási párbeszédek konkrét 
eredményekkel járnak a kölcsönös 
elismerés, a konvergencia, valamint a 
szabályok és szabványok meghatározása 
tekintetében;

Or. en
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Módosítás 12
Phil Prendergast

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
kétoldalú és regionális kereskedelmi 
megállapodások sokasodása hozzájárul 
ahhoz, hogy a nemzetközi kereskedelmi 
kapcsolatok egyre körülményesebbé, 
költségesebbé és kiszámíthatatlanabbá 
válnak a gazdasági szereplők számára; 
felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy 
erősítsék a többoldalú kereskedelmi 
rendszert, különös tekintettel a WTO 
dohai fordulójának előrehaladására;

Or. en

Módosítás 13
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza a nemzetközi 
szabványok fontos szerepét a globális 
kereskedelem és növekedés erősítésében, 
különösen az új technológiák 
fejlesztésében, hangsúlyozza továbbá, 
hogy világszinten jobb együttműködésre 
van szükség a nemzeti szabványügyi 
testületek között, különösen az Egyesült 
Államok, Kína és Japán esetében;

Or. en

Módosítás 14
Phil Prendergast
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Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy a kkv-k további 
nehézségekkel szembesülnek, amikor meg 
kell birkózniuk a külföldi szabályozással 
és nem vámjellegű akadályokkal, 
nevezetesen a kereskedelemvédelmi 
eszközök eljárásaival kapcsolatos jogi és 
adminisztratív terhekkel;

Or. en

Módosítás 15
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. sajnálattal állapítja meg, hogy 
továbbra is hiányzik a következetesség a 
műszaki szabványok terén, ami fenntartja 
a kereskedelem útjában álló akadályokat; 
hangsúlyozza, hogy az új szabványok 
létrehozásának széles körű konzultáción 
alapuló, befogadó jellegű nemzetközi 
megközelítés szerint kellene zajlania, hogy 
ne keletkezzenek újabb kereskedelmi 
akadályok;

Or. en

Módosítás 16
Phil Prendergast

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2c. kéri a Bizottságot, hogy gyorsítsa meg 
a kereskedelemvédelmi eszközök 
eljárásainak egyszerűsítését és a kkv-k 
szükségleteihez és számviteli 
rendszereihez való hozzáigazítását, 
valamint a megfelelő támogató 
intézkedések létrehozását a harmadik 
országok által indított eljárásokban 
érintett kkv-k számára;

Or. en

Módosítás 17
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. kéri a Bizottságot, hogy határozottan 
lépjen fel azokkal a kereskedelmi 
partnerekkel szemben, amelyek nem 
alkalmazzák a kölcsönös elismerés elveit 
az uniós szabványügyi testületek által 
létrehozott szabványokra;

Or. en

Módosítás 18
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
2 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2d. hangsúlyozza a közös beruházások 
fontos szerepét a kutatás és fejlesztés 
elősegítésében a hosszú távú belső 
beruházásoknál, és kéri a Bizottságot, 
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hogy továbbra is népszerűsítse a harmadik 
országok uniós keretprogramokhoz való 
hozzáférését;

Or. en

Módosítás 19
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy fokozzák az Európai Unió 
kereskedelmi partnereivel a termékek 
biztonságával és a szellemi tulajdonjogok 
tiszteletben tartásával kapcsolatban 
folytatott párbeszédet és együttműködést;

3. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy a viszonosság szellemében és a 
kölcsönös előnyök szem előtt tartásával
fokozzák az Európai Unió kereskedelmi 
partnereivel a termékek biztonságával és a 
szellemi tulajdonjogok tiszteletben 
tartásával kapcsolatban folytatott 
párbeszédet és együttműködést;

Or. lt

Módosítás 20
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy legfőbb 
partnereink közbeszerzési piacai kevésbé 
nyitottak, mint az Unió közbeszerzési 
piacai; támogatja a Bizottság arra irányuló 
munkáját, hogy felülvizsgálja az uniós 
közbeszerzési jogszabályokat, és 
különösen a harmadik országoknak az 
európai közbeszerzési piacokhoz való 
hozzáférésére vonatkozó rendelkezéseket 
egyértelműsítő jogszabályok bevezetését, 
melyek egyszerre kívánják biztosítani az 

4. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy legfőbb 
partnereink közbeszerzési piacai kevésbé 
nyitottak, mint az Unió közbeszerzési 
piacai; határozottan támogatja a Bizottság 
arra irányuló munkáját, hogy felülvizsgálja 
az uniós közbeszerzési jogszabályokat, és 
különösen – az egységes piaci 
intézkedéscsomagról szóló, 2011. április 
13-i közlemény szerint – a harmadik 
országoknak az európai közbeszerzési 
piacokhoz való hozzáférésére vonatkozó 
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egyenlő feltételeket ezeken a piacokon, 
valamint megerősíteni az Unió pozícióját 
az európai vállalatoknak a harmadik 
országok közbeszerzési piacaihoz való 
hozzáférésével kapcsolatos tárgyalásokon;

rendelkezéseket egyértelműsítő 
jogszabályok bevezetését, melyek 
egyszerre kívánják biztosítani a 
viszonosság elve alapján az egyenlő 
feltételeket ezeken a piacokon, valamint 
megerősíteni az Unió pozícióját az európai 
vállalatoknak a harmadik országok 
közbeszerzési piacaihoz való 
hozzáférésével kapcsolatos tárgyalásokon;
felhívja a Bizottságot, hogy legkésőbb 
2011 végéig nyújtson be jogalkotási 
javaslatot;

Or. en

Módosítás 21
Pascal Canfin

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy legfőbb 
partnereink közbeszerzési piacai kevésbé 
nyitottak, mint az Unió közbeszerzési 
piacai; támogatja a Bizottság arra 
irányuló munkáját, hogy felülvizsgálja az
uniós közbeszerzési jogszabályokat, és
különösen a harmadik országoknak az 
európai közbeszerzési piacokhoz való 
hozzáférésére vonatkozó rendelkezéseket
egyértelműsítő jogszabályok bevezetését, 
melyek egyszerre kívánják biztosítani az 
egyenlő feltételeket ezeken a piacokon, 
valamint megerősíteni az Unió pozícióját 
az európai vállalatoknak a harmadik 
országok közbeszerzési piacaihoz való 
hozzáférésével kapcsolatos tárgyalásokon;

4. megjegyzi, hogy az uniós tagállamok
közbeszerzési szerződéseit csupán az 
általuk képviselt összérték 1-2%-ának 
megfelelő értékben ítélik az egyes 
tagállamok határain kívülről érkező 
ajánlattevőnek, és ezen a töredéken belül 
is igen kis részt képviselnek az Unión 
kívülről érkező ajánlattevők, ami 
megkérdőjelezi az uniós közbeszerzési
piac tényleges nyitottságát; úgy véli 
azonban, hogy ezen a területen 
viszonosságra van szükség az EU, 
valamint az iparosodott országok és a 
nagyobb feltörekvő partnerek között, 
anélkül, hogy veszélyeztetnék a hatóságok 
azon lehetőségét – különösen a fejlődő 
országokban –, hogy általános érdekű 
célokra közbeszerzést alkalmazzanak; 
ennélfogva azt várja el a Bizottságtól, 
hogy szolgáltasson számadatokat és 
tényeket mind az EU-ban, mind pedig más 
iparosodott országokban a közbeszerzés 
nyitottságának szintjére vonatkozóan, és 
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terjesszen elő olyan kiegyensúlyozott 
jogalkotási javaslatot, amelynek célja a 
közbeszerzéshez való hozzáférés terén a 
szimmetria fokozása, valamint tisztázza a
harmadik országoknak az európai 
közbeszerzési piacokhoz való 
hozzáférésére vonatkozó rendelkezéseket
annak biztosítása érdekében, hogy az 
eljárásokat meghatározó feltételek 
méltányosak legyenek;

Or. en

Módosítás 22
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy legfőbb 
partnereink közbeszerzési piacai kevésbé 
nyitottak, mint az Unió közbeszerzési 
piacai; támogatja a Bizottság arra irányuló 
munkáját, hogy felülvizsgálja az uniós 
közbeszerzési jogszabályokat, és 
különösen a harmadik országoknak az 
európai közbeszerzési piacokhoz való 
hozzáférésére vonatkozó rendelkezéseket
egyértelműsítő jogszabályok bevezetését, 
melyek egyszerre kívánják biztosítani az 
egyenlő feltételeket ezeken a piacokon, 
valamint megerősíteni az Unió pozícióját
az európai vállalatoknak a harmadik 
országok közbeszerzési piacaihoz való 
hozzáférésével kapcsolatos tárgyalásokon;

4. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy legfőbb 
partnereink közbeszerzési piacai kevésbé 
nyitottak, mint az Unió közbeszerzési 
piacai; támogatja különösen a Bizottság 
arra irányuló munkáját, hogy
egyértelműsítse a harmadik országoknak 
az európai közbeszerzési piacokhoz való 
hozzáférésére vonatkozó rendelkezéseket, 
melyek egyszerre kívánják biztosítani az 
egyenlő feltételeket ezeken a piacokon, 
valamint megerősíteni az Unió pozícióját 
az európai vállalatoknak a harmadik 
országok közbeszerzési piacaihoz való 
hozzáférésével kapcsolatos tárgyalásokon;
hangsúlyozza, hogy igazolt tényeken 
alapuló politikai döntéshozatalra van 
szükség, hatásvizsgálatokra és az uniós 
üzleti és közszféra érdekelt tagjai számára 
jelentett relatív kockázat és haszon 
értékelésére támaszkodva, a 
jogszabályjavaslatok kidolgozásának 
céljából;

Or. en
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Módosítás 23
Andreas Schwab

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy legfőbb 
partnereink közbeszerzési piacai kevésbé 
nyitottak, mint az Unió közbeszerzési 
piacai; támogatja a Bizottság arra irányuló 
munkáját, hogy felülvizsgálja az uniós 
közbeszerzési jogszabályokat, és 
különösen a harmadik országoknak az
európai közbeszerzési piacokhoz való 
hozzáférésére vonatkozó rendelkezéseket 
egyértelműsítő jogszabályok bevezetését,
melyek egyszerre kívánják biztosítani az 
egyenlő feltételeket ezeken a piacokon,
valamint megerősíteni az Unió pozícióját
az európai vállalatoknak a harmadik 
országok közbeszerzési piacaihoz való 
hozzáférésével kapcsolatos tárgyalásokon;

4. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy legfőbb 
partnereink közbeszerzési piacai kevésbé 
nyitottak, mint az Unió közbeszerzési 
piacai; támogatja a Bizottság arra irányuló 
munkáját, hogy felülvizsgálja az uniós 
közbeszerzési jogszabályokat, és 
különösen azon intézkedések 
felülvizsgálatát, melyek szükségesek az 
egyenlő feltételek biztosításához az uniós 
vállalatok harmadik országok 
közbeszerzési eljárásaihoz való 
hozzáférésében és a harmadik országok 
vállalatainak európai közbeszerzési
eljárásokhoz való hozzáférésében 
egyaránt, valamint az Unió pozíciójának 
megerősítéséhez az európai vállalatoknak a 
harmadik országok közbeszerzési 
piacaihoz való hozzáférésével kapcsolatos 
tárgyalásokon; hangsúlyozza azonban, 
hogy ezen intézkedéseknek olyan 
formában kell megszületniük, hogy ne 
vezessenek a piac nem helyénvaló újbóli 
felosztásához, ami viszont hátrányosan 
érintené az európai ipart és világszintű 
kereskedelmi kapcsolatait;

Or. de

Módosítás 24
Kyriacos Triantaphyllides

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy legfőbb 
partnereink közbeszerzési piacai kevésbé 
nyitottak, mint az Unió közbeszerzési 
piacai; támogatja a Bizottság arra irányuló 
munkáját, hogy felülvizsgálja az uniós 
közbeszerzési jogszabályokat, és 
különösen a harmadik országoknak az 
európai közbeszerzési piacokhoz való 
hozzáférésére vonatkozó rendelkezéseket 
egyértelműsítő jogszabályok bevezetését, 
melyek egyszerre kívánják biztosítani az 
egyenlő feltételeket ezeken a piacokon, 
valamint megerősíteni az Unió pozícióját
az európai vállalatoknak a harmadik 
országok közbeszerzési piacaihoz való 
hozzáférésével kapcsolatos tárgyalásokon;

4. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy legfőbb 
partnereink közbeszerzési piacai kevésbé 
nyitottak, mint az Unió közbeszerzési 
piacai; támogatja a Bizottság arra irányuló 
munkáját, hogy felülvizsgálja az uniós 
közbeszerzési jogszabályokat, és 
különösen a harmadik országoknak az 
európai közbeszerzési piacokhoz való 
hozzáférésére vonatkozó rendelkezéseket 
egyértelműsítő jogszabályok bevezetését, 
melyek egyszerre kívánják biztosítani az 
egyenlő feltételeket ezeken a piacokon, 
valamint biztosítani, hogy az Unió egyenlő 
pozícióban legyen a harmadik 
országokkal az európai vállalatoknak a 
harmadik országok közbeszerzési 
piacaihoz való hozzáférésével kapcsolatos 
tárgyalásokon;

Or. en

Módosítás 25
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy legfőbb 
partnereink közbeszerzési piacai kevésbé 
nyitottak, mint az Unió közbeszerzési 
piacai; támogatja a Bizottság arra irányuló 
munkáját, hogy felülvizsgálja az uniós 
közbeszerzési jogszabályokat, és 
különösen a harmadik országoknak az 
európai közbeszerzési piacokhoz való 
hozzáférésére vonatkozó rendelkezéseket 
egyértelműsítő jogszabályok bevezetését, 
melyek egyszerre kívánják biztosítani az 
egyenlő feltételeket ezeken a piacokon, 
valamint megerősíteni az Unió pozícióját 
az európai vállalatoknak a harmadik 

4. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy legfőbb 
partnereink közbeszerzési piacai kevésbé 
nyitottak, mint az Unió közbeszerzési 
piacai; fokozott erőfeszítéseket kér a 
nemzetközi kötelezettségvállalás erősítése 
érdekében, akár a közbeszerzésről szóló 
megállapodásról és tagságának 
kibővítéséről szóló, folyamatban lévő 
tárgyalásokon, akár a szabadkereskedelmi 
megállapodások tárgyalásain, akár célzott 
kétoldalú fellépéseken keresztül;
támogatja a Bizottság arra irányuló 
munkáját, hogy felülvizsgálja az uniós 
közbeszerzési jogszabályokat, és 
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országok közbeszerzési piacaihoz való 
hozzáférésével kapcsolatos tárgyalásokon;

különösen a harmadik országoknak az 
európai közbeszerzési piacokhoz való
hozzáférésére vonatkozó rendelkezéseket 
egyértelműsítő jogszabályok bevezetését, 
melyek egyszerre kívánják biztosítani az 
egyenlő feltételeket ezeken a piacokon, 
valamint megerősíteni az Unió pozícióját 
az európai vállalatoknak a harmadik 
országok közbeszerzési piacaihoz való 
hozzáférésével kapcsolatos tárgyalásokon;

Or. lt

Módosítás 26
Andreas Schwab

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. ajánlja, hogy vizsgálják meg, milyen 
szabályozási eszközök lennének 
alkalmasak annak biztosítására, hogy az 
uniós támogatásból finanszírozott 
projektek közbeszerzési szerződéseit ne 
ítélhessék olyan harmadik országok 
állami vállalkozásainak, amelyek nem 
írták alá sem a közbeszerzésről szóló 
megállapodást, sem egyéb kétoldalú 
megállapodást a piacok kölcsönös 
megnyitásáról, vagy alternatív 
megoldásként az Unió követelhesse a 
támogatás visszafizetését;

Or. de

Módosítás 27
Constance Le Grip

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy fontos az Európai 
Unió és Kína közötti kereskedelmi 
kapcsolatok fejlesztése; mindazonáltal
felkéri a Bizottságot, hogy a Kínával
folytatott tárgyalások során képviseljen 
határozott álláspontot az ország 
közbeszerzési megállapodásban való 
részvételével kapcsolatban, abból a célból, 
hogy elérje a kínai közbeszerzési piacok 
egyenlő megnyitását és az európai 
vállalatokkal szembeni egyenlő 
bánásmódot.

5. sajnálattal állapítja meg, hogy jelenleg 
csupán 14 ország csatlakozott a 
közbeszerzési megállapodáshoz, és hogy a 
különböző részes felek által e 
megállapodás keretében tett, a piacokhoz 
való hozzáférésre vonatkozó 
kötelezettségvállalások nem arányosak 
egymással; felkéri a Bizottságot, hogy a 
Kínával való kereskedelmi kapcsolatok 
fejlesztése keretében képviseljen határozott 
álláspontot az ország közbeszerzési 
megállapodásban való részvételével 
kapcsolatban, abból a célból, hogy elérje a 
kínai közbeszerzési piacok egyenlő 
megnyitását és az európai vállalatokkal 
szembeni egyenlő bánásmódot;

Or. en

Módosítás 28
Phil Prendergast

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy fontos az Európai
Unió és Kína közötti kereskedelmi
kapcsolatok fejlesztése; mindazonáltal 
felkéri a Bizottságot, hogy a Kínával 
folytatott tárgyalások során képviseljen 
határozott álláspontot az ország
közbeszerzési megállapodásban való 
részvételével kapcsolatban, abból a célból, 
hogy elérje a kínai közbeszerzési piacok 
egyenlő megnyitását és az európai 
vállalatokkal szembeni egyenlő 
bánásmódot.

5. emlékeztet arra, hogy kiegyensúlyozott 
megállapodásokat kell biztosítani a 
közbeszerzési szerződések piacához való 
hozzáférések tekintetében az Unió 
kereskedelmi partnereivel; hangsúlyozza, 
hogy a közbeszerzési megállapodás 
jövőbeli felülvizsgálatai alkalmával meg 
kell követelni a viszonosságot azoktól a 
fejlett országoktól, amelyek részes felei a 
megállapodásnak;

Or. en
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Módosítás 29
Malcolm Harbour

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy fontos az Európai 
Unió és Kína közötti kereskedelmi 
kapcsolatok fejlesztése; mindazonáltal 
felkéri a Bizottságot, hogy a Kínával 
folytatott tárgyalások során képviseljen
határozott álláspontot az ország 
közbeszerzési megállapodásban való
részvételével kapcsolatban, abból a célból, 
hogy elérje a kínai közbeszerzési piacok 
egyenlő megnyitását és az európai 
vállalatokkal szembeni egyenlő 
bánásmódot.

5. emlékeztet arra, hogy fontos az Európai 
Unió és Kína közötti kereskedelmi 
kapcsolatok fejlesztése; mindazonáltal 
felkéri a Bizottságot, hogy a Kínával 
folytatott tárgyalások során képviseljen
pozitív álláspontot az ország közbeszerzési
megállapodáshoz való csatlakozásával
kapcsolatban, ösztönözve Kínát a 
nyitottság fokozására abból a célból, hogy 
elérje a kínai közbeszerzési piacok egyenlő 
megnyitását és az európai vállalatokkal 
szembeni egyenlő bánásmódot;

Or. en

Módosítás 30
Andreas Schwab

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy fontos az Európai 
Unió és Kína közötti kereskedelmi 
kapcsolatok fejlesztése; mindazonáltal 
felkéri a Bizottságot, hogy a Kínával 
folytatott tárgyalások során képviseljen 
határozott álláspontot az ország
közbeszerzési megállapodásban való 
részvételével kapcsolatban, abból a célból, 
hogy elérje a kínai közbeszerzési piacok 
egyenlő megnyitását és az európai 
vállalatokkal szembeni egyenlő 
bánásmódot.

5. kiemelten emlékeztet arra, hogy
rendkívül fontos az Európai Unió és Kína 
közötti kereskedelmi kapcsolatok 
fejlesztése; mindazonáltal felkéri a 
Bizottságot, hogy a Kínával folytatott 
tárgyalások során képviseljen határozott 
álláspontot a közbeszerzési megállapodás 
Kína általi aláírásával kapcsolatban, abból 
a célból, hogy elérje a kínai közbeszerzési 
piacok egyenlő megnyitását és az európai 
vállalatokkal szembeni egyenlő 
bánásmódot;

Or. de
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Módosítás 31
Kyriacos Triantaphyllides

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy fontos az Európai 
Unió és Kína közötti kereskedelmi 
kapcsolatok fejlesztése; mindazonáltal 
felkéri a Bizottságot, hogy a Kínával
folytatott tárgyalások során képviseljen 
határozott álláspontot az ország
közbeszerzési megállapodásban való 
részvételével kapcsolatban, abból a célból, 
hogy elérje a kínai közbeszerzési piacok
egyenlő megnyitását és az európai 
vállalatokkal szembeni egyenlő 
bánásmódot.

5. emlékeztet arra, hogy fontos az Európai 
Unió és a harmadik országok közötti 
kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése;
mindazonáltal felkéri a Bizottságot, hogy a
harmadik országokkal folytatott 
tárgyalások során képviseljen határozott 
álláspontot az országok közbeszerzési 
megállapodásban való részvételével 
kapcsolatban, abból a célból, hogy elérje a
harmadik országok közbeszerzési
piacainak egyenlő megnyitását és az 
európai vállalatokkal szembeni egyenlő 
bánásmódot;

Or. en

Módosítás 32
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet arra, hogy fontos az Európai 
Unió és Kína közötti kereskedelmi 
kapcsolatok fejlesztése; mindazonáltal 
felkéri a Bizottságot, hogy a Kínával 
folytatott tárgyalások során képviseljen 
határozott álláspontot az ország 
közbeszerzési megállapodásban való 
részvételével kapcsolatban, abból a célból, 
hogy elérje a kínai közbeszerzési piacok 
egyenlő megnyitását és az európai 
vállalatokkal szembeni egyenlő 
bánásmódot.

5. emlékeztet arra, hogy fontos az Európai 
Unió és Kína közötti kereskedelmi 
kapcsolatok fejlesztése; mindazonáltal 
felkéri a Bizottságot, hogy a Kínával 
folytatott tárgyalások során képviseljen 
határozott álláspontot az ország 
közbeszerzési megállapodásban való 
részvételével kapcsolatban, abból a célból, 
hogy elérje a kínai közbeszerzési piacok 
egyenlő megnyitását és az európai 
vállalatokkal szembeni egyenlő 
bánásmódot, és annak biztosítása 
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érdekében, hogy a kínai közbeszerzési 
eljárások megfeleljenek a nemzetközi 
előírásoknak, és kiszámítható feltételeket 
kínáljanak az ajánlattevőknek;

Or. lt

Módosítás 33
Constance Le Grip

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a közvetlen 
külföldi beruházások fontos szerepet 
játszanak az európai gazdaságban, és 
hogy stabil és vonzó környezetet kell 
teremteni az külföldön beruházó 
európaiak számára, valamint elő kell 
mozdítani a nyitott beruházási környezetet 
Európa-szerte; javasolja azonban, hogy 
mindkét fél érdekében kívánatos lenne 
európai szinten megfontolni e 
beruházások belső piacra gyakorolt 
hatásainak értékelését, megelőzendő, hogy 
egyes stratégiai ágazatokban hátrányosan 
befolyásolják az európai innovációt és 
szakismeretet;

Or. fr

Módosítás 34
Phil Prendergast

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. ösztönzi a Bizottságot, hogy 
gondoskodjon arról, hogy a harmadik 
felek betartsák a kereskedelem technikai 
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akadályairól szóló megállapodást, amikor 
szabványokat hoznak létre, és hogy 
dolgozzon ki stratégiákat a méltányos 
szabványalkotás ösztönzésére azokon a 
kényes területeken, amelyekre az eltérési 
lehetőségek vonatkoznak;

Or. en

Módosítás 35
Pascal Canfin

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. sajnálattal állapítja meg, hogy a 
Bizottság a kétoldalú kereskedelmi 
megállapodások tárgyalásain az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatásokra 
vonatkozó kötelező liberalizációs 
kötelezettségvállalások elérésére törekszik, 
ezáltal veszélyezteti a közszolgáltatások 
minőségét az Unióban és a harmadik 
országokban egyaránt; elutasítja, hogy az 
e szolgáltatások liberalizációja érdekében 
a nemzetközi kereskedelem terén 
gyakorolt nyomást használják fő érvként 
az uniós belső piacon történő további 
liberalizációjuk mellett.

Or. en

Módosítás 36
Andreas Schwab

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kéri a Bizottságot, hogy erősítse 
tovább az Egyesült Államokkal folyatatott 
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együttműködést a transzatlanti 
kereskedelmi párbeszéd és a Transzatlanti 
Gazdasági Tanács keretében annak 
érdekében, hogy a kitűzött célt, a 
transzatlanti kereskedelem lehető 
legnagyobb mértékben való 
akadálymentessé tételét, elérjék.

Or. de

Módosítás 37
Morten Løkkegaard

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy viszonosságra van 
szükség a beruházások előtt álló 
akadályok elhárítása érdekében; 
támogatja a nyitott beruházási környezet 
fejlesztését, ahol elvileg külföldi közvetlen 
beruházások valósulhatnak meg 
korlátozások nélkül, ideértve a láthatatlan 
akadályokat, például a különböző hivatali 
eljárások diszkriminatív alkalmazását;

Or. da

Módosítás 38
Phil Prendergast

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. felhívja a figyelmet a további 
transzatlanti piaci integráció kiaknázatlan 
előnyeire, és igyekszik erősíteni az előzetes 
szabályozási együttműködést az Egyesült 
Államok Kongresszusával a transzatlanti 
jogalkotók párbeszéde keretében a nem 
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szándékos kereskedelmi akadályok 
elkerülése érdekében; hangsúlyozza a 
kombinált transzatlanti stratégiákban 
rejlő lehetőséget a munkaügyi, 
egészségügyi, biztonsági és 
környezetvédelmi szabványok és a –
például a fogyasztói jogokat és szellemi 
tulajdonjogok terét érintő – nemzetközi 
szabályozási rendszerek kialakítása 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 39
Phil Prendergast

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. felhívja a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy fokozzák a szakpolitikák 
összehangolását az Egyesült Államokkal a 
nyersanyagokhoz, nevezetesen a 
ritkaföldfémekhez való tartós hozzáférés 
és az IKT-hálózatok kölcsönös 
átjárhatóságának biztosítása érdekében, 
valamint a kkv-k transzatlanti piacokhoz 
való hozzáférésének elősegítése 
érdekében.

Or. en


