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Poprawka  1 

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

Kouloglou 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Status gospodarki rynkowej Chin 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw K a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  Ka. mając na uwadze, że polityka 

oszczędnościowa i neoliberalna 

narzucona państwom członkowskim i ich 

ludności przez unijne ramy zarządzania 

gospodarczego ma również wpływ na 

przedsiębiorstwa w państwach 

członkowskich, powodując długotrwałą 

stagnację i depresję gospodarczą, wysokie 

bezrobocie, utratę miejsc pracy oraz 

osłabienie praw socjalnych i 

pracowniczych; mając na uwadze, że 

rozbrat z jednolitym rynkiem i unijnymi 

ramami zarządzania gospodarczego, 

zwłaszcza polityką przemysłową, 

inwestycyjną i fiskalną, jest pilnie 

potrzebny, aby propagować i wspierać 

ożywienie gospodarcze, tworzenie miejsc 

pracy i zrównoważony wzrost poprzez 

wdrożenie prawdziwego planu inwestycji 

publicznych; 
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Poprawka  2 

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

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Status gospodarki rynkowej Chin 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

2. podkreśla, że Chiny nie są gospodarką 

rynkową i nie spełniają jeszcze pięciu 

kryteriów przyjętych przez UE do 

określania gospodarek rynkowych; 

2. podkreśla, że Chiny nie są gospodarką 

rynkową i nie spełniają jeszcze pięciu 

kryteriów przyjętych przez UE do 

określania gospodarek rynkowych; 

sprzeciwia się uznaniu statusu gospodarki 

rynkowej Chin; 

Or. en 
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Poprawka  3 

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

Spinelli, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Status gospodarki rynkowej Chin 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  3a. wzywa Komisję do wspierania 

porozumienia w sprawie nowoczesnej 

definicji dumpingu gospodarczego, 

socjalnego i środowiskowego na forach 

międzynarodowych, takich jak WTO i 

UNCTAD, z myślą o dążeniu do 

wypracowania wielostronnego 

rozwiązania uwzględniającego 

współczesne złożone modele własności 

oraz konieczność ochrony pracowników i 

konsumentów w nowych globalnych 

łańcuchach wartości; 

Or. en 
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Poprawka  4 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Status gospodarki rynkowej Chin 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  5a. wzywa Komisję do przygotowania 

projektu mandatu do negocjacji nad 

dwustronną umową między UE a Chinami 

w sprawie uczciwych reguł konkurencji 

oraz wspólnych środków zwalczania 

dumpingu gospodarczego, socjalnego i 

środowiskowego; 

Or. en 
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Poprawka  5 

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

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

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

Status gospodarki rynkowej Chin 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

6. jest przekonany, że dopóki Chiny nie 

spełnią wszystkich pięciu unijnych 

kryteriów wymaganych do tego, aby uznać 

je za gospodarkę rynkową, UE powinna 

stosować niestandardową metodologię w 

dochodzeniach antydumpingowych i 

antysubsydyjnych wobec przywozu z Chin 

przy określaniu porównywalności cen, na 

mocy i przy pełnym zastosowaniu tych 

części sekcji 15. protokołu w sprawie 

przystąpienia Chin, które umożliwiają 

stosowanie niestandardowej metodologii; 

wzywa Komisję do przedstawienia 

wniosku, który byłyby zgodny z tą zasadą;  

6. jest przekonany, że UE nie powinna 

uznać statusu gospodarki rynkowej Chin, 

szczególnie w obecnej sytuacji, w której 
UE nie posiada zmodernizowanych, 

przejrzystych i uczciwych przepisów w 

sprawie instrumentów ochrony handlu, i 

że powinna stosować niestandardową 

metodologię w dochodzeniach 

antydumpingowych i antysubsydyjnych 

wobec przywozu z Chin przy określaniu 

porównywalności cen, na mocy i przy 

pełnym zastosowaniu tych części sekcji 15. 

protokołu w sprawie przystąpienia Chin, 

które umożliwiają stosowanie 

niestandardowej metodologii;  

Or. en 

 

 


