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Ändringsförslag 1
Reinhard Bütikofer

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att lika 
villkor på global nivå inom ramen för ett 
regelbaserat multilateralt handelssystem är 
avgörande för europeiska företag, inklusive 
små och medelstora företag, för att främja 
tillväxt, säkerställa stabila och 
förutsägbara förhållanden och bevara 
företagens konkurrenskraft samt för att 
säkra befintliga arbetstillfällen och skapa 
nya inom EU, eftersom ett ökande antal 
arbetstillfällen är beroende av globala 
värdekedjor.

1. Europaparlamentet betonar att lika 
villkor på internationell nivå inom ramen 
för ett regelbaserat multilateralt 
handelssystem är avgörande för Europa, 
inklusive europeiska företag, i synnerhet 
små och medelstora företag, samt 
europeiska arbetstagare och 
konsumenter. Det är därför som en 
ömsesidighetspolitik bör bidra till att 
främja en hållbar ekonomisk utveckling 
och säkerställa säkra och hälsosamma 
förhållanden, i enlighet med EU:s 
internationella åtaganden, och eftersträva 
ökad konkurrenskraft på grundval av 
hållbarhet, samt säkra social stabilitet och 
bevarande och skapande av nya, 
anständiga arbetstillfällen. Parlamentet 
betonar i detta sammanhang behovet av 
ökad transparens, hållbarhet och 
ansvarsskyldighet från företagens sida i 
globala värdekedjor i syfte att bidra till 
lika villkor och underlätta uppåtriktad 
konvergens för standarder, och uppmanar 
EU att inrätta en rättslig ram för 
obligatorisk tillbörlig aktsamhet i globala 
värdekedjor som ett nödvändigt steg för att 
uppnå detta.

Or. en

Ändringsförslag 2
Emmanuel Maurel

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att lika 1. Europaparlamentet betonar att lika 



PE644.927v01-00 4/21 AM\1194752SV.docx

SV

villkor på global nivå inom ramen för ett 
regelbaserat multilateralt handelssystem är 
avgörande för europeiska företag, inklusive 
små och medelstora företag, för att främja 
tillväxt, säkerställa stabila och förutsägbara 
förhållanden och bevara företagens 
konkurrenskraft samt för att säkra 
befintliga arbetstillfällen och skapa nya 
inom EU, eftersom ett ökande antal 
arbetstillfällen är beroende av globala 
värdekedjor.

villkor på global nivå inom ramen för ett 
regelbaserat multilateralt handelssystem 
som bevarar staternas politiska utrymme 
är avgörande för europeiska företag, 
inklusive små och medelstora företag, för 
att säkerställa stabila och förutsägbara 
förhållanden och bevara företagens 
konkurrenskraft samt för att säkra 
befintliga arbetstillfällen och skapa nya 
inom EU och i tredjeländer, eftersom ett 
ökande antal arbetstillfällen är beroende av 
globala värdekedjor, och för att säkerställa 
sociala och miljömässiga rättigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 3
Reinhard Bütikofer

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet understryker att 
små och medelstora företag spelar en 
avgörande roll inom internationell handel 
och står för uppskattningsvis 30 % av EU:s 
varuexport till resten av världen1. 
Parlamentet påminner om att för att hjälpa 
små och medelstora företag att hantera de 
stora utmaningarna med att ta sig in på nya 
marknader och göra det möjligt för dem att 
konkurrera på sina egna meriter bör EU:s 
handelspolitik och konkurrenspolitik bidra 
till en handelsmiljö som gynnar små och 
medelstora företag.

2. Europaparlamentet understryker att 
små och medelstora företag spelar en 
avgörande roll inom internationell handel 
och står för uppskattningsvis 30 % av EU:s 
varuexport till resten av världen1. 
Parlamentet påminner om att för att hjälpa 
små och medelstora företag att hantera de 
stora utmaningarna med att ta sig in på nya 
marknader och göra det möjligt för dem att 
konkurrera på sina egna meriter bör EU:s 
handelspolitik och konkurrenspolitik bidra 
till en handelsmiljö som gynnar små och 
medelstora företag. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att modernisera 
EU:s definition av små och medelstora 
företag, särskilt genom att inkludera 
kvalitativa kriterier såsom kopplingen 
mellan ägandeförhållanden, 
företagsledning och kontroll.

_________________ _________________
1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/International_trade_in
_goods_by_enterprise_size

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/International_trade_in
_goods_by_enterprise_size
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Or. en

Ändringsförslag 4
Emmanuel Maurel

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet understryker att 
små och medelstora företag spelar en 
avgörande roll inom internationell handel 
och står för uppskattningsvis 30 % av EU:s 
varuexport till resten av världen1. 
Parlamentet påminner om att för att 
hjälpa små och medelstora företag att 
hantera de stora utmaningarna med att ta 
sig in på nya marknader och göra det 
möjligt för dem att konkurrera på sina 
egna meriter bör EU:s handelspolitik och 
konkurrenspolitik bidra till en 
handelsmiljö som gynnar små och 
medelstora företag.

2. Europaparlamentet understryker att 
små och medelstora företag spelar en 
avgörande roll inom internationell handel 
och står för uppskattningsvis 30 % av EU:s 
varuexport till resten av världen1. 
Europaparlamentet anser att EU:s inre 
marknad med god marginal är den 
viktigaste marknaden för små och 
medelstora företag och att EU måste 
införa en miljövänlig industripolitik och 
politik för ekonomisk diversifiering, samt 
att den internationella handelspolitiken 
måste vara i linje med politiken på de 
områdena och stödja denna omvandling 
genom att under dess gång skydda denna 
politik från en ohämmad konkurrens, 
särskilt från partner som inte respekterar 
ekonomiska och sociala rättigheter. 

_________________ _________________
1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/International_trade_in
_goods_by_enterprise_size

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/International_trade_in
_goods_by_enterprise_size

Or. fr

Ändringsförslag 5
Reinhard Bütikofer

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att EU:s 
konkurrenspolitik främjar rättvis 

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att EU:s 
konkurrenspolitik främjar rättvis 
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konkurrens och ömsesidiga handelsvillkor 
på EU-nivå och global nivå, med det 
fortsatta målet att stärka vår egen industri i 
EU. Parlamentet kräver därför att 
otillbörliga handelsmetoder åtgärdas på ett 
effektivt sätt genom att man fullt ut 
utnyttjar de tillgängliga instrumenten, 
utvecklar nya, effektiva verktyg och tar itu 
med de snedvridande effekterna av 
utländskt statligt ägande och subventioner 
på den inre marknaden, i synnerhet när det 
rör sig om EU-finansiering. Mot denna 
bakgrund välkomnar parlamentet den nya 
kommissionens avsikt att stärka 
mekanismen för kontroll av utländska 
direktinvesteringar, och begär att 
diskussionerna om EU:s instrument för 
internationell upphandling ska återupptas.

konkurrens och ömsesidiga handelsvillkor 
på EU-nivå och global nivå, med det 
fortsatta målet att stärka EU-industrins 
insatser för att bidra till innovation och en 
rättvis övergång till en klimatneutral EU-
ekonomi i linje med åtagandena och 
målen i Parisavtalet. Parlamentet 
upprepar sin uppmaning till 
kommissionen och medlemsstaterna om 
att anta förstärkta handelspolitiska 
skyddsinstrument för att bekämpa 
otillbörliga affärsmetoder, med beaktande 
av social och miljömässig dumpning. 
Parlamentet kräver därför att otillbörliga 
handelsmetoder åtgärdas på ett effektivt 
sätt genom att man fullt ut utnyttjar de 
tillgängliga instrumenten, utvecklar nya, 
effektiva verktyg och tar itu med de 
snedvridande effekterna av utländskt 
statligt ägande och subventioner på den 
inre marknaden, även inom ramen för den 
planerade mekanismen för justering vid 
gränserna. Mot denna bakgrund 
välkomnar parlamentet den nya 
kommissionens avsikt att stärka 
mekanismen för kontroll av utländska 
direktinvesteringar, så snart som tillräcklig 
erfarenhet av den nuvarande 
lagstiftningen har samlats in. Parlamentet 
efterlyser ett färdigställande av EU:s 
instrument för internationell upphandling 
senast 2020. Parlamentet efterlyser en 
förstärkning av 
antisubventionsförordningen genom 
införande av en mekanism för kontroll av 
subventioner. Parlamentet betonar att 
EU:s konkurrenspolitik måste vara 
förenlig med och bidra till uppnåendet av 
klimatneutralitetsmålet, och uppmanar 
kommissionen att undanröja politiska 
motstridigheter genom en reform av 
riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd 
och energi, särskilt med avseende på 
klimatpåverkan, för att undvika 
otillbörliga konkurrensfördelar för 
affärsmetoder hos företag från 
tredjeländer.

Or. en
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Ändringsförslag 6
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att EU:s 
konkurrenspolitik främjar rättvis 
konkurrens och ömsesidiga handelsvillkor 
på EU-nivå och global nivå, med det 
fortsatta målet att stärka vår egen industri 
i EU. Parlamentet kräver därför att 
otillbörliga handelsmetoder åtgärdas på 
ett effektivt sätt genom att man fullt ut 
utnyttjar de tillgängliga instrumenten, 
utvecklar nya, effektiva verktyg och tar itu 
med de snedvridande effekterna av 
utländskt statligt ägande och subventioner 
på den inre marknaden, i synnerhet när det 
rör sig om EU-finansiering. Mot denna 
bakgrund välkomnar parlamentet den nya 
kommissionens avsikt att stärka 
mekanismen för kontroll av utländska 
direktinvesteringar, och begär att 
diskussionerna om EU:s instrument för 
internationell upphandling ska återupptas.

3. Europaparlamentet upprepar att 
målet för EU:s konkurrenspolitik är att 
främja rättvis konkurrens på en fri och 
dynamisk inre marknad. Parlamentet 
noterar att ett ökande antal externa 
aktörer verkar inom den inre marknaden, 
och betonar behovet av att se till att EU:s 
konkurrensregler tillämpas på alla 
aktörer som är verksamma på EU:s inre 
marknad. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att garantera lika villkor 
på EU-nivå genom en mer samordnad, 
kraftfull och integrerad strategi för 
befintliga instrument, inklusive 
konkurrens- och upphandlingspolitiken 
samt handelsinstrument. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att även 
överväga att inkludera statligt stöd och 
statligt ägande som uteslutningskriterier 
och/eller kriterier för tilldelning av 
kontrakt i EU:s upphandlingsledning 
samt en extraterritoriell tillämpning av 
EU:s konkurrenspolitik för att ta itu med 
de snedvridande effekterna av utländskt 
statligt ägande och subventioner på den 
inre marknaden. Parlamentet välkomnar i 
detta avseende det förslag som nyligen 
lades fram av den nederländska 
regeringen om att bidra till lika villkor på 
den inre marknaden. Parlamentet 
välkomnar också den nya kommissionens 
avsikt att stärka mekanismen för kontroll 
av utländska direktinvesteringar, och begär 
att diskussionerna om EU:s instrument för 
internationell upphandling ska återupptas.

Or. en
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Ändringsförslag 7
Tiziana Beghin

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att EU:s 
konkurrenspolitik främjar rättvis 
konkurrens och ömsesidiga handelsvillkor 
på EU-nivå och global nivå, med det 
fortsatta målet att stärka vår egen industri i 
EU. Parlamentet kräver därför att 
otillbörliga handelsmetoder åtgärdas på ett 
effektivt sätt genom att man fullt ut 
utnyttjar de tillgängliga instrumenten, 
utvecklar nya, effektiva verktyg och tar itu 
med de snedvridande effekterna av 
utländskt statligt ägande och subventioner 
på den inre marknaden, i synnerhet när det 
rör sig om EU-finansiering. Mot denna 
bakgrund välkomnar parlamentet den nya 
kommissionens avsikt att stärka 
mekanismen för kontroll av utländska 
direktinvesteringar, och begär att 
diskussionerna om EU:s instrument för 
internationell upphandling ska återupptas.

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att EU:s 
konkurrenspolitik främjar rättvis 
konkurrens och ömsesidiga handelsvillkor 
på EU-nivå och global nivå, med det 
fortsatta målet att stärka vår egen industri i 
EU. Parlamentet kräver därför att 
otillbörliga handelsmetoder åtgärdas på ett 
effektivt sätt genom att man fullt ut 
utnyttjar de tillgängliga instrumenten, 
utvecklar nya, effektiva strategier och 
verktyg och tar itu med de snedvridande 
effekterna av utländskt statligt ägande och 
subventioner på den inre marknaden, i 
synnerhet när det rör sig om EU-
finansiering, genom ett nytt rättsligt 
instrument som skulle möjliggöra 
lämpliga åtgärder för att hantera 
tredjelandsföretag som gynnas av dessa 
stöd. Mot denna bakgrund välkomnar 
parlamentet den nya kommissionens avsikt 
att stärka mekanismen för kontroll av 
utländska direktinvesteringar, och begär att 
diskussionerna om EU:s instrument för 
internationell upphandling ska återupptas.

Or. en

Ändringsförslag 8
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att EU:s 
konkurrenspolitik främjar rättvis 
konkurrens och ömsesidiga handelsvillkor 

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att EU:s 
konkurrenspolitik främjar rättvis 
konkurrens och ömsesidiga handelsvillkor 
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på EU-nivå och global nivå, med det 
fortsatta målet att stärka vår egen industri i 
EU. Parlamentet kräver därför att 
otillbörliga handelsmetoder åtgärdas på ett 
effektivt sätt genom att man fullt ut 
utnyttjar de tillgängliga instrumenten, 
utvecklar nya, effektiva verktyg och tar itu 
med de snedvridande effekterna av 
utländskt statligt ägande och subventioner 
på den inre marknaden, i synnerhet när det 
rör sig om EU-finansiering. Mot denna 
bakgrund välkomnar parlamentet den nya 
kommissionens avsikt att stärka 
mekanismen för kontroll av utländska 
direktinvesteringar, och begär att 
diskussionerna om EU:s instrument för 
internationell upphandling ska 
återupptas.

på EU-nivå och global nivå, med det 
fortsatta målet att stärka vår egen industri i 
EU. Parlamentet kräver därför att 
otillbörliga handelsmetoder åtgärdas på ett 
effektivt sätt genom att man fullt ut 
utnyttjar de tillgängliga instrumenten, 
utvecklar nya, effektiva verktyg och tar itu 
med de snedvridande effekterna av 
utländskt statligt ägande och subventioner 
på den inre marknaden, i synnerhet när det 
rör sig om EU-finansiering. Mot denna 
bakgrund välkomnar parlamentet den nya 
kommissionens avsikt att stärka 
mekanismen för kontroll av utländska 
direktinvesteringar.

Or. en

Ändringsförslag 9
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet framhåller 
behovet att minska de kvarstående 
asymmetrierna på de internationella 
marknaderna för offentlig upphandling 
och uppmanar kommissionen att visa 
ambition när det gäller att öppna 
utländska marknader för EU:s företag, 
särskilt små och medelstora företag. 
Parlamentet välkomnar de förnyade 
diskussionerna om EU:s internationella 
instrument för offentlig upphandling och 
begär att det ska antas senast 2020 för att 
garantera ömsesidighet när 
handelspartner begränsar tillträdet till sin 
upphandlingsmarknad.

Or. en
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Ändringsförslag 10
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
dessutom kommissionen att antingen 
ytterligare stärka det globala samarbetet i 
konkurrensfrågor eller säkerställa rättvisa 
konkurrensvillkor genom bilaterala 
handelsavtal och i internationella forum. 
Parlamentet stöder till fullo kommissionens 
ansträngningar inom ramen för den 
pågående reformen av 
Världshandelsorganisationen (WTO), 
vilken syftar till att uppdatera de 
multilaterala reglerna om subventioner 
eller sektorsspecifika initiativ för att på ett 
adekvat sätt hantera subventioner på 
internationell nivå.

4. Europaparlamentet uppmanar 
dessutom kommissionen att ytterligare 
stärka det globala samarbetet i 
konkurrensfrågor för att säkerställa lika 
villkor på internationell nivå och enas om 
gemensamma normer och förfaranden 
genom bilaterala handelsavtal och i 
internationella forum, såsom OECD, 
Unctad, WTO och Världsbanken. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
aktivt stärka det internationella 
konkurrensnätverket (ICN) och betonar 
vikten av ett effektivt samarbete med 
nationella konkurrensmyndigheter från 
tredjeländer för att göra särskilda 
utredningar mer effektiva. Parlamentet 
stöder till fullo kommissionens 
ansträngningar inom ramen för den 
pågående reformen av 
Världshandelsorganisationen (WTO), 
vilken syftar till att uppdatera de 
multilaterala reglerna om subventioner 
eller sektorsspecifika initiativ för att på ett 
adekvat sätt hantera subventioner på 
internationell nivå, särskilt när det gäller 
industrisubventioner, statligt ägda företag 
och påtvingad tekniköverföring, för att 
komma till rätta med tredjeländers icke 
marknadsorienterade politik och praxis.

Or. en

Ändringsförslag 11
Reinhard Bütikofer

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag
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4. Europaparlamentet uppmanar 
dessutom kommissionen att antingen 
ytterligare stärka det globala samarbetet i 
konkurrensfrågor eller säkerställa rättvisa 
konkurrensvillkor genom bilaterala 
handelsavtal och i internationella forum. 
Parlamentet stöder till fullo kommissionens 
ansträngningar inom ramen för den 
pågående reformen av 
Världshandelsorganisationen (WTO), 
vilken syftar till att uppdatera de 
multilaterala reglerna om subventioner 
eller sektorsspecifika initiativ för att på ett 
adekvat sätt hantera subventioner på 
internationell nivå.

4. Europaparlamentet uppmanar 
dessutom kommissionen att ytterligare 
stärka det globala samarbetet i 
konkurrensfrågor, inbegripet relevanta 
dialoger med USA, Japan och andra 
partner. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att säkerställa rättvisa 
konkurrensvillkor även i bilaterala 
handelsavtal och i internationella forum. 
Parlamentet stöder till fullo kommissionens 
ansträngningar inom ramen för den 
pågående reformen av 
Världshandelsorganisationen (WTO), 
inbegripet reformen av 
överprövningsorganet, för att göra de 
multilaterala reglerna om subventioner 
bindande i praktiken, genom att stärka 
WTO:s krav på anmälan av subventioner, 
förenhetliga tolkningen av ”offentligt 
organ” i WTO:s 
antisubventionsbestämmelser och bredda 
räckvidden för WTO:s täckning av 
subventioner. Parlamentet vill att 
sektorsspecifika initiativ ska eftersträvas 
för att på ett adekvat sätt hantera 
subventioner på internationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 12
Emmanuel Maurel

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
dessutom kommissionen att antingen 
ytterligare stärka det globala samarbetet i 
konkurrensfrågor eller säkerställa rättvisa 
konkurrensvillkor genom bilaterala 
handelsavtal och i internationella forum. 
Parlamentet stöder till fullo 
kommissionens ansträngningar inom 
ramen för den pågående reformen av 
Världshandelsorganisationen (WTO), 
vilken syftar till att uppdatera de 

4. Europaparlamentet uppmanar 
dessutom kommissionen att antingen 
ytterligare stärka det globala samarbetet i 
konkurrensfrågor, med hänsyn tagen till 
rättighetshierarkin, eller säkerställa 
rättvisa konkurrensvillkor genom bilaterala 
handelsavtal och i internationella forum, 
som tar hänsyn till sociala och 
miljömässiga rättigheter. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att samråda 
med Europaparlamentet och de nationella 
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multilaterala reglerna om subventioner 
eller sektorsspecifika initiativ för att på ett 
adekvat sätt hantera subventioner på 
internationell nivå.

parlamenten när det gäller den inriktning 
som reformen av 
Världshandelsorganisationen (WTO) ska 
ges, så att den speglar de samhällsval som 
medborgarna ger uttryck för.

Or. fr

Ändringsförslag 13
Enikő Győri

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
dessutom kommissionen att antingen 
ytterligare stärka det globala samarbetet i 
konkurrensfrågor eller säkerställa rättvisa 
konkurrensvillkor genom bilaterala 
handelsavtal och i internationella forum. 
Parlamentet stöder till fullo kommissionens 
ansträngningar inom ramen för den 
pågående reformen av 
Världshandelsorganisationen (WTO), 
vilken syftar till att uppdatera de 
multilaterala reglerna om subventioner 
eller sektorsspecifika initiativ för att på ett 
adekvat sätt hantera subventioner på 
internationell nivå.

4. Europaparlamentet uppmanar 
dessutom kommissionen att ytterligare 
stärka det globala samarbetet i 
konkurrensfrågor och säkerställa rättvisa 
konkurrensvillkor genom bilaterala 
handelsavtal och i internationella forum. 
Parlamentet stöder till fullo kommissionens 
ansträngningar inom ramen för den 
pågående reformen av 
Världshandelsorganisationen (WTO), 
vilken syftar till att uppdatera de 
multilaterala reglerna om subventioner 
eller sektorsspecifika initiativ för att på ett 
adekvat sätt hantera subventioner på 
internationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 14
Reinhard Bütikofer

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta att förhandla 
fram ambitiösa, verkställbara bestämmelser 
om konkurrens och statligt stöd i alla 

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta att förhandla 
fram ambitiösa, verkställbara bestämmelser 
om konkurrens och statligt stöd i alla 
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framtida handelsavtal som en del av en 
holistisk och ambitiös EU-handelspolitik.

framtida handelsavtal som en del av en 
holistisk och ambitiös EU-handelspolitik. 
Parlamentet påminner om att konkurrens 
måste gå hand i hand med hållbarhet, och 
uppmanar därför kommissionen att på 
samma sätt stärka den rättsliga 
verkställbarheten i kapitlen om handel 
och hållbar utveckling i alla sina handels- 
och investeringsavtal och att bidra till 
strängare sociala och miljömässiga 
normer.

Or. en

Ändringsförslag 15
Geert Bourgeois

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta att förhandla 
fram ambitiösa, verkställbara bestämmelser 
om konkurrens och statligt stöd i alla 
framtida handelsavtal som en del av en 
holistisk och ambitiös EU-handelspolitik.

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta att förhandla 
fram ambitiösa, verkställbara bestämmelser 
om konkurrens och statligt stöd i alla 
framtida handelsavtal som en del av en 
holistisk och ambitiös EU-handelspolitik. 
Parlamentet understryker de särskilda 
behoven av finansiering av forskning som 
grunden för innovation och utveckling för 
våra företag och industrier och som en 
viktig faktor för att öka 
konkurrenskraften.

Or. en

Ändringsförslag 16
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 5. Europaparlamentet välkomnar de 
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kommissionen att fortsätta att förhandla 
fram ambitiösa, verkställbara bestämmelser 
om konkurrens och statligt stöd i alla 
framtida handelsavtal som en del av en 
holistisk och ambitiös EU-handelspolitik.

särskilda konkurrenskapitlen i nyligen 
ingångna bilaterala handels- och 
investeringsavtal och uppmanar 
kommissionen att fortsätta att förhandla 
fram ambitiösa, verkställbara bestämmelser 
om konkurrens och statligt stöd i alla 
framtida handelsavtal som en del av en 
holistisk och ambitiös EU-handelspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 17
Emmanuel Maurel

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta att förhandla 
fram ambitiösa, verkställbara 
bestämmelser om konkurrens och statligt 
stöd i alla framtida handelsavtal som en del 
av en holistisk och ambitiös EU-
handelspolitik.

5. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att förhandla fram moderna 
och effektiva bestämmelser om konkurrens 
och statligt stöd i alla framtida handelsavtal 
som en del av en EU-handelspolitik som 
tar hänsyn till målen i fråga om 
klimatförändringarna, industripolitiken, 
sysselsättningen, den ekonomiska 
diversifieringen och bevarandet av den 
kulturella mångfalden.

Or. fr

Ändringsförslag 18
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att 
konkurrensreglerna är förenliga med den 
moderna ekonomin och på bästa möjliga 
sätt tjänar europeiska konsumenter genom 
att fullt ut ta hänsyn till konsekvenserna av 

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att 
konkurrensreglerna är förenliga med den 
snabbt föränderliga globala ekonomin och 
på bästa möjliga sätt tjänar europeiska 
konsumenter genom att fullt ut ta hänsyn 
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digitaliseringen av ekonomin för de globala 
marknadernas funktion. Parlamentet 
välkomnar i detta sammanhang de 
pågående plurilaterala WTO-
förhandlingarna om e-handel, vilka syftar 
till att säkerställa att företag kan 
konkurrera på lika villkor över hela världen 
på grundval av globala handelsregler.

till konsekvenserna av digitaliseringen av 
ekonomin för de globala marknadernas 
funktion. Parlamentet erkänner att 
onlineplattformar spelar en central roll 
för att möjliggöra digital handel, men 
framhåller särskilt att framväxten av en 
digital ekonomi har lett till en överdriven 
marknads- och maktkoncentration. 
Parlamentet betonar behovet att fokusera 
på centrala frågor såsom tillgång till och 
portabilitet för data, plattformarnas roll 
och närvaro på marknaderna samt 
teknikneutralitet. Parlamentet välkomnar i 
detta sammanhang de pågående 
plurilaterala WTO-förhandlingarna om e-
handel och efterlyser en omfattande och 
ambitiös uppsättning regler för att ta itu 
med digitala handelshinder, säkerställa att 
företag kan konkurrera på lika villkor över 
hela världen och öka konsumenternas 
förtroende för onlinemiljön.

Or. en

Ändringsförslag 19
Geert Bourgeois

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att 
konkurrensreglerna är förenliga med den 
moderna ekonomin och på bästa möjliga 
sätt tjänar europeiska konsumenter genom 
att fullt ut ta hänsyn till konsekvenserna av 
digitaliseringen av ekonomin för de globala 
marknadernas funktion. Parlamentet 
välkomnar i detta sammanhang de 
pågående plurilaterala WTO-
förhandlingarna om e-handel, vilka syftar 
till att säkerställa att företag kan 
konkurrera på lika villkor över hela världen 
på grundval av globala handelsregler.

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att 
konkurrensreglerna är förenliga med den 
moderna ekonomin och på bästa möjliga 
sätt tjänar europeiska konsumenter genom 
att fullt ut ta hänsyn till konsekvenserna av 
digitaliseringen av ekonomin för de globala 
marknadernas funktion. Parlamentet 
välkomnar i detta sammanhang de 
pågående plurilaterala WTO-
förhandlingarna om e-handel, vilka syftar 
till att säkerställa att företag kan 
konkurrera på lika villkor över hela världen 
på grundval av globala handelsregler. 
Parlamentet betonar att EU bör inta en 
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ledande roll i dessa förhandlingar.

Or. en

Ändringsförslag 20
Reinhard Bütikofer

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att 
konkurrensreglerna är förenliga med den 
moderna ekonomin och på bästa möjliga 
sätt tjänar europeiska konsumenter genom 
att fullt ut ta hänsyn till konsekvenserna av 
digitaliseringen av ekonomin för de globala 
marknadernas funktion. Parlamentet 
välkomnar i detta sammanhang de 
pågående plurilaterala WTO-
förhandlingarna om e-handel, vilka syftar 
till att säkerställa att företag kan 
konkurrera på lika villkor över hela 
världen på grundval av globala 
handelsregler.

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att 
konkurrensreglerna på bästa möjliga sätt 
tjänar europeiska konsumenter och 
arbetstagare genom att fullt ut ta hänsyn 
till konsekvenserna av digitaliseringen av 
ekonomin för de globala marknadernas 
funktion, och även genom att stärka 
konsumentskyddet på globala 
onlinemarknader utan att det skadar 
europeiska standarder för uppgiftsskydd.

Or. en

Ändringsförslag 21
Emmanuel Maurel

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att 
konkurrensreglerna är förenliga med den 
moderna ekonomin och på bästa möjliga 
sätt tjänar europeiska konsumenter genom 
att fullt ut ta hänsyn till konsekvenserna av 
digitaliseringen av ekonomin för de 
globala marknadernas funktion. 

6. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att 
konkurrensreglerna är förenliga med den 
moderna ekonomin och på bästa möjliga 
sätt tjänar europeiska konsumenter genom 
att fullt ut ta hänsyn till 
försiktighetsprincipen och de 
socioekonomiska konsekvenserna av 
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Parlamentet välkomnar i detta 
sammanhang de pågående plurilaterala 
WTO-förhandlingarna om e-handel, vilka 
syftar till att säkerställa att företag kan 
konkurrera på lika villkor över hela 
världen på grundval av globala 
handelsregler.

digitaliseringen. Parlamentet anser i detta 
sammanhang att kommissionen bör 
samråda med civilsamhället och de 
parlamentariska instanserna för att på 
grundval av oberoende 
konsekvensanalyser styra de pågående 
multilaterala WTO-förhandlingarna om 
e-handel.

Or. fr

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

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet välkomnar 
den växande debatten om förhållandet 
mellan EU:s konkurrensregler, 
industripolitiken och den internationella 
handeln. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att undersöka huruvida det 
är lämpligt att modernisera eller 
uppdatera tolkningen av riktade 
konkurrensregler, utan att hämma 
konkurrensen på relevanta europeiska 
marknader, för att bättre beakta de 
snedvridande effekter som skapas av 
statsstödda eller subventionerade företag, 
vilket på lång sikt skulle kunna ge upphov 
till skadliga marknadsvillkor för såväl 
EU:s konsumenter som företagens 
konkurrenskraft inom EU.

Or. en

Ändringsförslag 23
Reinhard Bütikofer

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)



PE644.927v01-00 18/21 AM\1194752SV.docx

SV

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se över EU:s 
konkurrenspolitik genom att ålägga 
konkurrensmyndigheterna att ta hänsyn 
till både regionala och internationella 
marknader vid bedömningen av fusioners 
legitimitet i syfte att skydda den 
långsiktiga lönsamheten i Europas 
industriella bas.

Or. en

Ändringsförslag 24
Inma Rodríguez-Piñero, Nicola Danti

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att grundligt analysera och 
undersöka marknaderna för offentlig 
upphandling i de tredjeländer med vilka 
den har – eller förhandlar om – 
frihandelsavtal, i syfte att förhandla om 
bästa möjliga villkor för tillträde för 
europeiska företag.

Or. en

Ändringsförslag 25
Enikő Győri

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet anser att man 
under den pågående reformen av WTO 
skulle kunna undersöka möjligheten att 
inom ramen för WTO-rätten införa 
exakta, centrala ILO-normer som kan bli 
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föremål för rättslig prövning, för att 
globalt bidra till lika villkor också i detta 
avseende.

Or. en

Ändringsförslag 26
Reinhard Bütikofer

Förslag till yttrande
Punkt 6b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ta itu med den globala 
e-handelns potential för att öka 
konkurrensen på slutkundsmarknaderna, 
öka konsumenternas valmöjligheter och 
påverka distributionen av produkter. 
Utmaningar i samband med de behöriga 
myndigheternas befogenheter i fråga om 
marknadsövervakning och tillsyn vid 
gränsöverskridande handel kompletteras 
ibland med ekonomiska aktörers 
samordnade och ensidiga åtgärder, vilket 
kan kräva regleringslösningar som 
sträcker sig längre än 
konkurrenslagstiftningen, inbegripet 
sektorsspecifika, 
konsumentskyddsbaserade och 
integritetsinriktade strategier.

Or. en

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

Förslag till yttrande
Punkt 6b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet betonar att ett 
effektivt genomförande av 
bestämmelserna om hållbar utveckling i 
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handelsavtal är viktigt för att se till att 
strängast möjliga miljömässiga och 
sociala normer eftersträvas, så att EU:s 
företag skyddas mot illojal konkurrens 
i fall där sådana normer inte uppfylls av 
våra handelspartner. Parlamentet 
välkomnar i detta avseende införandet av 
miljömässiga och sociala kriterier i 
reformen av antisubventions- och 
antidumpningsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 28
Inma Rodríguez-Piñero, Nicola Danti

Förslag till yttrande
Punkt 6b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att de berörda 
generaldirektoraten – för handel och för 
konkurrens – agerar samordnat så att 
konkurrensreglerna och deras 
genomförande garanterar rättvisa 
konkurrensvillkor för europeiska företag 
på tredjeländers marknader och vice 
versa.

Or. en

Ändringsförslag 29
Reinhard Bütikofer

Förslag till yttrande
Punkt 6c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6c. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ägna särskild 
uppmärksamhet åt den roll som 
internationella standarder kan spela för 
sund konkurrens. Parlamentet insisterar 
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på att EU bör stärka sin multilaterala 
strategi för fastställande av standarder, 
särskilt inom ramen för ISO och IEC. 
Parlamentet varnar för nationalisering av 
standardiseringsmetoder, särskilt i 
samband med Kinas initiativ ”Ett bälte, en 
väg” och andra strategier som stärker 
konnektiviteten. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att inrätta en samordnare 
på hög nivå för standardiseringspolitiken 
i detta sammanhang.

Or. en

Ändringsförslag 30
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Förslag till yttrande
Punkt 6c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6c. Europaparlamentet betonar vikten 
av att integrera ett 
jämställdhetsperspektiv, på både 
multilateral och bilateral nivå, inbegripet 
kapitel om jämställdhet i handelsavtal och 
utformning av jämställdhetsinriktade 
åtgärder (dvs. i förhands- och 
efterhandsbedömningar av 
könskonsekvenserna av EU:s 
handelspolitik och handelsavtal) för att 
stärka konkurrenskraften och främja 
ekonomisk tillväxt för alla.

Or. en


