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Amendement 1
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie en de Raad de 
uitvoering van de Europese strategie inzake 
de toegang tot buitenlandse markten voort 
te zetten ten einde de niet-tarifaire 
handelsbelemmeringen weg te nemen;

1. verzoekt de Commissie en de Raad de 
uitvoering van de Europese strategie inzake 
de toegang tot buitenlandse markten voort 
te zetten ten einde de niet-tarifaire 
handelsbelemmeringen weg te nemen; doet 
een beroep op de Commissie om een 
standvastig standpunt te blijven innemen 
bij de verdediging van de Europese 
belangen tegen onbillijke handel uit 
hoofde van de multilaterale en bilaterale 
handelsovereenkomsten en bij het 
wegnemen van alle 
handelsbelemmeringen, mede - wanneer 
zulks gerechtvaardigd is - middels de 
opschorting van de concessies of andere 
verplichtingen zoals bedoeld in artikel 22, 
lid 2 van het Memorandum van 
overeenstemming van de 
Wereldhandelsorganisatie inzake de 
regels en procedures betreffende de 
beslechting van geschillen; 

Or. en

Amendement 2
Phil Prendergast

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie en de Raad de 
uitvoering van de Europese strategie inzake 

1. verzoekt de Commissie en de Raad de 
uitvoering van de Europese strategie inzake 
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de toegang tot buitenlandse markten voort 
te zetten ten einde de niet-tarifaire 
handelsbelemmeringen weg te nemen;

de toegang tot buitenlandse markten voort 
te zetten ten einde de niet-tarifaire 
handelsbelemmeringen weg te nemen en 
de rechtszekerheid voor alle economische 
subjecten te verbeteren;

Or. en

Amendement 3
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie en de Raad de 
uitvoering van de Europese strategie inzake 
de toegang tot buitenlandse markten voort 
te zetten ten einde de niet-tarifaire 
handelsbelemmeringen weg te nemen;

1. verzoekt de Commissie en de Raad de 
uitvoering van de Europese strategie inzake 
de toegang tot buitenlandse markten voort 
te zetten ten einde de ongerechtvaardigde 
niet-tarifaire handelsbelemmeringen weg te 
nemen;

Or. en

Amendement 4
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie en de Raad de 
uitvoering van de Europese strategie inzake 
de toegang tot buitenlandse markten voort 
te zetten ten einde de niet-tarifaire 
handelsbelemmeringen weg te nemen;

1. verzoekt de Commissie en de Raad de 
uitvoering van de Europese strategie inzake 
de toegang tot buitenlandse markten voort 
te zetten ten einde de niet-tarifaire 
handelsbelemmeringen en wettelijke 
beperkingen weg te nemen, de 
markttoegang voor diensten en 
investeringen te vergemakkelijken, de 
procedures voor overheidsopdrachten 
open te stellen, de bescherming en 
eerbiediging van de intellectuele-
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eigendomsrechten te verbeteren en de 
belemmeringen voor de duurzame 
aanvoer van grondstoffen te ontmantelen;

Or. lt

Amendement 5
Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie om contact 
op te nemen met de douane en 
verantwoordelijke autoriteiten van 
belangrijke exportmarkten in derde 
landen ten einde het gebruik terug te 
dringen van te stringente of onnodige 
procedures ter inspectie van in de EU 
gefabriceerde of geassembleerde 
producten, als niet-tarifaire en verborgen 
handelsbelemmeringen, zoals de eis van 
de VS dat alle goederencontainers worden 
gescand; 

Or. en

Amendement 6
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. acht alle belemmeringen ten gevolge 
van de onsamenhangende 
tenuitvoerlegging van bilaterale en 
multilaterale handelsregels 
ongerechtvaardigd; beschouwt 
daarentegen alle belemmeringen als 
gerechtvaardigd die voortvloeien uit de 
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legitieme wetgevende en bestuurlijke 
activiteiten van overheidsinstanties en die 
niet op handelsgebied hun oorsprong 
vinden, maar die onbedoelde gevolgen 
voor de handel hebben en wier 
afschaffing aan openbare raadpleging en 
beraadslaging moet worden onderworpen;

Or. en

Amendement 7
Constance Le Grip, Phil Prendergast

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. ondersteunt het in de Single Market Act 
opgenomen voorstel om de convergentie 
van de regelgeving en de invoering van 
meer internationale normen te bevorderen; 
wenst dat de gestructureerde dialogen over 
regelgeving die op dit gebied met een 
aantal van haar partners zijn ingevoerd, tot 
concrete resultaten leiden op het stuk van 
wederzijdse erkenning, convergentie en 
ontwikkeling van regels en normen;

2. ondersteunt het in de Single Market Act 
opgenomen voorstel om de convergentie 
van de regelgeving en de invoering van 
meer internationale normen te bevorderen, 
met name op het gebied van de 
consumenten- en milieubescherming, de 
gezondheids- en arbeidsnormen, alsmede 
het dierenwelzijn; wenst dat de 
gestructureerde dialogen over regelgeving 
die op dit gebied met een aantal van haar 
partners zijn ingevoerd, zoals de Trans-
Atlantische Economische Raad met de 
VS, de economische en handelsdialoog op 
hoog niveau met China en de groep op 
hoog niveau met Japan, tot concrete 
resultaten leiden op het stuk van 
wederzijdse erkenning, convergentie en 
ontwikkeling van regels en normen, en dat 
dergelijke dialogen ook met andere 
handelspartners op gang worden 
gebracht;

Or. en

Amendement 8
Philippe Juvin
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. ondersteunt het in de Single Market Act 
opgenomen voorstel om de convergentie 
van de regelgeving en de invoering van 
meer internationale normen te bevorderen; 
wenst dat de gestructureerde dialogen over 
regelgeving die op dit gebied met een 
aantal van haar partners zijn ingevoerd, tot 
concrete resultaten leiden op het stuk van 
wederzijdse erkenning, convergentie en 
ontwikkeling van regels en normen;

2. ondersteunt het in de Single Market Act 
opgenomen voorstel om de convergentie 
van de regelgeving en de invoering van 
meer internationale en EU-normen te 
bevorderen, vooral ter voorkoming van 
sociale en milieudumping; wenst dat de 
gestructureerde dialogen over regelgeving 
die op dit gebied met een aantal van haar 
partners zijn ingevoerd, tot concrete 
resultaten leiden op het stuk van 
wederzijdse erkenning, convergentie en 
ontwikkeling van regels en normen;

Or. en

Amendement 9
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. ondersteunt het in de Single Market Act 
opgenomen voorstel om de convergentie 
van de regelgeving en de invoering van 
meer internationale normen te bevorderen; 
wenst dat de gestructureerde dialogen over 
regelgeving die op dit gebied met een 
aantal van haar partners zijn ingevoerd, tot 
concrete resultaten leiden op het stuk van 
wederzijdse erkenning, convergentie en 
ontwikkeling van regels en normen;

2. ondersteunt het in de Single Market Act 
opgenomen voorstel om de convergentie 
van de regelgeving en de invoering van 
meer internationale normen te bevorderen; 
wenst dat de gestructureerde dialogen over 
regelgeving die op dit gebied met een 
aantal van haar partners zijn ingevoerd, tot 
concrete resultaten leiden op het stuk van 
wederzijdse erkenning, convergentie en 
ontwikkeling van regels en normen;
onderstreept dat in deze gestructureerde 
dialoog over regelgeving het 
democratische proces bij de goedkeuring 
van normen volledig moet worden 
gerespecteerd zowel door de EU als door 
haar handelspartners;
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Or. en

Amendement 10
Morten Løkkegaard

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. ondersteunt het in de Single Market Act 
opgenomen voorstel om de convergentie 
van de regelgeving en de invoering van 
meer internationale normen te bevorderen; 
wenst dat de gestructureerde dialogen over 
regelgeving die op dit gebied met een 
aantal van haar partners zijn ingevoerd, tot 
concrete resultaten leiden op het stuk van 
wederzijdse erkenning, convergentie en 
ontwikkeling van regels en normen;

2. ondersteunt het in de Single Market Act 
opgenomen voorstel om de convergentie 
van de regelgeving en de invoering van 
meer internationale normen te bevorderen, 
ten einde de technische 
handelsbelemmeringen zoveel mogelijk te 
beperken; wenst dat de gestructureerde 
dialogen over regelgeving die op dit gebied 
met een aantal van haar partners zijn 
ingevoerd, tot concrete resultaten leiden op 
het stuk van wederzijdse erkenning, 
convergentie en ontwikkeling van regels en 
normen, en dat deze dialogen tot andere 
handelspartners worden verruimd;

Or. da

Amendement 11
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. ondersteunt het in de Single Market Act 
opgenomen voorstel om de convergentie 
van de regelgeving en de invoering van 
meer internationale normen te bevorderen; 
wenst dat de gestructureerde dialogen over 
regelgeving die op dit gebied met een 
aantal van haar partners zijn ingevoerd, tot 
concrete resultaten leiden op het stuk van 
wederzijdse erkenning, convergentie en 

2. ondersteunt de algemene benadering 
om de convergentie van de regelgeving en 
de invoering van meer internationale 
normen te bevorderen; wenst dat de 
gestructureerde dialogen over regelgeving 
die op dit gebied met een aantal van haar 
partners zijn ingevoerd, tot concrete 
resultaten leiden op het stuk van 
wederzijdse erkenning, convergentie en 
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ontwikkeling van regels en normen; ontwikkeling van regels en normen;

Or. en

Amendement 12
Phil Prendergast

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat de verbreiding van 
bilaterale en regionale 
handelsovereenkomsten ertoe bijdraagt 
dat de internationale handelsbetrekkingen 
voor ondernemers omslachtiger, duurder 
en onvoorspelbaarder worden; verzoekt de 
Raad en de Commissie om het 
multilaterale handelsstelsel te versterken, 
met name met betrekking tot de voortgang 
van de Doha-ronde van de WTO;

Or. en

Amendement 13
Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept het belang van 
internationale normen voor het 
stimuleren van de wereldhandel en de 
groei, met name bij de ontwikkeling van 
nieuwe technologieën, alsmede de 
noodzaak om te zorgen voor betere 
samenwerking tussen nationale 
normalisatie-instanties op wereldniveau, 
vooral in de VS, China en Japan;

Or. en
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Amendement 14
Phil Prendergast

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. onderstreept de bijkomende 
problemen die KMO op hun weg vinden 
wanneer zij in aanraking komen met 
buitenlandse regelgeving en 
administratieve rompslomp in verband 
met procedures van het 
handelsbeschermingsinstrument;

Or. en

Amendement 15
Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. betreurt het aanhoudende gebrek 
aan samenhang tussen technische 
normen waardoor de 
handelsbelemmeringen in stand worden 
gehouden; onderstreept dat voor de 
ontwikkeling van nieuwe normen een
allesomvattende internationale aanpak 
moet worden gekozen, die wordt 
geschraagd door wijdverbreide 
raadpleging om het opdoemen van nieuwe 
handelsbelemmeringen te voorkomen; 

Or. en

Amendement 16
Phil Prendergast
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. doet een beroep op de 
Commissie om de vereenvoudiging en de 
aanpassing van de procedures van het 
handelsbeschermingsinstrument aan de 
behoeften en boekhoudsystemen van de 
KMO te bespoedigen, alsmede de 
invoering van passende steunmaatregelen 
voor KMO die te maken krijgen met door 
derde landen op gang gebrachte 
procedures;

Or. en

Amendement 17
Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. verzoekt de Commissie om beter 
de strijd aan te gaan met handelspartners 
die niet de wederzijdse-
erkenningsbeginselen toepassen voor 
normen die door de EU-normalisatie-
instellingen zijn ontwikkeld;

Or. en

Amendement 18
Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 quinquies. onderstreept de belangrijke 
rol van gezamenlijke investeringen voor 
het vergemakkelijken van onderzoek en 
ontwikkeling in het kader van externe 
investeringen op de lange termijn, en 
verzoekt de Commissie om door te gaan 
met het bevorderen van de toegang van 
derde landen tot kaderprogramma's van 
de EU; 

Or. en

Amendement 19
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie en de Raad de 
dialoog en samenwerking met de 
handelspartners van de Europese Unie over 
de veiligheid van de producten en de 
eerbiediging van de intellectuele 
eigendomsrechten te intensiveren;

3. verzoekt de Commissie en de Raad om, 
in een geest van wederkerigheid en 
wederzijds voordeel, de dialoog en 
samenwerking met de handelspartners van 
de Europese Unie over de veiligheid van de 
producten en de eerbiediging van de 
intellectuele eigendomsrechten te 
intensiveren;

Or. lt

Amendement 20
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. betreurt het feit dat de 
overheidsopdrachten van onze 

4. betreurt het feit dat de 
overheidsopdrachten van onze 
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voornaamste partners minder toegankelijk 
zijn dan die van de Unie; ondersteunt de 
werkzaamheden van de Commissie met het 
oog op de herziening van de Europese 
wetgeving inzake overheidsopdrachten, 
met name de invoering van wetgeving ter 
verduidelijking van de bepalingen inzake 
de toegang van ondernemingen uit derde 
landen tot Europese overheidsopdrachten 
om zowel te zorgen voor billijke 
voorwaarden op deze markten als om de 
positie van de Unie te versterken in haar 
onderhandelingen over de toegang van 
Europese bedrijven tot 
overheidsopdrachten van derde landen;

voornaamste partners minder toegankelijk 
zijn dan die van de Unie; ondersteunt met 
klem de werkzaamheden van de 
Commissie met het oog op de herziening 
van de Europese wetgeving inzake 
overheidsopdrachten, met name, zoals 
uiteengezet in de Mededeling over de 
Single Market Act van 13 april 2011, de 
invoering van wetgeving ter 
verduidelijking van de bepalingen inzake 
de toegang van ondernemingen uit derde 
landen tot Europese overheidsopdrachten 
om, op basis van het 
wederkerigheidsbeginsel van, zowel te 
zorgen voor billijke voorwaarden op deze 
markten als om de positie van de Unie te 
versterken in haar onderhandelingen over 
de toegang van Europese bedrijven tot 
overheidsopdrachten van derde landen;
dringt er bij de Commissie op aan uiterlijk 
eind 2011 een wetsvoorstel in te dienen;

Or. en

Amendement 21
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. betreurt het feit dat de 
overheidsopdrachten van onze 
voornaamste partners minder toegankelijk 
zijn dan die van de Unie; ondersteunt de 
werkzaamheden van de Commissie met 
het oog op de herziening van de Europese 
wetgeving inzake overheidsopdrachten, 
met name de invoering van wetgeving ter 
verduidelijking van de bepalingen inzake 
de toegang van ondernemingen uit derde 
landen tot Europese overheidsopdrachten 
om zowel te zorgen voor billijke 
voorwaarden op deze markten als om de 
positie van de Unie te versterken in haar 

4. neemt kennis van het feit dat slechts 1 à 
2 procent van de waarde van de 
overheidsopdrachten binnen de lidstaten 
aan bedrijven in een andere lidstaat 
worden gegund, en dat het percentage 
contracten dat aan aanbieders uit landen 
buiten de EU wordt gegund, hier nog eens 
een zeer klein deel van vormt, en vraagt 
zich dan ook af of de EU-markt voor 
overheidsopdrachten in de praktijk wel 
echt open is; meent niettemin dat op dit 
gebied wederkerigheid tussen de EU en de 
industrielanden en belangrijke 
opkomende partnerlanden nodig is, 
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onderhandelingen over de toegang van 
Europese bedrijven tot 
overheidsopdrachten van derde landen;

zonder dat daarbij de mogelijkheid van 
overheidsinstellingen, met name in de 
ontwikkelingslanden, om 
overheidsopdrachten voor doeleinden van 
algemeen belang te gebruiken, wordt 
beperkt; verwacht derhalve dat de 
Commissie cijfers en feiten over de mate 
van openheid van de procedure voor 
overheidsopdrachten in de EU en andere 
industrielanden voorlegt en een 
evenwichtig wetsvoorstel indient om het 
evenwicht bij de toegang tot 
overheidsopdrachten te vergroten en de 
bepalingen te verduidelijken inzake de 
toegang van ondernemingen uit derde 
landen tot Europese overheidsopdrachten 
om te zorgen voor billijke voorwaarden op 
deze markten;

Or. en

Amendement 22
Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. betreurt het feit dat de 
overheidsopdrachten van onze 
voornaamste partners minder toegankelijk 
zijn dan die van de Unie; ondersteunt de 
werkzaamheden van de Commissie met het 
oog op de herziening van de Europese 
wetgeving inzake overheidsopdrachten, 
met name de invoering van wetgeving ter 
verduidelijking van de bepalingen inzake 
de toegang van ondernemingen uit derde 
landen tot Europese overheidsopdrachten 
om zowel te zorgen voor billijke 
voorwaarden op deze markten als om de 
positie van de Unie te versterken in haar 
onderhandelingen over de toegang van 
Europese bedrijven tot 

4. betreurt het feit dat de 
overheidsopdrachten van onze 
voornaamste partners minder toegankelijk 
zijn dan die van de Unie; ondersteunt de 
werkzaamheden van de Commissie met 
name ter verduidelijking van de bepalingen 
inzake de toegang van ondernemingen uit 
derde landen tot Europese 
overheidsopdrachten om zowel te zorgen 
voor billijke voorwaarden op deze markten 
als om de positie van de Unie te versterken 
in haar onderhandelingen over de toegang 
van Europese bedrijven tot 
overheidsopdrachten van derde landen;
onderstreept de noodzaak van een op 
feiten gebaseerde beleidsontwikkeling en 
van een gedegen evaluatie van de 
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overheidsopdrachten van derde landen; gevolgen ervan, alsmede van een 
evaluatie van de relatieve risico's en 
voordelen voor de belanghebbenden in het 
bedrijfsleven en bij de overheid in de EU 
met het oog op het indienen van 
wetgeving;

Or. en

Amendement 23
Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. betreurt het feit dat de 
overheidsopdrachten van onze 
voornaamste partners minder toegankelijk 
zijn dan die van de Unie; ondersteunt de 
werkzaamheden van de Commissie met het 
oog op de herziening van de Europese 
wetgeving inzake overheidsopdrachten, 
met name de invoering van wetgeving ter 
verduidelijking van de bepalingen inzake
de toegang van ondernemingen uit derde 
landen tot Europese overheidsopdrachten
om zowel te zorgen voor billijke 
voorwaarden op deze markten als om de 
positie van de Unie te versterken in haar 
onderhandelingen over de toegang van 
Europese bedrijven tot 
overheidsopdrachten van derde landen;

4. betreurt het feit dat de 
overheidsopdrachten van onze 
voornaamste partners minder toegankelijk 
zijn dan die van de Unie; ondersteunt de 
werkzaamheden van de Commissie met het 
oog op de herziening van de Europese 
wetgeving inzake overheidsopdrachten, 
met name de evaluatie van de maatregelen 
die nodig zijn om zowel te zorgen voor een 
evenwichtige toegang van EU-
ondernemingen tot aanbestedingsmarkten 
in derde landen enerzijds en van 
ondernemingen uit derde landen tot de 
aanbestedingsmarkten in de EU 
anderzijds als om de positie van de Unie te 
versterken in haar onderhandelingen over 
de toegang van Europese bedrijven tot 
overheidsopdrachten van derde landen;
wijst niettemin op het feit dat deze 
maatregelen zo moeten worden opgezet 
dat zij niet tot ongepaste nieuwe 
afgrendelingen van de markt leiden, die 
op hun beurt weer een negatieve 
uitwerking op de Europese industrie en 
haar handelsbetrekkingen in de wereld 
kunnen hebben;

Or. de
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Amendement 24
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. betreurt het feit dat de 
overheidsopdrachten van onze 
voornaamste partners minder toegankelijk 
zijn dan die van de Unie; ondersteunt de 
werkzaamheden van de Commissie met het 
oog op de herziening van de Europese 
wetgeving inzake overheidsopdrachten, 
met name de invoering van wetgeving ter 
verduidelijking van de bepalingen inzake 
de toegang van ondernemingen uit derde 
landen tot Europese overheidsopdrachten 
om zowel te zorgen voor billijke 
voorwaarden op deze markten als om de 
positie van de Unie te versterken in haar 
onderhandelingen over de toegang van 
Europese bedrijven tot 
overheidsopdrachten van derde landen;

4. betreurt het feit dat de 
overheidsopdrachten van onze 
voornaamste partners minder toegankelijk 
zijn dan die van de Unie; ondersteunt de 
werkzaamheden van de Commissie met het 
oog op de herziening van de Europese 
wetgeving inzake overheidsopdrachten, 
met name de invoering van wetgeving ter 
verduidelijking van de bepalingen inzake 
de toegang van ondernemingen uit derde 
landen tot Europese overheidsopdrachten 
om zowel te zorgen voor billijke 
voorwaarden op deze markten als om een 
gelijkwaardige relatie tussen de positie 
van de Unie en derde landen te 
waarborgen in haar onderhandelingen over 
de toegang van Europese bedrijven tot 
overheidsopdrachten van derde landen;

Or. en

Amendement 25
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. betreurt het feit dat de 
overheidsopdrachten van onze 
voornaamste partners minder toegankelijk 
zijn dan die van de Unie; ondersteunt de 
werkzaamheden van de Commissie met het 
oog op de herziening van de Europese 
wetgeving inzake overheidsopdrachten, 

4. betreurt het feit dat de 
overheidsopdrachten van onze 
voornaamste partners minder toegankelijk 
zijn dan die van de Unie; dringt aan op 
intensievere inspanningen met het oog op 
meer internationale verplichtingen –
hetzij in het kader van de lopende 
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met name de invoering van wetgeving ter 
verduidelijking van de bepalingen inzake 
de toegang van ondernemingen uit derde 
landen tot Europese overheidsopdrachten 
om zowel te zorgen voor billijke 
voorwaarden op deze markten als om de 
positie van de Unie te versterken in haar 
onderhandelingen over de toegang van 
Europese bedrijven tot 
overheidsopdrachten van derde landen;

onderhandelingen over de overeenkomst 
inzake overheidsopdrachten, hetzij in de 
vorm van de uitbreiding van het 
lidmaatschap hiervan, hetzij in het kader 
van onderhandelingen over 
vrijhandelsovereenkomsten of via gerichte 
bilaterale maatregelen; ondersteunt de 
werkzaamheden van de Commissie met het 
oog op de herziening van de Europese 
wetgeving inzake overheidsopdrachten, 
met name de invoering van wetgeving ter 
verduidelijking van de bepalingen inzake 
de toegang van ondernemingen uit derde 
landen tot Europese overheidsopdrachten 
om zowel te zorgen voor billijke 
voorwaarden op deze markten als om de 
positie van de Unie te versterken in haar 
onderhandelingen over de toegang van 
Europese bedrijven tot 
overheidsopdrachten van derde landen;

Or. lt

Amendement 26
Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt erop aan om na te gaan hoe 
wettelijk kan worden gewaarborgd dat 
overheidsbedrijven uit derde landen die 
noch de overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten noch de bilaterale 
afspraken inzake de wederzijdse opening 
van de markten met de EU hebben 
ondertekend, in de EU niet de opdracht 
kunnen krijgen tot de uitvoering van 
projecten die met EU-middelen worden 
gesubsidieerd, respectievelijk hoe de EU 
in dergelijke gevallen de terugbetaling 
van de subsidies kan vorderen;

Or. de
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Amendement 27
Constance Le Grip

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst er andermaal op dat het belangrijk
is de handelsbetrekkingen tussen de 
Europese Unie en China te ontwikkelen;
verzoekt de Commissie niettemin om een 
standvastige positie te blijven innemen in 
de onderhandelingen met China over diens 
deelneming aan de overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten ten einde een gelijke 
toegang tot Chinese overheidsopdrachten 
en een gelijke behandeling van de 
Europese bedrijven te verkrijgen;

5. betreurt dat in dit stadium slechts 14 
landen partij zijn bij de overeenkomst 
inzake overheidsopdrachten en dat de 
verbintenissen inzake markttoegang die 
de verschillende partijen in het kader van 
deze overeenkomst zijn aangegaan, 
onevenwichtig zijn; verzoekt de 
Commissie om in het kader van de 
ontwikkeling van de handelsbetrekkingen 
tussen de Europese Unie en China een 
standvastige positie te blijven innemen in 
de onderhandelingen met China over diens 
deelneming aan de overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten ten einde een gelijke 
toegang tot Chinese overheidsopdrachten 
en een gelijke behandeling van de 
Europese bedrijven te verkrijgen;

Or. en

Amendement 28
Phil Prendergast

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst er andermaal op dat het belangrijk 
is de handelsbetrekkingen tussen de 
Europese Unie en China te ontwikkelen; 
verzoekt de Commissie niettemin om een 
standvastige positie te blijven innemen in 
de onderhandelingen met China over 
diens deelneming aan de overeenkomst 
inzake overheidsopdrachten ten einde een 

5. wijst er andermaal op dat het belangrijk 
is te zorgen voor evenwichtige 
overeenkomsten inzake toegang tot de 
markten voor overheidsopdrachten met de 
handelspartners van de EU; onderstreept 
de noodzaak om van ontwikkelingslanden 
die partij zijn bij de overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten, bij de toekomstige 
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gelijke toegang tot Chinese 
overheidsopdrachten en een gelijke 
behandeling van de Europese bedrijven te 
verkrijgen;

herzieningen ervan wederkerigheid te 
verlangen;

Or. en

Amendement 29
Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst er andermaal op dat het belangrijk 
is de handelsbetrekkingen tussen de 
Europese Unie en China te ontwikkelen; 
verzoekt de Commissie niettemin om een 
standvastige positie te blijven innemen in 
de onderhandelingen met China over diens 
deelneming aan de overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten ten einde een gelijke 
toegang tot Chinese overheidsopdrachten 
en een gelijke behandeling van de 
Europese bedrijven te verkrijgen;

5. wijst er andermaal op dat het belangrijk 
is de handelsbetrekkingen tussen de 
Europese Unie en China te ontwikkelen; 
verzoekt de Commissie niettemin om een 
positief standpunt te blijven innemen in de 
onderhandelingen met China over diens 
toetreding tot de overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten waarbij China tot 
grotere openheid wordt aangemoedigd,
ten einde een gelijke toegang tot Chinese 
overheidsopdrachten en een gelijke 
behandeling van de Europese bedrijven te 
verkrijgen;

Or. en

Amendement 30
Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst er andermaal op dat het belangrijk 
is de handelsbetrekkingen tussen de 
Europese Unie en China te ontwikkelen; 
verzoekt de Commissie niettemin om een 
standvastige positie te blijven innemen in 

5. wijst er met name op hoe enorm 
belangrijk het is de handelsbetrekkingen 
tussen de Europese Unie en China te 
ontwikkelen; verzoekt de Commissie 
niettemin om een standvastige positie te 
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de onderhandelingen met China over diens 
deelneming aan de overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten ten einde een gelijke 
toegang tot Chinese overheidsopdrachten 
en een gelijke behandeling van de 
Europese bedrijven te verkrijgen;

blijven innemen in de onderhandelingen 
met China over diens ondertekening van
de overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten ten einde een gelijke 
toegang tot Chinese overheidsopdrachten 
en een gelijke behandeling van de 
Europese bedrijven te verkrijgen;

Or. de

Amendement 31
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst er andermaal op dat het belangrijk 
is de handelsbetrekkingen tussen de 
Europese Unie en China te ontwikkelen; 
verzoekt de Commissie niettemin om een 
standvastige positie te blijven innemen in 
de onderhandelingen met China over diens
deelneming aan de overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten ten einde een gelijke 
toegang tot Chinese overheidsopdrachten 
en een gelijke behandeling van de 
Europese bedrijven te verkrijgen;

5. wijst er andermaal op dat het belangrijk 
is de handelsbetrekkingen tussen de 
Europese Unie en derde landen te 
ontwikkelen; verzoekt de Commissie 
niettemin om een standvastige positie te 
blijven innemen in de onderhandelingen 
met derde landen over hun deelneming 
aan de overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten ten einde een gelijke 
toegang tot hun overheidsopdrachten en 
een gelijke behandeling van de Europese 
bedrijven te verkrijgen;

Or. en

Amendement 32
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst er andermaal op dat het belangrijk 
is de handelsbetrekkingen tussen de 
Europese Unie en China te ontwikkelen; 

5. wijst er andermaal op dat het belangrijk 
is de handelsbetrekkingen tussen de 
Europese Unie en China te ontwikkelen; 
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verzoekt de Commissie niettemin om een 
standvastige positie te blijven innemen in 
de onderhandelingen met China over diens 
deelneming aan de overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten ten einde een gelijke 
toegang tot Chinese overheidsopdrachten 
en een gelijke behandeling van de 
Europese bedrijven te verkrijgen;

verzoekt de Commissie niettemin om een 
standvastige positie te blijven innemen in 
de onderhandelingen met China over diens 
deelneming aan de overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten ten einde een gelijke 
toegang tot Chinese overheidsopdrachten 
en een gelijke behandeling van de 
Europese bedrijven te verkrijgen, en 
ervoor te zorgen dat de Chinese 
procedures inzake overheidsopdrachten 
stroken met de internationale normen en 
voorspelbare voorwaarden voor 
inschrijvers creëren;

Or. lt

Amendement 33
Constance Le Grip

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst andermaal op het belang van 
directe buitenlandse investeringen voor de 
Europese economie en op de noodzaak 
om een stabiel en aantrekkelijk klimaat 
voor de Europese investeerders in het 
buitenland te creëren en om een open 
investeringsstelsel op Europees 
grondgebied te bevorderen; stelt niettemin 
voor om, in een streven naar wederzijdse 
voordelen, op Europees niveau te 
overwegen of het niet wenselijk is de 
uitwerking van deze investeringen op de 
interne markt te evalueren ten einde 
eventuele schadelijke gevolgen voor de 
innovatie en de deskundigheid in 
bepaalde Europese strategische sectoren 
te voorkomen;

Or. fr
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Amendement 34
Phil Prendergast

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
ervoor te zorgen dat derde landen zich bij 
het vaststellen van normen houden aan de 
overeenkomst inzake technische 
handelsbelemmeringen en strategieën uit 
te denken om het vaststellen van billijke 
en rechtvaardige normen te stimuleren op 
die gevoelige gebieden waar afwijkingen 
van toepassing zijn;

Or. en

Amendement 35
Pascal Canfin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. betreurt het feit dat de Commissie 
aandringt op bindende toezeggingen 
inzake de liberalisering van diensten van 
algemeen economisch belang in 
onderhandelingen over bilaterale 
handelsovereenkomsten waardoor de 
kwaliteit van de openbare dienstverlening 
zowel in de EU als in derde landen wordt 
ondermijnd; verwerpt het feit dat de druk 
om deze diensten in het kader van de 
internationale handel te liberaliseren als 
de hoofdargument wordt gebruikt om deze 
diensten op de interne markt van de EU 
verder te liberaliseren;

Or. en
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Amendement 36
Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. doet een beroep op de Commissie 
om de samenwerking met de VS in het 
kader van de Trans-Atlantische 
ondernemersdialoog en de Trans-
Atlantische Economische Raad nog meer 
te intensiveren ten einde het 
vooropgestelde doel te verwezenlijken om 
de trans-Atlantische handel zo vrij van 
belemmeringen als mogelijk te maken;

Or. de

Amendement 37
Morten Løkkegaard

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept de noodzaak van 
wederkerigheid ten einde de 
belemmeringen voor investeringen weg te 
nemen; steunt de ontwikkeling van een 
open investeringsklimaat waarin directe 
buitenlandse investeringen in beginsel 
onbelemmerd kunnen plaatsvinden - met 
inbegrip van de onzichtbare 
belemmeringen zoals het discriminerende 
gebruik van uiteenlopende 
administratieve behandelingen; 

Or. da

Amendement 38
Phil Prendergast
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. onderstreept de nog niet benutte 
voordelen van een verdere integratie van 
de trans-Atlantische markt en streeft naar 
een versterking van de voorafgaande 
samenwerking op regelgevingsgebied met 
het Congres van de Verenigde Staten in 
het kader van de Trans-Atlantische 
Wetgeversdialoog, opdat onvrijwillige 
handelsbelemmeringen worden 
voorkomen; onderstreept het potentieel 
van gecombineerde trans-Atlantische 
strategieën bij het creëren van arbeids-, 
gezondheids-, veiligheids- en 
milieunormen en internationale 
regelgevingsstelsels op gebieden zoals 
consumentenrechten en intellectuele-
eigendomsrechten;

Or. en

Amendement 39
Phil Prendergast

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. doet een beroep op de lidstaten 
en de Commissie om de beleidscoördinatie 
met de Verenigde Staten te intensiveren 
ten einde te zorgen voor de duurzame 
toegang tot grondstoffen, met name 
zeldzame aardmetalen, voor de 
interoperabiliteit van ICT-netwerken en 
de vergemakkelijking van de toegang van 
KMO tot trans-Atlantische markten;

Or. en
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