
 

AM\1094945CS.doc  PE582.625v01-00 }  

 PE582.626v01-00 }  

 PE582.627v01-00 }  

 PE582.629v01-00 }  

 PE582.630v01-00 } RC1 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

11.5.2016  B8-0607/2016 }  

 B8-0608/2016 }  

 B8-0609/2016 }  

 B8-0611/2016 }  

 B8-0612/2016 } RC1/Am. 1 

Pozměňovací návrh  1 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Stelios 

Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Status tržního hospodářství Číny 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění K a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ka. vzhledem k tomu, že úsporná opatření 

a neoliberální politiky, které členským 

státům a jejich občanům ukládá rámec 

EU pro správu ekonomických záležitostí, 

rovněž postihují průmyslová odvětví 

členských států a způsobují dlouhodobou 

hospodářskou stagnaci a krizi, vysokou 

nezaměstnanost, úbytek pracovních míst 

a omezování sociálních a pracovních 

práv; vzhledem k tomu, že je naléhavě 

zapotřebí upustit od jednotného trhu a od 

rámce EU pro správu ekonomických 

záležitostí, a zejména od průmyslových, 

investičních a fiskálních politik, aby se 

prováděním skutečného plánu veřejných 

investic prosadilo a podpořilo 

hospodářské oživení, vytváření pracovních 

míst a udržitelný růst; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

Anne-Marie Mineur, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito 

Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Eleonora Forenza 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Status tržního hospodářství Číny 

Společný návrh usnesení 

Bod 2 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že Čína není tržním 

hospodářstvím a že dosud nesplnila pět 

kritérií, kterými EU definuje tržní 

hospodářství; 

2. zdůrazňuje, že Čína není tržním 

hospodářstvím a že dosud nesplnila pět 

kritérií, kterými EU definuje tržní 

hospodářství; je proti udělení statusu 

tržního hospodářství Číně; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Eleonora Forenza, Barbara 

Spinelli, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Status tržního hospodářství Číny 

Společný návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. vyzývá Komisi, aby na mezinárodních 

fórech, jako jsou WTO a UNCTAD, 

prosazovala dohodu o moderní definici 

hospodářského, sociálního 

a environmentálního dumpingu s cílem 

nalézt mnohostranné řešení, které bude 

vhodné jak pro současné složité vlastnické 

modely, tak pro ochranu pracovníků 

a spotřebitelů ve všech segmentech 

nových globálních hodnotových řetězců; 

Or. en 



 

AM\1094945CS.doc  PE582.625v01-00 }  

 PE582.626v01-00 }  

 PE582.627v01-00 }  

 PE582.629v01-00 }  

 PE582.630v01-00 } RC1 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

11.5.2016  B8-0607/2016 }  

 B8-0608/2016 }  

 B8-0609/2016 }  

 B8-0611/2016 }  

 B8-0612/2016 } RC1/Am. 4 

Pozměňovací návrh  4 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Status tržního hospodářství Číny 

Společný návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. vyzývá Komisi, aby připravila návrh 

mandátu pro jednání EU s Čínou 

o dvoustranné dohodě o pravidlech 

spravedlivé soutěže a společných 

opatřeních na potírání hospodářského, 

sociálního a environmentálního 

dumpingu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  5 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE 

Status tržního hospodářství Číny 

Společný návrh usnesení 

Bod 6 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. je přesvědčen o tom, že dokud Čína 

nebude splňovat všech pět kritérií EU, na 

jejichž základě může být považována za 

tržní hospodářství, měla by EU v rámci 

antidumpingových a antisubvenčních 

šetření zaměřených na dovoz produktů z 

Číny uplatňovat nestandardní metodiku pro 

určování srovnatelnosti cen v souladu s 

těmi částmi oddílu 15 protokolu o 

přistoupení Číny, jež umožňují uplatňování 

nestandardní metodiky, přičemž tyto části 

by měly být využívány v plném rozsahu; 

vyzývá Komisi, aby v souladu s touto 

zásadou předložila příslušný návrh;  

6. je přesvědčen o tom, že EU by neměla 

udělit Číně status tržního hospodářství, 

zejména v současné situaci, kdy EU nemá 

modernizovanou, transparentní a 

spravedlivou legislativu upravující 

nástroje na ochranu obchodu, a že by EU 

měla v rámci antidumpingových a 

antisubvenčních šetření zaměřených na 

dovoz produktů z Číny uplatňovat 

nestandardní metodiku pro určování 

srovnatelnosti cen v souladu s těmi částmi 

oddílu 15 protokolu o přistoupení Číny, jež 

umožňují uplatňování nestandardní 

metodiky, přičemž tyto části by měly být 

využívány v plném rozsahu;  

Or. en 

 

 


