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Ændringsforslag  1 

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

Kouloglou 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om Kinas status som markedsøkonomi 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning K a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  Ka. der henviser til, at de stramninger og 

neoliberale politikker, der er blevet pålagt 

medlemsstaterne og deres befolkning via 

EU's ramme for økonomisk styring, også 

påvirker medlemsstaternes erhvervsliv og 

dermed forårsager en periode med 

langvarig økonomisk stagnation og 

depression, høj arbejdsløshed og tab af 

arbejdspladser og forringelse af sociale 

rettigheder og arbejdstagerrettigheder; 

der henviser til, at det haster med at 

foretage et brud med det indre marked og 

EU's ramme for økonomisk styring, 

navnlig erhvervs-, investerings- og 

finanspolitikken, med henblik på at 

fremme og støtte økonomisk 

genopretning, jobskabelse og bæredygtig 

vækst ved hjælp af gennemførelse af en 

ægte plan for offentlige investeringer; 

Or. en 
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Ændringsforslag  2 

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

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

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om Kinas status som markedsøkonomi 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 2 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

2. understreger, at Kina ikke er en 

markedsøkonomi, og at de fem kriterier, 

som EU har opstillet som definition på en 

markedsøkonomi, endnu ikke er blevet 

opfyldt; 

2. understreger, at Kina ikke er en 

markedsøkonomi, og at de fem kriterier, 

som EU har opstillet som definition på en 

markedsøkonomi, endnu ikke er blevet 

opfyldt; modsætter sig anerkendelse af 

Kinas status som markedsøkonomi; 

Or. en 
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Ændringsforslag  3 

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

Spinelli, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om Kinas status som markedsøkonomi 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  3a. opfordrer Kommissionen til at fremme 

en aftale om en tidssvarende definition af 

økonomisk, social og miljømæssig 

dumping i internationale fora som f.eks. 

WTO og UNCTAD med henblik på at 

arbejde for en multilateral løsning, der 

kan håndtere nutidens komplekse 

ejerskabsmodeller og behovet for 

beskyttelse af arbejdstagere og forbrugere 

inden for rammerne af de nye globale 

værdikæder; 

Or. en 
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Ændringsforslag  4 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om Kinas status som markedsøkonomi 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 5 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

  5a. opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde et udkast til mandat til 

forhandlinger mellem EU og Kina om en 

bilateral aftale om regler for loyal 

konkurrence og for fælles 

foranstaltninger til bekæmpelse af 

økonomisk, social og miljømæssig 

dumping; 

Or. en 
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Ændringsforslag  5 

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

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

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

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

om Kinas status som markedsøkonomi 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 6 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

6. er overbevist om, at EU, indtil Kina 

opfylder alle EU's fem kriterier for at 

være en markedsøkonomi, bør anvende en 

ikke-standardiseret metode i forbindelse 

med antidumping- og antisubsidie-

undersøgelser af import fra Kina med 

henblik på at bestemme 

prissammenlignelighed, i 

overensstemmelse med og under fuld 

anvendelse af de dele af afsnit 15 i 

protokollen om Kinas tiltrædelse af WTO, 

der giver plads til anvendelse af en ikke-

standardiseret metode; opfordrer 

Kommissionen til at fremsætte et forslag i 

tråd med dette princip;   

6. er overbevist om, at EU ikke bør 

anerkende Kinas status som 

markedsøkonomi, især ikke i den 

nuværende situation, hvor EU ikke har 

udviklet en tidssvarende, gennemsigtig og 

fair lovgivning om handelspolitiske 

beskyttelsesforanstaltninger, og at EU bør 

anvende en ikke-standardiseret metode i 

forbindelse med antidumping- og 

antisubsidie-undersøgelser af import fra 

Kina med henblik på at bestemme 

prissammenlignelighed, i 

overensstemmelse med og under fuld 

anvendelse af de dele af afsnit 15 i 

protokollen om Kinas tiltrædelse af WTO, 

der giver plads til anvendelse af en ikke-

standardiseret metode;  

Or. en 

 

 


