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Predlog spremembe  1 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Kostas Hrisogonos (Kostas 

Chrysogonos), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Status tržnega gospodarstva Kitajske 

Skupni predlog resolucije 

Uvodna izjava K a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ka. ker varčevalne in neoliberalne 

politike, ki jih je državam članicam in 

njihovim prebivalcem naložil okvir EU za 

ekonomsko upravljanje, vplivajo tudi na 

industrijo držav članic ter povzročajo 

dolgotrajno stagnacijo gospodarstva in 

gospodarsko depresijo, visoko 

brezposelnost in izgube delovnih mest ter 

zmanjšanje socialnih pravic in pravic 

delavcev; ker je za spodbudo in podporo 

gospodarskemu okrevanju, ustvarjanju 

delovnih mest in trajnostni rasti z 

izvajanjem dejanskega načrta javnih 

naložb nujno opustiti enotni trg in okvir 

EU za ekonomsko upravljanje, zlasti pa 

veljavno industrijsko, naložbeno in 

fiskalno politiko; 

Or. en 
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Predlog spremembe  2 

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

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Status tržnega gospodarstva Kitajske 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

2. poudarja, da Kitajska ni tržno 

gospodarstvo in da še ni izpolnila petih 

meril, ki jih je EU določila za opredelitev 

tržnih gospodarstev; 

2. poudarja, da Kitajska ni tržno 

gospodarstvo in da še ni izpolnila petih 

meril, ki jih je EU določila za opredelitev 

tržnih gospodarstev; nasprotuje priznanju 

statusa tržnega gospodarstva Kitajski; 

Or. en 
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Predlog spremembe  3 

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

Spinelli, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Status tržnega gospodarstva Kitajske 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  3a. poziva Komisijo, naj v mednarodnih 

forumih, kot sta STO in Konferenca 

Združenih narodov za trgovino in razvoj, 

spodbuja dogovor o sodobni opredelitvi 

gospodarskega, socialnega in okoljskega 

dampinga, da bi tako dosegli večstransko 

rešitev, ki bo upoštevala zapletene 

sodobne lastniške modele, pa tudi potrebe 

varstva delavcev in potrošnikov v novih 

svetovnih vrednostnih verigah; 

Or. en 
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Predlog spremembe  4 

Helmut Scholz, Jiří Maštálka, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Status tržnega gospodarstva Kitajske 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 5 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  5a. poziva Komisijo, naj pripravi osnutek 

pogajalskega mandata med EU in 

Kitajsko o dvostranskem sporazumu o 

pravilih poštene konkurence ter o skupnih 

ukrepih proti gospodarskemu, socialnem 

in okoljskemu dampingu; 

Or. en 
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Predlog spremembe  5 

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

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Skupni predlog resolucije 

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

Status tržnega gospodarstva Kitajske 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

6. je prepričan, da bi morala EU za 

protidampinške in protisubvencijske 

preiskave kitajskega uvoza uporabljati 

nestandardno metodologijo za določanje 

primerljivosti cen, dokler Kitajska ne 

izpolni vseh petih meril EU za opredelitev 

za tržno gospodarstvo, in sicer v skladu s 

tistimi deli oddelka 15 protokola o pristopu 

Kitajske, ki omogočajo uporabo 

nestandardne metodologije, ter ob 

njihovem polnem učinku; poziva Komisijo, 

naj poda predlog v skladu s tem načelom;  

6. je prepričan, da EU Kitajski ne bi smela 

priznati statusa tržnega gospodarstva, 

zlasti v sedanjih razmerah, ko EU nima 

posodobljene, pregledne in poštene 

zakonodaje na področju instrumentov 

trgovinske zaščite, in da bi morala EU za 

protidampinške in protisubvencijske 

preiskave kitajskega uvoza uporabljati 

nestandardno metodologijo za določanje 

primerljivosti cen, dokler Kitajska ne 

izpolni vseh petih meril EU za opredelitev 

za tržno gospodarstvo, in sicer v skladu s 

tistimi deli oddelka 15 protokola o pristopu 

Kitajske, ki omogočajo uporabo 

nestandardne metodologije, ter ob 

njihovem polnem učinku;  

Or. en 

 

 


