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Pozměňovací návrh 1
Matteo Salvini

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. Zdůrazňuje vzájemnou závislost 
čínského trhu a trhu EU a potřebu 
nastolení stejných podmínek, v nichž se 
neobjevuje protekcionismus; upozorňuje na 
pokrok, který Čína učinila při otevírání 
svých trhů; zdůrazňuje však potřebu 
zabývat se některými zákulisními 
opatřeními v Číně, která kazí obchodní 
ovzduší pro evropské podniky; je toho 
názoru, že při dalším působení 
prostřednictvím WTO by dohoda o volném 
obchodu s Čínou mohla zlepšit obchodní 
vztahy;

1. zdůrazňuje stávající závažnou 
nerovnováhu mezi čínským trhem a trhem
EU a potřebu nastolení stejných podmínek, 
v nichž se neobjevuje protekcionismus; 
upozorňuje na pokrok, který Čína učinila 
při otevírání svých trhů; zdůrazňuje však 
potřebu zabývat se mnohými zákulisními 
opatřeními v Číně, která kazí obchodní 
ovzduší pro evropské podniky; je toho 
názoru, že při dalším působení 
prostřednictvím WTO by bylo provádění 
dohody o volném obchodu s Čínou obtížné 
a mohlo by spíše vážně poškodit evropský 
zpracovatelský průmysl, než zlepšit 
obchodní vztahy;

Or. it

Pozměňovací návrh 2
Philippe Juvin

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. Zdůrazňuje vzájemnou závislost 
čínského trhu a trhu EU a potřebu nastolení
stejných podmínek, v nichž se neobjevuje 
protekcionismus; upozorňuje na pokrok, 
který Čína učinila při otevírání svých trhů; 
zdůrazňuje však potřebu zabývat se 
některými zákulisními opatřeními v Číně, 
která kazí obchodní ovzduší pro evropské 
podniky; je toho názoru, že při dalším 
působení prostřednictvím WTO by dohoda 
o volném obchodu s Čínou mohla zlepšit 

1. zdůrazňuje vzájemnou závislost 
čínského trhu a trhu EU a potřebu 
dodržovat zásadu vzájemnosti 
a nastolení stejných podmínek, v nichž se 
neobjevuje protekcionismus; upozorňuje na 
pokrok, který Čína učinila při otevírání 
svých trhů; zdůrazňuje však potřebu 
zabývat se některými zákulisními 
opatřeními v Číně, která kazí obchodní 
ovzduší pro evropské podniky; je toho 
názoru, že při dalším působení 
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obchodní vztahy; prostřednictvím WTO by dohoda o volném 
obchodu s Čínou mohla zlepšit obchodní 
vztahy; nicméně trvá na tom, že dohoda 
na mnohostranné úrovni by měla být pro 
EU prioritou;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Iliana Ivanova

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. Zdůrazňuje vzájemnou závislost 
čínského trhu a trhu EU a potřebu nastolení 
stejných podmínek, v nichž se neobjevuje 
protekcionismus; upozorňuje na pokrok, 
který Čína učinila při otevírání svých trhů; 
zdůrazňuje však potřebu zabývat se 
některými zákulisními opatřeními v Číně, 
která kazí obchodní ovzduší pro evropské 
podniky; je toho názoru, že při dalším 
působení prostřednictvím WTO by dohoda 
o volném obchodu s Čínou mohla zlepšit 
obchodní vztahy;

1. zdůrazňuje vzájemnou závislost 
čínského trhu a trhu EU a potřebu nastolení 
stejných podmínek, v nichž se neobjevuje 
protekcionismus; upozorňuje na pokrok, 
který Čína učinila při otevírání svých trhů; 
zdůrazňuje však potřebu zabývat se 
některými zákulisními opatřeními v Číně, 
která kazí obchodní ovzduší pro evropské 
podniky; je toho názoru, že při dalším 
působení prostřednictvím WTO dohoda 
o volném obchodu s Čínou zlepší obchodní 
vztahy a bude mít pozitivní dopad pro obě 
strany;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. Zdůrazňuje vzájemnou závislost 
čínského trhu a trhu EU a potřebu nastolení 
stejných podmínek, v nichž se neobjevuje 
protekcionismus; upozorňuje na pokrok, 

1. zdůrazňuje současnou závažnou 
nerovnováhu mezi čínským trhem a trhem 
EU a potřebu nastolení stejných podmínek; 
upozorňuje na pokrok, který Čína učinila 
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který Čína učinila při otevírání svých trhů; 
zdůrazňuje však potřebu zabývat se 
některými zákulisními opatřeními v Číně, 
která kazí obchodní ovzduší pro evropské 
podniky; je toho názoru, že při dalším 
působení prostřednictvím WTO by dohoda
o volném obchodu s Čínou mohla zlepšit 
obchodní vztahy;

při otevírání svých trhů; očekává však od 
čínské vlády, že upustí od všech opatření, 
která kazí obchodní ovzduší pro evropské 
podniky; je toho názoru, že při dalším 
působení prostřednictvím WTO by 
postupné zavádění dohody o volném 
obchodu s Čínou mohlo zlepšit obchodní 
vztahy;

Or. de

Pozměňovací návrh 5
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že je třeba zvýšit úsilí 
o zajištění toho, aby hodnota čínské měny 
byla ve větším souladu s dynamikou 
nabídky a poptávky v širším kontextu 
obchodu mezi EU a Čínou;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Iliana Ivanova

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi, aby provedla 
hloubkovou analýzu dopadu směnných 
kurzů na bilanci obchodu mezi EU 
a Čínou;

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Emma McClarkin

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje potřebu dalšího začlenění 
Číny do celosvětového obchodního 
systému; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zajistily konstruktivní dialog s Čínou 
o přijatelných hospodářských postupech 
ve vedení podniků a zdůraznily přitom 
obzvláště témata, jako je korupce 
a vymáhání práv duševního vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Emma McClarkin

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zastává názor, že by se Komise měla 
zabývat možností vypracovat a zavést 
mechanismus včasného varování, který by 
odhaloval necelní překážky a posílil její 
stávající analytické nástroje pro 
kvalitativní posouzení necelních překážek 
v Číně;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Matteo Salvini

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje význam dialogu na vysoké 
úrovni o hospodářství a obchodu mezi EU 
a Čínou; vyzývá EU a Čínu, aby se 
setkávaly dvakrát ročně a posílily dialog, 
zejména pokud jde o investice, 
poskytování služeb, práva duševního 
vlastnictví, normy, zadávání veřejných 
zakázek, bezpečnosti výrobků a přístup 
k surovinám;

2. zdůrazňuje význam dialogu na vysoké 
úrovni o hospodářství a obchodu mezi EU 
a Čínou; vyzývá EU a Čínu, aby se 
setkávaly dvakrát ročně a posílily dialog, 
zejména pokud jde o ochranu evropských 
ochranných známek, opatření pro boj 
proti padělání, investice, poskytování 
služeb, práva duševního vlastnictví, normy, 
zadávání veřejných zakázek, bezpečnost
výrobků a přístup k surovinám;

Or. it

Pozměňovací návrh 10
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje význam dialogu na vysoké 
úrovni o hospodářství a obchodu mezi EU 
a Čínou; vyzývá EU a Čínu, aby se 
setkávaly dvakrát ročně a posílily dialog, 
zejména pokud jde o investice, 
poskytování služeb, práva duševního 
vlastnictví, normy, zadávání veřejných 
zakázek, bezpečnosti výrobků a přístup 
k surovinám;

2. zdůrazňuje význam dialogu na vysoké 
úrovni o hospodářství a obchodu mezi EU 
a Čínou; vyzývá EU a Čínu, aby se 
setkávaly dvakrát ročně a posílily dialog 
a dosáhly konkrétních výsledků, zejména 
pokud jde o oblast investic, poskytování 
služeb, dodržování práv duševního 
vlastnictví, sbližování právních předpisů 
a sbližování norem, vzájemné otevírání 
trhů v oblasti zadávání veřejných zakázek, 
bezpečnost výrobků a přístup k surovinám;

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Iliana Ivanova

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje význam dialogu na vysoké 
úrovni o hospodářství a obchodu mezi EU 
a Čínou; vyzývá EU a Čínu, aby se 
setkávaly dvakrát ročně a posílily dialog, 
zejména pokud jde o investice, 
poskytování služeb, práva duševního 
vlastnictví, normy, zadávání veřejných 
zakázek, bezpečnosti výrobků a přístup 
k surovinám;

2. zdůrazňuje význam dialogu na vysoké 
úrovni o hospodářství a obchodu mezi EU 
a Čínou; vyzývá EU a Čínu, aby se 
setkávaly dvakrát ročně a posílily dialog, 
zejména pokud jde o investice, 
poskytování služeb, práva duševního 
vlastnictví, inovace a technologie, 
udržitelný rozvoj, normy, zadávání 
veřejných zakázek, bezpečnost výrobků 
a přístup k surovinám;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Olga Sehnalová

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje význam dialogu na vysoké 
úrovni o hospodářství a obchodu mezi EU 
a Čínou; vyzývá EU a Čínu, aby se 
setkávaly dvakrát ročně a posílily dialog, 
zejména pokud jde o investice, 
poskytování služeb, práva duševního 
vlastnictví, normy, zadávání veřejných 
zakázek, bezpečnosti výrobků a přístup 
k surovinám;

2. zdůrazňuje význam dialogu na vysoké 
úrovni o hospodářství a obchodu mezi EU 
a Čínou; vyzývá EU a Čínu, aby se 
setkávaly dvakrát ročně a posílily dialog, 
zejména pokud jde o investice, 
poskytování služeb, práva duševního 
vlastnictví, normy, zadávání veřejných 
zakázek, bezpečnost výrobků, dodržování 
pravidel při registraci a využívání 
ochranných známek a přístup 
k surovinám;

Or. cs

Pozměňovací návrh 13
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje význam dialogu na vysoké 
úrovni o hospodářství a obchodu mezi EU 
a Čínou; vyzývá EU a Čínu, aby se 
setkávaly dvakrát ročně a posílily dialog, 
zejména pokud jde o investice, 
poskytování služeb, práva duševního 
vlastnictví, normy, zadávání veřejných 
zakázek, bezpečnosti výrobků a přístup 
k surovinám;

2. domnívá se, že by institucionální rámec 
Evropské unie měl být zjednodušen a lépe 
koordinován s cílem vyvinout 
harmonizovanou a účinnou strategii pro 
hospodářské a obchodní vztahy s Čínou;  
zdůrazňuje význam dialogu na vysoké 
úrovni o hospodářství a obchodu mezi EU 
a Čínou, ale vyzývá Komisi, aby 
přezkoumala užitečnost a potřebu 
ostatních pracovních skupin 
a mechanismů dialogu, které existují na 
různých úrovních; vyzývá EU a Čínu, aby 
se setkávaly dvakrát ročně a posílily 
dialog, zejména pokud jde o investice, 
poskytování služeb, práva duševního 
vlastnictví, normy, zadávání veřejných 
zakázek, bezpečnost výrobků a přístup 
k surovinám;

Or. lt

Pozměňovací návrh 14
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje význam dialogu na vysoké 
úrovni o hospodářství a obchodu mezi EU 
a Čínou; vyzývá EU a Čínu, aby se 
setkávaly dvakrát ročně a posílily dialog, 
zejména pokud jde o investice, 
poskytování služeb, práva duševního 
vlastnictví, normy, zadávání veřejných 
zakázek, bezpečnosti výrobků a přístup 
k surovinám;

2. zdůrazňuje význam dialogu na vysoké 
úrovni o hospodářství a obchodu mezi EU 
a Čínou; vyzývá EU a Čínu, aby se 
setkávaly dvakrát ročně a posílily dialog, 
zejména pokud jde o investice, 
poskytování služeb, práva duševního 
vlastnictví, normy, zadávání veřejných 
zakázek, bezpečnost výrobků a přístup 
k surovinám; vyzývá EU, aby v případě, že 
Čína poruší stávající dvoustranné 
a vícestranné dohody, hájila své 
hospodářské zájmy v rámci 
kompetentních mezinárodních subjektů, 
a pokud takové subjekty neexistují, 
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usilovala o jejich vytvoření;

Or. de

Pozměňovací návrh 15
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje význam dialogu na vysoké 
úrovni o hospodářství a obchodu mezi EU 
a Čínou; vyzývá EU a Čínu, aby se 
setkávaly dvakrát ročně a posílily dialog, 
zejména pokud jde o investice, 
poskytování služeb, práva duševního 
vlastnictví, normy, zadávání veřejných 
zakázek, bezpečnosti výrobků a přístup 
k surovinám;

2. domnívá se, že institucionální rámec 
Evropské unie by měl být zjednodušen 
a lépe koordinován s cílem vyvinout 
harmonizovanou a účinnou strategii pro 
hospodářské a obchodní vztahy s Čínou;
zdůrazňuje význam dialogu na vysoké 
úrovni o hospodářství a obchodu mezi EU 
a Čínou, ale vyzývá Komisi, aby 
přezkoumala užitečnost a potřebu 
ostatních pracovních skupin 
a mechanismus dialogu, které existují na 
různých úrovních; vyzývá EU a Čínu, aby 
se setkávaly dvakrát ročně a posílily 
dialog, zejména pokud jde o investice, 
poskytování služeb, práva duševního 
vlastnictví, normy, zadávání veřejných 
zakázek, bezpečnost výrobků a přístup 
k surovinám;

Or. lt

Pozměňovací návrh 16
Eija-Riitta Korhola

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje význam dialogu na vysoké 
úrovni o hospodářství a obchodu mezi EU 
a Čínou; vyzývá EU a Čínu, aby se 

2. zdůrazňuje význam dialogu na vysoké 
úrovni o hospodářství a obchodu mezi EU 
a Čínou; vyzývá EU a Čínu, aby se 
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setkávaly dvakrát ročně a posílily dialog, 
zejména pokud jde o investice, 
poskytování služeb, práva duševního 
vlastnictví, normy, zadávání veřejných 
zakázek, bezpečnosti výrobků a přístup 
k surovinám;

setkávaly dvakrát ročně a posílily své
dvoustranné vztahy prostřednictvím 
dialogu, zejména pokud jde o investice, 
poskytování služeb, práva duševního 
vlastnictví, normy, zadávání veřejných 
zakázek, bezpečnost výrobků a přístup 
k surovinám;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Emma McClarkin

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že je třeba zaujmout vůči 
Číně vyvážený přístup; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby usilovaly o vytvoření 
rozsáhlé spolupráce s Čínou v oblastech 
společného výzkumu, jako je bezpečnost 
výrobků a lidské zdraví, a navázaly další 
vztahy v oblasti vědecké, technologické 
a kulturní výměny;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Philippe Juvin, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. trvá zejména na tom, že je nutné, aby 
Čína dodržovala pravidla WTO ohledně 
přístupu k surovinám, jak bylo potvrzeno 
rozhodnutím WTO ze dne 5. července 
2011, a k vzácným zeminám; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Matteo Salvini

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. lituje, že ovzduší pro investice je v Číně 
neprůhledné a že stále existují 
diskriminační požadavky; vyzývá
k uzavření dvoustranné investiční dohody 
s Čínou, jejímž cílem bude lepší přístup 
investorů na trh;

3. lituje, že ovzduší pro investice je v Číně 
netransparentní a že stále existují 
diskriminační požadavky; poukazuje na 
faktické potíže spojené se snahou 
o uzavření dvoustranné investiční dohody 
s Čínou v nejbližší době, jejímž cílem je
lepší přístup investorů na trh;

Or. it

Pozměňovací návrh 20
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. lituje, že ovzduší pro investice je v Číně 
neprůhledné a že stále existují 
diskriminační požadavky; vyzývá 
k uzavření dvoustranné investiční dohody 
s Čínou, jejímž cílem bude lepší přístup 
investorů na trh;

3. lituje, že ovzduší pro investice je v Číně 
netransparentní a že stále existují 
diskriminační požadavky; vyzývá 
k uzavření dvoustranné investiční dohody 
s Čínou založené na zásadě vzájemnosti 
a vzájemných výhod, jejímž cílem bude 
lepší přístup investorů na trh;

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Iliana Ivanova

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. lituje, že ovzduší pro investice je v Číně 
neprůhledné a že stále existují 
diskriminační požadavky; vyzývá 
k uzavření dvoustranné investiční dohody 
s Čínou, jejímž cílem bude lepší přístup 
investorů na trh;

3. lituje, že ovzduší pro investice je v Číně 
netransparentní a že stále existují 
diskriminační požadavky; vyzývá 
k uzavření dvoustranné investiční dohody 
s Čínou, jejímž cílem bude lepší přístup 
investorů na trh; zdůrazňuje potřebu 
usnadnit obchod a investování mezi 
malými a středními podniky; zdůrazňuje 
význam koordinace mezi ústředními 
a místními orgány v Číně a snížení 
administrativní zátěže pro malé a střední 
podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Morten Løkkegaard

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. lituje, že ovzduší pro investice je v Číně 
neprůhledné a že stále existují 
diskriminační požadavky; vyzývá 
k uzavření dvoustranné investiční dohody 
s Čínou, jejímž cílem bude lepší přístup 
investorů na trh;

3. lituje, že ovzduší pro investice je v Číně 
netransparentní a že stále existují 
diskriminační požadavky; vyzývá 
k uzavření dvoustranné investiční dohody 
s Čínou, jejímž cílem bude lepší přístup 
investorů na trh počínaje odvětvími, na 
která se vztahuje nejvíce omezení;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Emma McClarkin

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje skutečnost, že Čína je pro 
EU největším dovozcem a druhým 
největším trhem pro vývoz EU, přičemž 
jak dovoz tak vývoz vzrostl mezi lety 2009 
a 2010 o více než 30 procent;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Olga Sehnalová

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a.  je znepokojen, že z důvodu absence 
volně přístupného obchodního rejstříku 
neexistuje dostatek důvěryhodných 
informací o obchodních partnerech 
z Číny, zdůrazňuje význam spolehlivých 
informací jako předpokladu kvalitního 
obchodního ovzduší;

Or. cs

Pozměňovací návrh 25
Olga Sehnalová

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. konstatuje, že ne všechny čínské firmy 
mají oprávnění obchodovat v zahraniční 
měně, podporuje Čínu při dalších krocích 
vedoucích k plné konvertibilitě čínského 
yuanu;

Or. cs
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Pozměňovací návrh 26
Philippe Juvin

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. znepokojuje jej vysoká míra padělání 
a pirátství a nízká úroveň vymáhání práv 
k duševnímu vlastnictví v Číně;

4. odsuzuje vysokou míru padělání 
a pirátství a nízkou úroveň vymáhání práv 
duševního vlastnictví v Číně; poukazuje na 
ekonomické a sociální náklady a náklady 
na zdravotní péči spotřebitelů způsobené 
takovými postupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. znepokojuje jej vysoká míra padělání 
a pirátství a nízká úroveň vymáhání práv 
k duševnímu vlastnictví v Číně;

4. znepokojuje jej vysoká míra padělání 
a pirátství a nízká úroveň vymáhání práv 
duševního vlastnictví v Číně; je toho 
názoru, že ochrana práv duševního 
vlastnictví mezinárodních společností ze 
strany čínských orgánů má pro růst 
obchodu mezi EU a Čínou zásadní 
význam; domnívá se, že vývoz výrobků 
špičkové technologie z EU by mohl 
představovat oblast s exponenciálním 
růstem, který je usnadněn tím, že Čína 
tyto výrobky potřebuje a EU je schopna je 
vyrobit; domnívá se, že takový rozvoj 
a růst obchodu mezi těmito dvěma 
účastníky se uskuteční pouze tehdy, zvýší-
li ochrana práv duševního vlastnictví; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Iliana Ivanova

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. znepokojuje jej vysoká míra padělání 
a pirátství a nízká úroveň vymáhání práv 
k duševnímu vlastnictví v Číně;

4. znepokojuje jej vysoká míra padělání 
a pirátství a nízká úroveň vymáhání práv 
duševního vlastnictví v Číně; vítá úsilí 
Číny o zdokonalení právního rámce 
a úředních cest, jejichž prostřednictvím 
mohou společnosti chránit svá práva 
duševního vlastnictví; zdůrazňuje 
nicméně, že regulativní rámec je třeba 
dále zlepšovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. znepokojuje jej vysoká míra padělání 
a pirátství a nízká úroveň vymáhání práv
k duševnímu vlastnictví v Číně;

4. očekává, že Čína podnikne účinnější 
kroky proti nezákonnému padělání 
a pirátství a zavede efektivnější cesty, jak 
by zahraniční podniky mohly prosazovat 
svá práva duševního vlastnictví v Číně;

Or. de

Pozměňovací návrh 30
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. znepokojuje jej vysoká míra padělání 
a pirátství a nízká úroveň vymáhání práv 
k duševnímu vlastnictví v Číně;

4. je přesvědčen o tom, že zvýšená 
ochrana práv duševního vlastnictví 
a účinné uplatňování příslušných pravidel
v Číně by poskytly silný podnět pro 
investory z Evropské unie a jiných oblastí, 
aby v této zemi investovali, sdíleli nové 
technologické dovednosti a modernizovali 
stávající technologie;

Or. lt

Pozměňovací návrh 31
Morten Løkkegaard

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. znepokojuje jej vysoká míra padělání 
a pirátství a nízká úroveň vymáhání práv 
k duševnímu vlastnictví v Číně;

4. znepokojuje jej vysoká míra padělání 
a pirátství a nízká úroveň vymáhání práv 
duševního vlastnictví v Číně, jež brání 
inovacím v EU a mají zásadní dopad na 
bezpečnost spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Emma McClarkin

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. poukazuje na to, že evropské podniky 
vyjadřují velkou nespokojenost 
s byrokratickou a administrativní zátěží, 
otázkou lidských zdrojů a přístupem na 
trh v Číně; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby tato témata více zdůrazňovaly v rámci 
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dialogu na vysoké úrovni o hospodářství 
a obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Morten Løkkegaard

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá v této souvislosti k užší 
spolupráci mezi evropskými orgány 
s cílem omezit dovoz pirátského zboží 
a zajistit vysokou úroveň bezpečnosti 
spotřebitelů; vyzývá také Komisi i členské 
státy, aby zintenzívnily diskusi s Čínou 
o účinném vymáhání práv duševního 
vlastnictví, a to i na regionální a místní 
úrovni; upozorňuje na diskriminační 
formální požadavky, které jsou kladeny na 
zahraniční podniky a které jim brání 
v účinné ochraně svých práv a patentů 
v Číně;

Or. da

Pozměňovací návrh 34
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje nutnost lepšího přístupu na 
veřejné trhy; je znepokojen čínskou 
politikou zadávání veřejných zakázek, 
která je otevřeně diskriminační; 
zdůrazňuje, že EU musí nadále vyvíjet tlak 
na Čínu, aby rychle přistoupila k dohodě 
o veřejných zakázkách;

5. zdůrazňuje nutnost lepšího přístupu na 
veřejné trhy; je znepokojen čínskou 
politikou zadávání veřejných zakázek, 
která je otevřeně diskriminační; 
zdůrazňuje, že EU musí nadále vyvíjet tlak 
na Čínu, aby rychle přistoupila k dohodě 
o veřejných zakázkách, s cílem recipročně 
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dosáhnout otevření čínského trhu 
v oblasti zadávání veřejných zakázek, 
zajistit, aby postupy zadávání veřejných 
zakázek byly v souladu mezinárodními 
normami, a vytvořit předvídatelné 
podmínky pro subdodavatele;

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje nutnost lepšího přístupu na 
veřejné trhy; je znepokojen čínskou 
politikou zadávání veřejných zakázek, 
která je otevřeně diskriminační; 
zdůrazňuje, že EU musí nadále vyvíjet tlak 
na Čínu, aby rychle přistoupila k dohodě 
o veřejných zakázkách;

5. zdůrazňuje nutnost lepšího přístupu na 
veřejné trhy; je znepokojen čínskou 
politikou zadávání veřejných zakázek, 
která je otevřeně diskriminační; 
zdůrazňuje, že EU musí nadále vyvíjet tlak 
na Čínu, aby rychle přistoupila k dohodě 
o veřejných zakázkách; podporuje Komisi 
v přezkumu opatření nezbytných 
k zajištění spravedlivého přístupu jak 
podniků EU k veřejným zakázkám ve 
třetích zemích, tak podniků třetích zemí 
k evropským veřejným zakázkám, a 
k posílení pozice EU při vyjednávání 
přístupu evropských podniků k veřejným 
zakázkám třetích zemí; zdůrazňuje však, 
že tato opatření musí být koncipována tak, 
aby nevedla k novému nevhodnému 
rozčlenění trhu, což by mohlo mít 
následně negativní dopad na evropský 
průmysl a evropské obchodní vztahy 
v celosvětovém měřítku;

Or. de

Pozměňovací návrh 36
Rolandas Paksas
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje nutnost lepšího přístupu na 
veřejné trhy; je znepokojen čínskou 
politikou zadávání veřejných zakázek, 
která je otevřeně diskriminační;
zdůrazňuje, že EU musí nadále vyvíjet tlak 
na Čínu, aby rychle přistoupila k dohodě 
o veřejných zakázkách;

5. zdůrazňuje nutnost lepšího přístupu na 
veřejné trhy; je znepokojen čínskou 
politikou a právními předpisy v oblasti
zadávání veřejných zakázek, na jejichž 
základě může vláda nakupovat zahraniční 
zboží, služby či projekty pouze ve 
výjimečných situacích, například pokud 
nejsou v Číně dostupné; zdůrazňuje, že 
EU musí nadále vyvíjet tlak na Čínu, aby 
rychle přistoupila k dohodě o veřejných 
zakázkách;

Or. lt

Pozměňovací návrh 37
Iliana Ivanova

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá úsilí Číny uvést vnitrostátní normy 
do souladu s mezinárodními normami; je 
však znepokojen tím, že se zavádějí stále 
specifičtější vnitrostátní normy a postupy 
při certifikaci, což vytváří nové technické 
překážky obchodu.

6. je znepokojen tím, že se zavádějí stále 
specifičtější vnitrostátní normy a postupy 
při certifikaci, což vytváří nové technické 
překážky obchodu; zdůrazňuje, že řízení 
o žádostech o oprávnění k podnikání je 
v Číně zdlouhavé a je vnímáno jako 
nástroj ke zpomalení usazování 
a rozšiřování zahraničních společností 
v mnoha odvětvích; vítá však úsilí Číny 
uvést vnitrostátní normy do souladu 
s mezinárodními normami a doufá, že 
tento vývoj bude pokračovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Olga Sehnalová
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Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá úsilí Číny uvést vnitrostátní normy 
do souladu s mezinárodními normami; je 
však znepokojen tím, že se zavádějí stále 
specifičtější vnitrostátní normy a postupy 
při certifikaci, což vytváří nové technické
překážky obchodu.

6. vítá úsilí Číny uvést vnitrostátní normy 
do souladu s mezinárodními normami; je 
však znepokojen tím, že se zavádějí stále 
specifičtější vnitrostátní normy a postupy 
při certifikaci, což vytváří nové překážky 
obchodu.

Or. cs

Pozměňovací návrh 39
Morten Løkkegaard

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá úsilí Číny uvést vnitrostátní normy 
do souladu s mezinárodními normami; je 
však znepokojen tím, že se zavádějí stále 
specifičtější vnitrostátní normy a postupy 
při certifikaci, což vytváří nové technické 
překážky obchodu;

6. vítá úsilí Číny uvést vnitrostátní normy 
do souladu s mezinárodními normami; je 
však znepokojen tím, že se zavádějí stále 
specifičtější vnitrostátní normy a postupy 
při certifikaci, což vytváří nové technické 
překážky obchodu; zdůrazňuje, že bude 
nutné vést s Čínou diskusi o vývoji nových 
mezinárodních standardů, aby se zamezilo 
používání různých standardů jako 
faktických překážek pro obchod;

Or. da

Pozměňovací návrh 40
Morten Løkkegaard

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. je znepokojen čínskou restriktivní 
politikou a dominantním postavením na 
trhu s mnoha surovinami, které jsou pro 
fungování evropského hospodářství 
zásadní; vyzývá Komisi, aby soustavně 
monitorovala a na regionální, vícestranné 
a dvoustranné úrovni řešila rozdíl mezi 
nabídkou a poptávkou kritických surovin
a prvků vzácných zemin a dále vedla 
s Čínou dialog o používání pravidel WTO 
k prosazení kvót pro prvky vzácných 
zemin v Číně, které ve skutečnosti nepatří 
mezi ohrožené přírodní zdroje; zdůrazňuje 
potřebu společné evropské strategie, 
včetně koordinace zahraniční politiky EU 
a členských států v oblasti surovin, s cílem 
zvýšit politický tlak a zajistit společnostem 
v rámci EU rovný přístup k základním 
zdrojům pro jejich produkci;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Emma McClarkin

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá k zapojení Číny do 
rozhodovacího postupu pro stanovení 
celosvětových norem pro výrobky a 
k přijetí konstruktivně kritických 
pracovních postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Olga Sehnalová
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Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje nutnost zjednodušení 
procesu získání povinného osvědčení pro 
evropské podniky, je znepokojen rizikem 
úniku informací a know-how během 
tohoto procesu, lituje, že je tento proces 
stále nejasný, netransparentní 
a ponechává prostor pro různé 
interpretace;

Or. cs

Pozměňovací návrh 43
Olga Sehnalová

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. je si vědom nevyužitého potenciálu 
čínského trhu pro poskytování služeb 
z EU; zároveň konstatuje, že důležitou 
součástí vzájemných vazeb mezi oběma 
trhy v oblasti služeb je cestovní ruch; 
vyzývá proto k odstraňování překážek 
v rámci poskytování služeb jakožto 
i podpory turistického ruchu;

Or. cs

Pozměňovací návrh 44
Emma McClarkin

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. upozorňuje na řadu zpráv zadaných 
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orgány EU, v nichž je často pro popis 
vnitřních a celosvětových obchodních 
aktivit Číny použit předpojatý a pohrdavý 
jazyk1; zdůrazňuje, že je třeba zvolit 
konstruktivně kritický dialog 
a respektovat přitom kulturní specifičnost 
a rozdíly v politickém uspořádání;
__________________
1 GŘ EXPO, „Čína v Africe: kritické 
zhodnocení“, studie, (říjen 2010) PE 
449.518, s. 10 – „Hospodářská přítomnost 
Číny v Africe se rozšiřuje jako ropná 
skvrna“. 

Or. en


