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Grozījums Nr.  1 

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

Kouloglou 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Ķīnas tirgus ekonomikas statuss 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

Ka apsvērums (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Ka. tā kā taupības un neoliberālā politika, 

ko dalībvalstīm un to iedzīvotājiem 

uzspiedusi ES ekonomikas pārvaldības 

sistēma, arī ietekmē dalībvalstu 

rūpniecību, izraisot ilgstošu ekonomikas 

stagnāciju un lejupslīdi, augstu bezdarba 

līmeni un darbvietu zudumu, un sociālo 

un darba tiesību samazināšanos; tā kā 

nolūkā veicināt un atbalstīt ekonomikas 

atveseļošanos, darbvietu radīšanu un 

ilgtspējīgu izaugsmi, īstenojot reālu 

publisko investīciju plānu, ir steidzami 

jāatsakās no vienotā tirgus un ES 

ekonomikas pārvaldības sistēmas, jo īpaši 

no pašreizējās rūpniecības, ieguldījumu 

un fiskālās politikas; 
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Grozījums Nr.  2 

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

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

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

par Ķīnas kā tirgus ekonomikas statusu 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. uzsver, ka Ķīna nav tirgus ekonomika un 

ka pieci ES noteiktie kritēriji, ar kuriem 

tiek noteiktas tirgus ekonomikas valstis, 

vēl nav izpildīti; 

2. uzsver, ka Ķīna nav tirgus ekonomika un 

ka pieci ES noteiktie kritēriji, ar kuriem 

tiek noteiktas tirgus ekonomikas valstis, 

vēl nav izpildīti; iebilst pret tirgus 

ekonomikas statusa piešķiršanu Ķīnai; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  3 

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

Spinelli, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

par Ķīnas kā tirgus ekonomikas statusu 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

3.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  3.a aicina Komisiju veicināt to, ka tādos 

starptautiskos forumos kā PTO un 

UNCTAD tiek panākta vienošanās par 

mūsdienīgu ekonomiskā, sociālā un vides 

dempinga definīciju, lai iegūtu 

daudzpusēju risinājumu, kas var aptvert 

gan mūsdienu sarežģītos īpašumtiesību 

modeļus, gan darba ņēmēju un patērētāju 

aizsardzības vajadzības jaunajās 

globālajās vērtību ķēdēs; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  4 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

par Ķīnas kā tirgus ekonomikas statusu 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

5.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  5.a aicina Komisiju sagatavot mandāta 

projektu sarunām starp ES un Ķīnu par 

divpusēju nolīgumu par godīgas 

konkurences noteikumiem un kopējiem 

pasākumiem pret ekonomisko, sociālo un 

vides dempingu; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  5 

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

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

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

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

Ķīnas tirgus ekonomikas statuss 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. pauž pārliecību — kamēr Ķīna 

neizpildīs visus piecus ES kritērijus, kas 

nepieciešami tirgus ekonomikas statusa 

iegūšanai, ES antidempinga un 

antisubsidēšanas izmeklēšanā par Ķīnas 

importu būtu jāizmanto nestandarta 

metodoloģija cenu salīdzināmības 

noteikšanā, lai panāktu atbilstību un 

nodrošinātu pilnu spēku tām Protokola par 

Ķīnas pievienošanos 15. sadaļas daļām, kas 

ļauj piemērot nestandarta metodoloģiju; 

aicina Komisiju iesniegt atbilstošus 

leģislatīvu aktu priekšlikumus saistībā ar 

šo jautājumu;  

6. pauž pārliecību, ka ES nevajadzētu atzīt 

Ķīnas tirgus ekonomikas statusu, jo īpaši 

pašreizējos apstākļos, kad ES nav 

izstrādājusi mūsdienīgus, pārredzamus un 

taisnīgus tiesību aktus par tirdzniecības 

aizsardzības instrumentiem, un ka ES 

antidempinga un antisubsidēšanas 

izmeklēšanā par Ķīnas importu būtu 

jāizmanto nestandarta metodoloģija cenu 

salīdzināmības noteikšanā, lai panāktu 

atbilstību un nodrošinātu pilnu spēku tām 

Protokola par Ķīnas pievienošanos 

15. sadaļas daļām, kas ļauj piemērot 

nestandarta metodoloģiju;  

Or. en 

 

 


