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Amendement  1 

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

Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Markteconomiestatus van China 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging K bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  K bis. overwegende dat het bezuinigings- 

en neoliberale beleid dat de lidstaten en 

hun volkeren wordt opgelegd door het 

EU-kader voor economische governance, 

ook een effect heeft op de industrieën van 

de lidstaten, met als gevolg een langdurige 

economische stagnatie en crisis, hoge 

werkloosheid en banenverlies en een 

vermindering van de sociale en 

arbeidsrechten; overwegende dat 

dringend van de interne markt en het EU-

kader voor economische governance moet 

worden afgestapt, met name van het 

industrie-, investerings- en fiscale beleid, 

om economisch herstel, banencreatie en 

duurzame groei te bevorderen en te 

ondersteunen via de tenuitvoerlegging 

van een reëel plan voor 

overheidsinvesteringen; 

Or. en 
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Amendement  2 

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

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Markteconomiestatus van China 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

2. benadrukt dat China geen 

markteconomie is en dat aan de door de 

EU opgestelde vijf criteria voor 

markteconomieën nog niet is voldaan; 

2. benadrukt dat China geen 

markteconomie is en dat aan de door de 

EU opgestelde vijf criteria voor 

markteconomieën nog niet is voldaan; 

verzet zich tegen de erkenning van China 

als markteconomie; 

Or. en 
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Amendement  3 

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

Spinelli, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Markteconomiestatus van China 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  3 bis. verzoekt de Commissie binnen 

internationale fora als de WTO en de 

UNCTAD een overeenkomst te 

bevorderen over een moderne definitie 

van economische, sociale en ecologische 

dumping, met het oog op een multilaterale 

oplossing zowel voor de complexe 

hedendaagse eigendomsmodellen als voor 

de beschermingsbehoeften van 

werknemers en consumenten over de hele 

lengte van de nieuwe mondiale 

waardeketens; 

Or. en 
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Amendement  4 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Markteconomiestatus van China 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  5 bis. verzoekt de Commissie een 

ontwerpmandaat op te stellen voor 

onderhandelingen tussen de EU en China 

over een bilateraal akkoord met regels 

inzake eerlijke mededinging en voor 

gemeenschappelijke maatregelen tegen 

economische, sociale en ecologische 

dumping; 

Or. en 
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Amendement  5 

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

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

Markteconomiestatus van China 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

6. is ervan overtuigd dat de EU, totdat 

China voldoet aan alle vijf EU-criteria om 

als markteconomie te worden aangemerkt, 

bij haar antidumping- en 

antisubsidieonderzoeken naar Chinese 

invoer gebruik moet maken van een niet-

standaardmethode om de vergelijkbaarheid 

van de prijzen te bepalen, overeenkomstig 

en met volledige uitvoering van de 

onderdelen van afdeling 15 van het 

toetredingsprotocol van China die de 

rechtsgrondslag vormen voor de toepassing 

van een niet-standaardmethode; verzoekt 

de Commissie met een voorstel te komen 

dat in overeenstemming is met dit 

beginsel;  

6. is ervan overtuigd dat de EU deze status 

van markteconomie niet aan China mag 

verlenen, zeker niet in de huidige situatie 

waar de EU geen gemoderniseerde, 

transparante en billijke wetgeving inzake 

handelsbeschermingsinstrumenten heeft 

ontwikkeld, en dat de EU bij haar 

antidumping- en antisubsidieonderzoeken 

naar Chinese invoer gebruik moet maken 

van een niet-standaardmethode om de 

vergelijkbaarheid van de prijzen te 

bepalen, overeenkomstig en met volledige 

uitvoering van de onderdelen van afdeling 

15 van het toetredingsprotocol van China 

die de rechtsgrondslag vormen voor de 

toepassing van een niet-standaardmethode;  

Or. en 

 

 


