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Amendamentul  1 

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

Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Statutul de economie de piață al Chinei 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Ka (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  Ka. întrucât austeritatea și politicile 

neoliberale impuse statelor membre și 

popoarelor acestora de cadrul de 

guvernanță economică al UE afectează și 

industriile statelor membre, conducând la 

o lungă perioadă de stagnare și 

depresiune economică, șomaj ridicat și 

pierderea locurilor de muncă, precum și 

reducerea drepturilor sociale și a 

drepturilor lucrătorilor; întrucât este 

urgent să se renunțe la piața unică și la 

cadrul de guvernanță economică al UE, 

în special la politicile industriale, fiscale 

și de investiții, pentru a promova și a 

sprijini redresarea economică, crearea de 

locuri de muncă și creșterea sustenabilă 

prin implementarea unui plan de investiții 

publice autentic; 

Or. en 
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Amendamentul  2 

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

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Statutul de economie de piață al Chinei 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

2. subliniază că China nu are o economie 

de piață și că nu au fost încă îndeplinite 

cele cinci criterii stabilite de UE pentru 

definirea economiilor de piață; 

2. subliniază că China nu are o economie 

de piață și că nu au fost încă îndeplinite 

cele cinci criterii stabilite de UE pentru 

definirea economiilor de piață; se opune 

recunoașterii statutului de economie de 

piață în cazul Chinei; 

Or. en 
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Amendamentul  3 

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

Spinelli, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Statutul de economie de piață al Chinei 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  3a. invită Comisia să promoveze, în 

cadrul forumurilor internaționale cum 

sunt OMC și Conferința Organizației 

Națiunilor Unite pentru Comerț și 

Dezvoltare (UNCTAD), un acord asupra 

unei definiții moderne a dumpingului 

economic, social și de mediu, pentru a 

căuta o soluție multilaterală care să 

răspundă modelelor complexe de 

proprietate din zilele noastre și nevoilor în 

materie de protecție a lucrătorilor și a 

consumatorilor în cadrul noilor lanțuri 

valorice mondiale; 

Or. en 
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Amendamentul  4 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Statutul de economie de piață al Chinei 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  5a. invită Comisia să pregătească un 

proiect de mandat pentru negocierile 

dintre UE și China în vederea încheierii 

unui acord bilateral privind normele de 

concurență echitabilă și a stabilirii unor 

măsuri comune de combatere a 

dumpingului economic, social și de 

mediu; 

Or. en 
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Amendamentul  5 

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

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

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

Statutul de economie de piață al Chinei 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

6. își exprimă convingerea că, până în 

momentul în care China nu îndeplinește 

toate cele cinci criterii ale UE necesare 

pentru a fi considerată o economie de 

piață, UE ar trebui să utilizeze o 

metodologie fără caracter standard în 

investigațiile antidumping și antisubvenții 

asupra importurilor din China pentru a 

stabili comparabilitatea prețurilor, în 

conformitate cu acele dispoziții din 

secțiunea 15 din Protocolul de aderare a 

Chinei care prevăd posibilitatea de a aplica 

o metodologie fără caracter standard și 

punând în aplicare pe deplin respectivele 

dispoziții; invită Comisia să prezinte o 

propunere care să corespundă acestui 

principiu;  

6. își exprimă convingerea că UE nu ar 

trebui să recunoască statutul de economie 

de piață în cazul Chinei, în special în 

situația curentă în care UE nu a dezvoltat 

încă instrumente legislative modernizate, 

transparente și echitabile cu privire la 

instrumentele de protecție comercială, 

precum și că UE ar trebui să utilizeze o 

metodologie fără caracter standard în 

investigațiile antidumping și antisubvenții 

asupra importurilor din China pentru a 

stabili comparabilitatea prețurilor, în 

conformitate cu acele dispoziții din 

secțiunea 15 din Protocolul de aderare a 

Chinei care prevăd posibilitatea de a aplica 

o metodologie fără caracter standard și 

punând în aplicare pe deplin respectivele 

dispoziții;  

Or. en 

 

 


