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Pozmeňujúci návrh  1 

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

Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Štatút trhového hospodárstva Číny 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie K a (nové) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ka. keďže úsporné a neoliberálne politiky 

zavedené rámcom správy hospodárskych 

záležitostí EÚ voči členským štátom a ich 

obyvateľstvu zároveň postihujú aj ich 

priemyselné odvetvia, a teda spôsobujú 

dlhotrvajúcu hospodársku stagnáciu a 

hospodársky prepad, vysokú 

nezamestnanosť, stratu pracovných miest 

a obmedzovanie sociálnych a pracovných 

práv; keďže je naliehavo potrebné upustiť 

od jednotného trhu a rámca správy 

hospodárskych záležitostí EÚ, najmä od 

priemyselných, investičných a fiškálnych 

politík, s cieľom presadzovať a 

podporovať hospodársku obnovu, tvorbu 

pracovných miest a udržateľný rast 

prostredníctvom realizácie skutočného 

plánu verejných investícií; 
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Pozmeňujúci návrh  2 

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

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Štatút trhového hospodárstva Číny 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. zdôrazňuje, že Čína nie je trhovým 

hospodárstvom a že päť kritérií, ktoré EÚ 

určila na vymedzenie krajín s trhových 

hospodárstvom, ešte nebolo splnených; 

2. zdôrazňuje, že Čína nie je trhovým 

hospodárstvom a že päť kritérií, ktoré EÚ 

určila na vymedzenie krajín s trhovým 

hospodárstvom, ešte nebolo splnených; 

odmieta uznanie štatútu trhového 

hospodárstva Číny; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  3 

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

Spinelli, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Štatút trhového hospodárstva Číny 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3a. vyzýva Komisiu, aby presadzovala 

dohodu o modernom vymedzení 

hospodárskeho, sociálneho a 

environmentálneho dumpingu na 

medzinárodných fórach, akými sú WTO a 

UNCTAD, s cieľom usilovať sa o 

mnohostranné riešenie týkajúce sa 

zaobchádzania so súčasnými zložitými 

modelmi vlastníctva a potreby ochrany 

pracovníkov a spotrebiteľov v rámci 

nových globálnych hodnotových 

reťazcov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  4 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Štatút trhového hospodárstva Číny 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 5 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  5a. vyzýva Komisiu, aby pripravila návrh 

mandátu na rokovania medzi EÚ a Čínou 

týkajúce sa dvojstrannej dohody o 

spravodlivých pravidlách hospodárskej 

súťaže a spoločných opatrení proti 

hospodárskemu, sociálnemu 

a environmentálnemu dumpingu; 

Or. en 



 

AM\1094945SK.doc PE582.625v01-00 } 

 PE582.626v01-00 } 

 PE582.627v01-00 } 

 PE582.629v01-00 } 

 PE582.630v01-00 } RC1 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

11.5.2016  B8-0607/2016 }  

 B8-0608/2016 }  

 B8-0609/2016 }  

 B8-0611/2016 }  

 B8-0612/2016 } RC1/Am. 5 

Pozmeňujúci návrh  5 

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

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Spoločný návrh uznesenia 

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

Štatút trhového hospodárstva Číny 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. je presvedčený, že pokiaľ Čína nesplní 

všetkých päť kritérií potrebných na to, 

aby sa mohla považovať za trhové 

hospodárstvo, EÚ by v rámci 

antidumpingových a antisubvenčných 

vyšetrovaní dovozu z Číny mala používať 

neštandardnú metodiku pri určovaní 

porovnateľnosti cien, a to na základe a pri 

plnom uplatnení tých častí oddielu 15 

protokolu o pristúpení Číny, ktoré 

vytvárajú priestor na uplatňovanie 

neštandardnej metodiky; vyzýva Komisiu, 

aby vypracovala návrh  v súlade s touto 

zásadou;  

6. je presvedčený, že EÚ by nemala uznať 

štatút trhového hospodárstva Číny, najmä 

v súčasnej situácii, keď EÚ ešte 

nevypracovala modernizované, 

transparentné a spravodlivé právne 

predpisy o nástrojoch na ochranu 

obchodu, a že EÚ by v rámci 

antidumpingových a antisubvenčných 

vyšetrovaní dovozu z Číny mala používať 

neštandardnú metodiku pri určovaní 

porovnateľnosti cien, a to na základe a pri 

plnom uplatnení tých častí oddielu 15 

protokolu o pristúpení Číny, ktoré 

vytvárajú priestor na uplatňovanie 

neštandardnej metodiky;  

Or. en 

 

 


