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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.5.2016  B8-0607/2016 }  

 B8-0608/2016 }  

 B8-0609/2016 }  

 B8-0611/2016 }  

 B8-0612/2016 } RC1/Τροπ. 1 

Τροπολογία  1 

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

Κούλογλου 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  ΙΑ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η λιτότητα 

και οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που 

έχουν επιβληθεί από το πλαίσιο 

οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ στα 

κράτη μέλη και στους λαούς τους 

επηρεάζουν και τις βιομηχανίες των 

κρατών μελών, προκαλώντας  έτσι 

περίοδο παρατεταμένης οικονομικής 

στασιμότητας και ύφεσης, υψηλή ανεργία 

και απώλεια θέσεων εργασίας, καθώς και 

μείωση στα κοινωνικά και εργασιακά 

δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

απαιτείται επειγόντως μια ρήξη με την 

ενιαία αγορά και με το πλαίσιο 

οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, και 

ειδικότερα με τις βιομηχανικές, 

επενδυτικές και δημοσιονομικές 

πολιτικές προκειμένου να προωθηθεί και 

να ενισχυθεί η οικονομική ανάκαμψη, η 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης καθώς 

και η βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της 

εφαρμογής ενός πραγματικού σχεδίου 

δημοσίων επενδύσεων· 

Or. en 
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11.5.2016  B8-0607/2016 }  

 B8-0608/2016 }  

 B8-0609/2016 }  

 B8-0611/2016 }  

 B8-0612/2016 } RC1/Τροπ. 2 

Τροπολογία  2 

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

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

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. τονίζει ότι η Κίνα δεν είναι οικονομία 

της αγοράς, και ότι τα πέντε κριτήρια που 

έχει ορίσει η ΕΕ για τον προσδιορισμό των 

οικονομιών της αγοράς δεν πληρούνται 

ακόμη· 

2. τονίζει ότι η Κίνα δεν είναι οικονομία 

της αγοράς, και ότι τα πέντε κριτήρια που 

έχει ορίσει η ΕΕ για τον προσδιορισμό των 

οικονομιών της αγοράς δεν πληρούνται 

ακόμη· αντιτάσσεται στην αναγνώριση 

καθεστώτος οικονομίας της αγοράς στην 

Κίνα· 

Or. en 
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11.5.2016  B8-0607/2016 }  

 B8-0608/2016 }  

 B8-0609/2016 }  

 B8-0611/2016 }  

 B8-0612/2016 } RC1/Τροπ. 3 

Τροπολογία  3 

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

Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος, Στέλιος Κούλογλου 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  3α. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη 

σύναψη συμφωνίας σε διεθνή φόρα όπως 

ο ΠΟΕ και η UNCTAD σχετικά με έναν 

σύγχρονο ορισμό του οικονομικού, 

κοινωνικού και περιβαλλοντικού 

ντάμπινγκ, με σκοπό την αναζήτηση μιας 

πολυμερούς λύσης η οποία θα 

αντιμετωπίζει τα πολύπλοκα σύγχρονα 

μοντέλα ιδιοκτησίας και τις ανάγκες 

προστασίας των εργαζομένων και των 

καταναλωτών σε όλο το μήκος των νέων 

παγκόσμιων αλυσίδων αξίας 

Or. en 
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 B8-0608/2016 }  

 B8-0609/2016 }  

 B8-0611/2016 }  

 B8-0612/2016 } RC1/Τροπ. 4 

Τροπολογία  4 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  5α. καλεί την Επιτροπή να προετοιμάσει 

σχέδιο εντολής για διαπραγματεύσεις 

μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας όσον αφορά 

διμερή συμφωνία για τη θέσπιση δίκαιων 

κανόνων στον τομέα του ανταγωνισμού 

και κοινών μέτρων κατά του 

οικονομικού, κοινωνικού και 

περιβαλλοντικού ντάμπινγκ· 

Or. en 
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11.5.2016  B8-0607/2016 }  

 B8-0608/2016 }  

 B8-0609/2016 }  

 B8-0611/2016 }  

 B8-0612/2016 } RC1/Τροπ. 5 

Τροπολογία  5 

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

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

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

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

Καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. είναι πεπεισμένο ότι, όσο η Κίνα δεν 

πληροί και τα πέντε κριτήρια που 

απαιτούνται για να αναγνωριστεί ως 

οικονομία της αγοράς, η ΕΕ θα πρέπει να 

χρησιμοποιεί μια μη τυποποιημένη 

μεθοδολογία στις έρευνες για ντάμπινγκ 

και επιδοτήσεις των εισαγωγών από την 

Κίνα κατά τον καθορισμό της 

συγκρισιμότητας των τιμών, βάσει, και με 

πλήρη τήρησή τους, εκείνων των μερών 

του τμήματος 15 του πρωτοκόλλου 

προσχώρησης της Κίνας που παρέχουν 

περιθώριο για εφαρμογή μη τυποποιημένης 

μεθοδολογίας· καλεί την Επιτροπή να 

παρουσιάσει μια πρόταση στη βάση 

αυτής της αρχής·  

6. είναι πεπεισμένο ότι η ΕΕ δεν πρέπει να 

αναγνωρίσει την Κίνα ως οικονομία της 

αγοράς ιδιαίτερα στη σημερινή 

κατάσταση κατά την οποία η ΕΕ δεν έχει 

αναπτύξει εκσυγχρονισμένη, διαφανή και 

δίκαιη νομοθεσία σχετικά με τους 

μηχανισμούς εμπορικής άμυνας, και ότι η 

ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιεί μια μη 

τυποποιημένη μεθοδολογία στις έρευνες 

για ντάμπινγκ και επιδοτήσεις των 

εισαγωγών από την Κίνα κατά τον 

καθορισμό της συγκρισιμότητας των 

τιμών, βάσει, και με πλήρη τήρησή τους, 

εκείνων των μερών του τμήματος 15 του 

πρωτοκόλλου προσχώρησης της Κίνας που 

παρέχουν περιθώριο για εφαρμογή μη 

τυποποιημένης μεθοδολογίας·  

Or. en 

 

 


