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Τροπολογία 1
Matteo Salvini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει την αλληλεξάρτηση των 
κινεζικών και των ευρωπαϊκών αγορών και 
την ανάγκη θέσπισης ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού όπου θα αποφεύγεται ο 
προστατευτισμός· επισημαίνει την πρόοδο 
που σημείωσε η Κίνα όσον αφορά το 
άνοιγμα των αγορών της· τονίζει, ωστόσο, 
την ανάγκη αντιμετώπισης ορισμένων
«μέτρων πίσω από τα σύνορα» στην Κίνα, 
τα οποία δυσχεραίνουν το επιχειρηματικό 
κλίμα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις· 
είναι της άποψης ότι, παράλληλα με τη 
συνέχιση της πορείας στο πλαίσιο του 
ΠΟΕ, μια συμφωνία ελεύθερων 
συναλλαγών (ΣΕΣ) με την Κίνα θα 
μπορούσε να βελτιώσει τις εμπορικές 
σχέσεις·

1. υπογραμμίζει την τρέχουσα έντονη 
ανισορροπία μεταξύ των κινεζικών και 
των ευρωπαϊκών αγορών και την ανάγκη 
θέσπισης ισότιμων όρων ανταγωνισμού· 
επισημαίνει την πρόοδο που σημείωσε η 
Κίνα όσον αφορά το άνοιγμα των αγορών 
της· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη 
αντιμετώπισης των πολυάριθμων «μέτρων 
πίσω από τα σύνορα» στην Κίνα, τα οποία 
δυσχεραίνουν το επιχειρηματικό κλίμα για 
τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις· είναι της 
άποψης ότι, παράλληλα με τη συνέχιση της 
πορείας στο πλαίσιο του ΠΟΕ, μια 
συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) 
με την Κίνα είναι δύσκολο να εφαρμοστεί 
και αντί να βελτιώσει τις εμπορικές 
σχέσεις ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή 
βλάβη στην ευρωπαϊκή μεταποιητική 
βιομηχανία·

Or. it

Τροπολογία 2
Philippe Juvin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει την αλληλεξάρτηση των 
κινεζικών και των ευρωπαϊκών αγορών και 
την ανάγκη θέσπισης ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού όπου θα αποφεύγεται ο 
προστατευτισμός· επισημαίνει την πρόοδο 
που σημείωσε η Κίνα όσον αφορά το 
άνοιγμα των αγορών της· τονίζει, ωστόσο, 

1. υπογραμμίζει την αλληλεξάρτηση των 
κινεζικών και των ευρωπαϊκών αγορών και 
την ανάγκη σεβασμού της αρχής της 
αμοιβαιότητας και θέσπισης ισότιμων 
όρων ανταγωνισμού όπου θα αποφεύγεται 
ο προστατευτισμός· επισημαίνει την 
πρόοδο που σημείωσε η Κίνα όσον αφορά 
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την ανάγκη αντιμετώπισης ορισμένων 
«μέτρων πίσω από τα σύνορα» στην Κίνα, 
τα οποία δυσχεραίνουν το επιχειρηματικό 
κλίμα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις· 
είναι της άποψης ότι, παράλληλα με τη 
συνέχιση της πορείας στο πλαίσιο του 
ΠΟΕ, μια συμφωνία ελεύθερων 
συναλλαγών (ΣΕΣ) με την Κίνα θα 
μπορούσε να βελτιώσει τις εμπορικές 
σχέσεις

το άνοιγμα των αγορών της· τονίζει, 
ωστόσο, την ανάγκη αντιμετώπισης 
ορισμένων «μέτρων πίσω από τα σύνορα» 
στην Κίνα, τα οποία δυσχεραίνουν το 
επιχειρηματικό κλίμα για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις· είναι της άποψης ότι, 
παράλληλα με τη συνέχιση της πορείας 
στο πλαίσιο του ΠΟΕ, μια συμφωνία 
ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) με την Κίνα 
θα μπορούσε να βελτιώσει τις εμπορικές 
σχέσεις· επιμένει ωστόσο στο γεγονός ότι 
μια πολυμερής συμφωνία θα έπρεπε να 
αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 3
Iliana Ivanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει την αλληλεξάρτηση των 
κινεζικών και των ευρωπαϊκών αγορών και 
την ανάγκη θέσπισης ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού όπου θα αποφεύγεται ο 
προστατευτισμός· επισημαίνει την πρόοδο 
που σημείωσε η Κίνα όσον αφορά το 
άνοιγμα των αγορών της· τονίζει, ωστόσο, 
την ανάγκη αντιμετώπισης ορισμένων 
«μέτρων πίσω από τα σύνορα» στην Κίνα, 
τα οποία δυσχεραίνουν το επιχειρηματικό 
κλίμα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις· 
είναι της άποψης ότι, παράλληλα με τη 
συνέχιση της πορείας στο πλαίσιο του 
ΠΟΕ, μια συμφωνία ελεύθερων 
συναλλαγών (ΣΕΣ) με την Κίνα θα 
μπορούσε να βελτιώσει τις εμπορικές 
σχέσεις·

1. υπογραμμίζει την αλληλεξάρτηση των 
κινεζικών και των ευρωπαϊκών αγορών και 
την ανάγκη θέσπισης ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού όπου θα αποφεύγεται ο 
προστατευτισμός ·επισημαίνει την πρόοδο 
που σημείωσε η Κίνα όσον αφορά το 
άνοιγμα των αγορών της· τονίζει, ωστόσο, 
την ανάγκη αντιμετώπισης ορισμένων 
«μέτρων πίσω από τα σύνορα» στην Κίνα, 
τα οποία δυσχεραίνουν το επιχειρηματικό 
κλίμα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις· 
είναι της άποψης ότι, παράλληλα με τη 
συνέχιση της πορείας στο πλαίσιο του 
ΠΟΕ, μια συμφωνία ελεύθερων 
συναλλαγών (ΣΕΣ) με την Κίνα θα 
βελτιώσει τις εμπορικές σχέσεις και θα 
είναι επωφελής για αμφότερους·

Or. en
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Τροπολογία 4
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει την αλληλεξάρτηση των 
κινεζικών και των ευρωπαϊκών αγορών και 
την ανάγκη θέσπισης ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού όπου θα αποφεύγεται ο 
προστατευτισμός· επισημαίνει την πρόοδο 
που σημείωσε η Κίνα όσον αφορά το 
άνοιγμα των αγορών της· τονίζει, ωστόσο, 
την ανάγκη αντιμετώπισης ορισμένων 
«μέτρων πίσω από τα σύνορα» στην Κίνα, 
τα οποία δυσχεραίνουν το επιχειρηματικό 
κλίμα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις· 
είναι της άποψης ότι, παράλληλα με τη 
συνέχιση της πορείας στο πλαίσιο του 
ΠΟΕ, μια συμφωνία ελεύθερων 
συναλλαγών (ΣΕΣ) με την Κίνα θα 
μπορούσε να βελτιώσει τις εμπορικές 
σχέσεις·

1. υπογραμμίζει την αλληλεξάρτηση των 
κινεζικών και των ευρωπαϊκών αγορών και 
την ανάγκη θέσπισης ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού· επισημαίνει την πρόοδο 
που σημείωσε η Κίνα όσον αφορά το 
άνοιγμα των αγορών της· ; αναμένει 
ωστόσο από την κινεζική κυβέρνηση να 
αποφύγει κάθε μορφής μέτρα τα οποία 
δυσχεραίνουν το επιχειρηματικό κλίμα για 
τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις· είναι της 
άποψης ότι, παράλληλα με τη συνέχιση της 
πορείας στο πλαίσιο του ΠΟΕ, η θέση σε 
λειτουργία μιας συμφωνίας ελεύθερων 
συναλλαγών (ΣΕΣ) με την Κίνα θα 
μπορούσε να βελτιώσει τις εμπορικές 
σχέσεις·

Or. de

Τροπολογία 5
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a.  τονίζει ότι πρέπει να ενταθούν οι 
προσπάθειες προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι η ισοτιμία του κινεζικού 
νομίσματος θα ευθυγραμμιστεί 
περισσότερο με τη δυναμική της 
προσφοράς και της ζήτησης στο 
ευρύτερο πλαίσιο τους εμπορίου μεταξύ 
της ΕΕ και της Κίνας·

Or. en
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Τροπολογία 6
Iliana Ivanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε 
μια σε βάθος ανάλυση των επιπτώσεων 
των συναλλαγματικών ισοτιμιών στο 
εμπορικό ισοζύγιο ΕΕ-Κίνας·

Or. en

Τροπολογία 7
Emma McClarkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω 
ενσωμάτωση της Κίνας στο παγκόσμιο 
σύστημα εμπορίου· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να φροντίσουν για 
έναν εποικοδομητικό διάλογο με την Κίνα 
για αποδεκτές πρακτικές στο πλαίσιο της 
εταιρικής διακυβέρνησης, δίνοντας 
ιδιαίτερα έμφαση σε θέματα όπως η 
διαφθορά και τα μέτρα επιβολής των ΔΠΙ 
(δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας)·

Or. en

Τροπολογία 8
Emma McClarkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. υποστηρίζει ότι η Επιτροπή θα έπρεπε 
να διερευνήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης 
και θέσπισης ενός μηχανισμού έγκαιρης 
προειδοποίησης για τη διερεύνηση των 
μη δασμολογικών φραγμών (ΜΔΦ) και 
την ενίσχυση των υφισταμένων μέσων για 
την ποιοτική ανάλυση των ΜΔΦ στην 
Κίνα·

Or. en

Τροπολογία 9
Matteo Salvini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει τη σημασία του διαλόγου 
υψηλού επιπέδου για την οικονομία και το 
εμπόριο μεταξύ ΕΕ-Κίνας· καλεί την ΕΕ 
και την Κίνα να συνεδριάζουν δύο φορές 
ετησίως με σκοπό την ενίσχυση του 
διαλόγου τους, ειδικότερα σχετικά με τις 
επενδύσεις, την παροχή υπηρεσιών, τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα 
πρότυπα, τις δημόσιες συμβάσεις, την 
ασφάλεια των προϊόντων και την 
πρόσβαση σε πρώτες ύλες·

2. επισημαίνει τη σημασία του διαλόγου 
υψηλού επιπέδου για την οικονομία και το 
εμπόριο μεταξύ ΕΕ-Κίνας καλεί την ΕΕ 
και την Κίνα να συνεδριάζουν δύο φορές 
ετησίως με σκοπό την ενίσχυση του 
διαλόγου τους, ειδικότερα σχετικά με την 
προστασία των ευρωπαϊκών εμπορικών 
σημάτων, την καταπολέμηση της 
παραποίησης, τις επενδύσεις, την παροχή 
υπηρεσιών, τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας, τα πρότυπα, τις δημόσιες 
συμβάσεις, την ασφάλεια των προϊόντων 
και την πρόσβαση σε πρώτες ύλες

Or. it

Τροπολογία 10
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2



PE473.922v01-00 8/26 AM\880220EL.doc

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει τη σημασία του διαλόγου 
υψηλού επιπέδου για την οικονομία και το 
εμπόριο μεταξύ ΕΕ-Κίνας· καλεί την ΕΕ 
και την Κίνα να συνεδριάζουν δύο φορές 
ετησίως με σκοπό την ενίσχυση του 
διαλόγου τους, ειδικότερα σχετικά με τις 
επενδύσεις, την παροχή υπηρεσιών, τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα 
πρότυπα, τις δημόσιες συμβάσεις, την 
ασφάλεια των προϊόντων και την 
πρόσβαση σε πρώτες ύλες·

2. επισημαίνει τη σημασία του διαλόγου 
υψηλού επιπέδου για την οικονομία και το 
εμπόριο μεταξύ ΕΕ-Κίνας· καλεί την ΕΕ 
και την Κίνα να συνεδριάζουν δύο φορές 
ετησίως με σκοπό την ενίσχυση του 
διαλόγου τους και να καταλήξουν σε απτά 
αποτελέσματα, ειδικότερα σχετικά με τις 
επενδύσεις, την παροχή υπηρεσιών, το 
σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας, τη σύγκλιση των ρυθμίσεων 
σε σχέση με τα πρότυπα, το αμοιβαίο 
άνοιγμα των δημοσίων συμβάσεων, την 
ασφάλεια των προϊόντων και την 
πρόσβαση σε πρώτες ύλες·

Or. fr

Τροπολογία 11
Iliana Ivanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει τη σημασία του διαλόγου 
υψηλού επιπέδου για την οικονομία και το 
εμπόριο μεταξύ ΕΕ-Κίνας· καλεί την ΕΕ 
και την Κίνα να συνεδριάζουν δύο φορές 
ετησίως με σκοπό την ενίσχυση του 
διαλόγου τους, ειδικότερα σχετικά με τις 
επενδύσεις, την παροχή υπηρεσιών, τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα 
πρότυπα, τις δημόσιες συμβάσεις, την 
ασφάλεια των προϊόντων και την 
πρόσβαση σε πρώτες ύλες·

2. επισημαίνει τη σημασία του διαλόγου 
υψηλού επιπέδου για την οικονομία και το 
εμπόριο μεταξύ ΕΕ-Κίνας· καλεί την ΕΕ 
και την Κίνα να συνεδριάζουν δύο φορές 
ετησίως με σκοπό την ενίσχυση του 
διαλόγου τους, ειδικότερα σχετικά με τις 
επενδύσεις, την παροχή υπηρεσιών, τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, την 
καινοτομία και την τεχνολογία, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, τα πρότυπα, τις 
δημόσιες συμβάσεις, την ασφάλεια των 
προϊόντων και την πρόσβαση σε πρώτες 
ύλες·

Or. en
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Τροπολογία 12
Olga Sehnalová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει τη σημασία του διαλόγου 
υψηλού επιπέδου για την οικονομία και το 
εμπόριο μεταξύ ΕΕ-Κίνας· καλεί την ΕΕ 
και την Κίνα να συνεδριάζουν δύο φορές 
ετησίως με σκοπό την ενίσχυση του 
διαλόγου τους, ειδικότερα σχετικά με τις 
επενδύσεις, την παροχή υπηρεσιών, τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα 
πρότυπα, τις δημόσιες συμβάσεις, την 
ασφάλεια των προϊόντων και την 
πρόσβαση σε πρώτες ύλες·

2. επισημαίνει τη σημασία του διαλόγου 
υψηλού επιπέδου για την οικονομία και το 
εμπόριο μεταξύ ΕΕ-Κίνας· καλεί την ΕΕ 
και την Κίνα να συνεδριάζουν δύο φορές 
ετησίως με σκοπό την ενίσχυση του 
διαλόγου τους, ειδικότερα σχετικά με τις 
επενδύσεις, την παροχή υπηρεσιών, τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα 
πρότυπα, τις δημόσιες συμβάσεις, την 
ασφάλεια των προϊόντων τη συμμόρφωση 
με τους κανόνες κατοχύρωσης και 
χρήσης των εμπορικών σημάτων και την 
πρόσβαση σε πρώτες ύλες;

Or. cs

Τροπολογία 13
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει τη σημασία του διαλόγου 
υψηλού επιπέδου για την οικονομία και το 
εμπόριο μεταξύ ΕΕ-Κίνας· καλεί την ΕΕ 
και την Κίνα να συνεδριάζουν δύο φορές 
ετησίως με σκοπό την ενίσχυση του 
διαλόγου τους, ειδικότερα σχετικά με τις 
επενδύσεις, την παροχή υπηρεσιών, τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα 
πρότυπα, τις δημόσιες συμβάσεις, την 
ασφάλεια των προϊόντων και την 
πρόσβαση σε πρώτες ύλες·

2. θεωρεί ότι το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ 
πρέπει να απλουστευθεί και να 
συντονιστεί καλύτερα προκειμένου να 
αναπτυχθεί μια εναρμονισμένη και 
ουσιαστική στρατηγική για τις εμπορικές 
σχέσεις με την Κίνα· επισημαίνει τη 
σημασία του διαλόγου υψηλού επιπέδου 
για την οικονομία και το εμπόριο μεταξύ 
ΕΕ-Κίνας, καλεί όμως την Επιτροπή να 
επανεξετάσει το κατά πόσον είναι 
χρήσιμες οι λοιπές ομάδες εργασίας και 
οι ρυθμίσεις περί διαλόγου που ισχύουν 
σήμερα σε διάφορα επίπεδα· καλεί την ΕΕ 
και την Κίνα να συνεδριάζουν δύο φορές 
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ετησίως με σκοπό την ενίσχυση του 
διαλόγου τους, ειδικότερα σχετικά με τις 
επενδύσεις, την παροχή υπηρεσιών, τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα 
πρότυπα, τις δημόσιες συμβάσεις, την 
ασφάλεια των προϊόντων και την 
πρόσβαση σε πρώτες ύλες·

Or. lt

Τροπολογία 14
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει τη σημασία του διαλόγου 
υψηλού επιπέδου για την οικονομία και το 
εμπόριο μεταξύ ΕΕ-Κίνας· καλεί την ΕΕ 
και την Κίνα να συνεδριάζουν δύο φορές 
ετησίως με σκοπό την ενίσχυση του 
διαλόγου τους, ειδικότερα σχετικά με τις 
επενδύσεις, την παροχή υπηρεσιών, τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα 
πρότυπα, τις δημόσιες συμβάσεις, την 
ασφάλεια των προϊόντων και την 
πρόσβαση σε πρώτες ύλες·

2. επισημαίνει τη σημασία του διαλόγου 
υψηλού επιπέδου για την οικονομία και το 
εμπόριο μεταξύ ΕΕ-Κίνας· καλεί την ΕΕ 
και την Κίνα να συνεδριάζουν δύο φορές 
ετησίως με σκοπό την ενίσχυση του 
διαλόγου τους, ειδικότερα σχετικά με τις 
επενδύσεις, την παροχή υπηρεσιών, τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα 
πρότυπα, τις δημόσιες συμβάσεις, την 
ασφάλεια των προϊόντων και την 
πρόσβαση σε πρώτες ύλες· καλεί την ΕΕ 
να προασπίσει τα οικονομικά της 
συμφέροντα στο πλαίσιο των αρμοδίων 
φορέων στην περίπτωση που η Κίνα 
παραβεί τις ισχύουσες διμερείς και 
πολυμερείς συμφωνίες και της απουσία 
αυτών να τις θεσπίσει·

Or. de

Τροπολογία 15
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει τη σημασία του διαλόγου 
υψηλού επιπέδου για την οικονομία και το 
εμπόριο μεταξύ ΕΕ-Κίνας· καλεί την ΕΕ 
και την Κίνα να συνεδριάζουν δύο φορές 
ετησίως με σκοπό την ενίσχυση του 
διαλόγου τους, ειδικότερα σχετικά με τις 
επενδύσεις, την παροχή υπηρεσιών, τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα
πρότυπα, τις δημόσιες συμβάσεις, την 
ασφάλεια των προϊόντων και την 
πρόσβαση σε πρώτες ύλες·

2. θεωρεί ότι το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ 
πρέπει να απλουστευθεί και να 
συντονιστεί καλύτερα προκειμένου να 
αναπτυχθεί μια εναρμονισμένη και 
ουσιαστική στρατηγική για τις εμπορικές 
σχέσεις με την Κίνα· επισημαίνει τη 
σημασία του διαλόγου υψηλού επιπέδου 
για την οικονομία και το εμπόριο μεταξύ 
ΕΕ-Κίνας, καλεί όμως την Επιτροπή να 
επανεξετάσει το κατά πόσον είναι 
χρήσιμες οι λοιπές ομάδες εργασίας και 
οι ρυθμίσεις περί διαλόγου που ισχύουν 
σήμερα σε διάφορα επίπεδα· καλεί την ΕΕ 
και την Κίνα να συνεδριάζουν δύο φορές 
ετησίως με σκοπό την ενίσχυση του 
διαλόγου τους, ειδικότερα σχετικά με τις 
επενδύσεις, την παροχή υπηρεσιών, τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα 
πρότυπα, τις δημόσιες συμβάσεις, την 
ασφάλεια των προϊόντων και την 
πρόσβαση σε πρώτες ύλες·

Or. lt

Τροπολογία 16
Eija-Riitta Korhola

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει τη σημασία του διαλόγου 
υψηλού επιπέδου για την οικονομία και το 
εμπόριο μεταξύ ΕΕ-Κίνας· καλεί την ΕΕ 
και την Κίνα να συνεδριάζουν δύο φορές 
ετησίως με σκοπό την ενίσχυση του 
διαλόγου τους, ειδικότερα σχετικά με τις 
επενδύσεις, την παροχή υπηρεσιών, τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα 
πρότυπα, τις δημόσιες συμβάσεις, την 
ασφάλεια των προϊόντων και την 
πρόσβαση σε πρώτες ύλες·

2. επισημαίνει τη σημασία του διαλόγου 
υψηλού επιπέδου για την οικονομία και το 
εμπόριο μεταξύ ΕΕ-Κίνας· καλεί την ΕΕ 
και την Κίνα να συνεδριάζουν δύο φορές 
ετησίως με σκοπό την ενίσχυση της 
διμερούς τους σχέσης μέσω του διαλόγου, 
ειδικότερα σχετικά με τις επενδύσεις, την 
παροχή υπηρεσιών, τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, τα πρότυπα, τις 
δημόσιες συμβάσεις, την ασφάλεια των 
προϊόντων και την πρόσβαση σε πρώτες 
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ύλες 

Or. en

Τροπολογία 17
Emma McClarkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. τονίζει την ανάγκη να υιοθετηθεί μια 
ισορροπημένη προσέγγιση έναντι της 
Κίνας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προχωρήσουν σε εκτεταμένη 
συνεργασία με την Κίνα σε τομείς κοινής 
έρευνας όπως η ασφάλεια των προϊόντων 
και η ανθρώπινη υγεία και να 
καθιερώσουν περαιτέρω επιστημονικές, 
τεχνολογικές και πολιτιστικές 
ανταλλαγές·

Or. en

Τροπολογία 18
Philippe Juvin, Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. επιμένει ιδιαίτερα στην ανάγκη να 
σέβεται η Κίνα τους κανόνες του ΠΟΕ σε 
σχέση με την πρόσβαση στις πρώτες 
ύλες, όπως επιβεβαιώθηκε με την 
απόφαση της 5ης Ιουλίου 2011, καθώς 
και σε σχέση με τις σπάνιες γαίες·

Or. en
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Τροπολογία 19
Matteo Salvini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
διαφάνειας στο επενδυτικό κλίμα στην 
Κίνα και για το γεγονός ότι εξακολουθούν 
να υπάρχουν απαιτήσεις που εισάγουν 
διακρίσεις· ζητεί μια διμερή επενδυτική 
συμφωνία με την Κίνα με στόχο την 
αύξηση της πρόσβασης στην αγορά για τις 
επενδύσεις·

3. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
διαφάνειας στο επενδυτικό κλίμα στην 
Κίνα και για το γεγονός ότι εξακολουθούν 
να υπάρχουν απαιτήσεις που εισάγουν 
διακρίσεις· υπογραμμίζει τις 
αντικειμενικές δυσχέρειες για την 
επίτευξη σύντομα της υπογραφής 
διμερούς συμφωνίας με την Κίνα με στόχο 
την αύξηση της πρόσβασης στην αγορά για 
τις επενδύσεις·

Or. it

Τροπολογία 20
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
διαφάνειας στο επενδυτικό κλίμα στην 
Κίνα και για το γεγονός ότι εξακολουθούν 
να υπάρχουν απαιτήσεις που εισάγουν 
διακρίσεις· ζητεί μια διμερή επενδυτική 
συμφωνία με την Κίνα με στόχο την 
αύξηση της πρόσβασης στην αγορά για τις 
επενδύσεις·

3. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
διαφάνειας στο επενδυτικό κλίμα στην 
Κίνα και για το γεγονός ότι εξακολουθούν 
να υπάρχουν απαιτήσεις που εισάγουν 
διακρίσεις· ζητεί μια διμερή επενδυτική 
συμφωνία με την Κίνα, βασιζόμενη στις 
αρχές της αμοιβαιότητας και του κέρδους 
για αμφότερα τα μέρη, με στόχο την 
αύξηση της πρόσβασης στην αγορά για τις 
επενδύσεις·

Or. fr

Τροπολογία 21
Iliana Ivanova
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
διαφάνειας στο επενδυτικό κλίμα στην 
Κίνα και για το γεγονός ότι εξακολουθούν 
να υπάρχουν απαιτήσεις που εισάγουν 
διακρίσεις· ζητεί μια διμερή επενδυτική 
συμφωνία με την Κίνα με στόχο την 
αύξηση της πρόσβασης στην αγορά για τις 
επενδύσεις·

3. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
διαφάνειας στο επενδυτικό κλίμα στην 
Κίνα και για το γεγονός ότι εξακολουθούν 
να υπάρχουν απαιτήσεις που εισάγουν 
διακρίσεις· ζητεί μια διμερή επενδυτική 
συμφωνία με την Κίνα με στόχο την 
αύξηση της πρόσβασης στην αγορά για τις 
επενδύσεις· τονίζει την ανάγκη 
διευκόλυνσης του εμπορίου και των 
επενδύσεων μεταξύ των ΜΜΕπ· εκθέτει 
τη σημασία του συντονισμού μεταξύ των 
κεντρικών και τοπικών αρχών στην Κίνα 
καθώς και τη μείωση της γραφειοκρατίας 
για τις ΜΜΕπ·

Or. en

Τροπολογία 22
Morten Løkkegaard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
διαφάνειας στο επενδυτικό κλίμα στην 
Κίνα και για το γεγονός ότι εξακολουθούν 
να υπάρχουν απαιτήσεις που εισάγουν 
διακρίσεις· ζητεί μια διμερή επενδυτική 
συμφωνία με την Κίνα με στόχο την 
αύξηση της πρόσβασης στην αγορά για τις 
επενδύσεις·

3. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
διαφάνειας στο επενδυτικό κλίμα στην 
Κίνα και για το γεγονός ότι εξακολουθούν 
να υπάρχουν απαιτήσεις που εισάγουν 
διακρίσεις· ζητεί μια διμερή επενδυτική 
συμφωνία με την Κίνα με στόχο την 
αύξηση της πρόσβασης στην αγορά για τις 
επενδύσεις, αρχίζοντας από τους τομείς 
με τους μεγαλύτερους περιορισμούς·

Or. en
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Τροπολογία 23
Emma McClarkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. τονίζει ότι η Κίνα αποτελεί τη 
μεγαλύτερη πηγή εισαγωγών για την ΕΕ 
και ότι η είναι η δεύτερη εξαγωγική 
αγορά για την ΕΕ με αύξηση των 
εξαγωγών και εισαγωγών κατά 30% 
μεταξύ του 2009 και του 2010·

Or. en

Τροπολογία 24
Olga Sehnalová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. εκφράζει την ανησυχία του  γιατί 
λόγω έλλειψης ενός ελεύθερα 
προσβάσιμου εμπορικού μητρώου, 
υπάρχει έλλειψη αξιόπιστων 
πληροφοριών για τους εμπορικούς 
εταίρους στην Κίνα· τονίζει τη σημασία 
των αξιόπιστων πληροφοριών ως βάση 
προϋπόθεση για ένα καλό επιχειρηματικό 
κλίμα·

Or. cs

Τροπολογία 25
Olga Sehnalová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3b. επισημαίνει ότι δεν διαθέτουν όλες οι 
κινεζικές εταιρείες άδεια για εμπορικές 
συναλλαγές σε ξένο νόμισμα· υποστηρίζει 
την Κίνα να προβεί σε περαιτέρω 
ενέργειες για την πλήρη μετατρεψιμότητα 
του γιουάν·

Or. cs

Τροπολογία 26
Philippe Juvin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει ανησυχία για το υψηλό 
επίπεδο παραποίησης/απομίμησης και 
πειρατείας και για το χαμηλό επίπεδο 
επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας στην Κίνα·

4. καταγγέλλει το υψηλό επίπεδο 
παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας 
και για το χαμηλό επίπεδο επιβολής των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
στην Κίνα· εφιστά την προσοχή στο 
κοινωνικό και οικονομικό κόστος καθώς 
και εκείνο σε σχέση με την υγεία του 
καταναλωτή που απορρέει από τις 
πρακτικές αυτές·

Or. en

Τροπολογία 27
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει ανησυχία για το υψηλό 
επίπεδο παραποίησης/απομίμησης και 
πειρατείας και για το χαμηλό επίπεδο 
επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής 

4. εκφράζει ανησυχία για το υψηλό 
επίπεδο παραποίησης/απομίμησης και 
πειρατείας και για το χαμηλό επίπεδο 
επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής 
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ιδιοκτησίας στην Κίνα· ιδιοκτησίας στην Κίνα· θεωρεί ότι ην 
προστασία των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας των διεθνών 
εταιρειών από τις κινεζικές αρχές είναι 
θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη 
του εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Κίνας·
θεωρεί ότι οι εξαγωγές προϊόντων 
προηγμένης τεχνολογίας από την ΕΕ θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν τομέα 
εκθετικής ανάπτυξης που θα 
διευκολύνεται από τις ανάγκες της Κίνας 
για τα προϊόντα αυτά και την ικανότητα 
της ΕΕ να τα παράγει· επιμένει ότι η 
ανάπτυξη αυτή και η προώθηση του 
εμπορίου μεταξύ των δύο 
ενδιαφερομένων θα υλοποιηθεί μόνο όταν 
κλιμακωθεί η προστασία των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·

Or. en

Τροπολογία 28
Iliana Ivanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει ανησυχία για το υψηλό 
επίπεδο παραποίησης/απομίμησης και 
πειρατείας και για το χαμηλό επίπεδο 
επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας στην Κίνα·

4. εκφράζει ανησυχία για το υψηλό 
επίπεδο παραποίησης/απομίμησης και 
πειρατείας και για το χαμηλό επίπεδο 
επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας στην Κίνα· χαιρετίζει τις 
προσπάθειες της Κίνας για τη βελτίωση 
του νομικού πλαισίου και των επισήμων 
διαύλων μέσω των οποίων οι εταιρείες θα 
μπορούν να προστατεύουν τα πνευματικά 
τους δικαιώματα· τονίζει ωστόσο την 
ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση  του 
ρυθμιστικού περιβάλλοντος·

Or. en
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Τροπολογία 29
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει ανησυχία για το υψηλό 
επίπεδο παραποίησης/απομίμησης και 
πειρατείας και για το χαμηλό επίπεδο 
επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας στην Κίνα·

4. αναμένει από την Κίνα να λάβει 
αποτελεσματικότερα μέτρα κατά της 
παράνομης παραποίησης/απομίμησης και 
πειρατείας και για την καθιέρωση 
αποτελεσματικότερων τρόπων 
προκειμένου οι ξένες επιχειρήσεις να 
μπορούν να επιβάλλουν τα πνευματικά 
τους δικαιώματα στην Κίνα·

Or. de

Τροπολογία 30
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει ανησυχία για το υψηλό 
επίπεδο παραποίησης/απομίμησης και 
πειρατείας και για το χαμηλό επίπεδο 
επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας στην Κίνα·

4. τελεί πεπεισμένο ότι η βελτίωση στην 
προστασία των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας και η 
ουσιαστική εφαρμογή των σχετικών 
κανόνων στην Κίνα θα παράσχει ισχυρό 
κίνητρο στους επενδυτές από την ΕΕ και 
αλλού προκειμένου να επενδύσουν, να 
μοιραστούν νέες τεχνολογικές δεξιότητες 
και να εκσυγχρονίσουν τις τεχνολογίες 
που υπάρχουν σήμερα στη χώρα αυτή·

Or. lt

Τροπολογία 31
Morten Løkkegaard
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει ανησυχία για το υψηλό 
επίπεδο παραποίησης/απομίμησης και 
πειρατείας και για το χαμηλό επίπεδο 
επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας στην Κίνα·

4. εκφράζει ανησυχία για το υψηλό 
επίπεδο παραποίησης/απομίμησης και 
πειρατείας και για το χαμηλό επίπεδο 
επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας στην Κίνα· που αποτελεί 
εμπόδιο για την καινοτομία στην ΕΕ, 
επηρεάζοντας ταυτόχρονα αρνητικά την 
προστασία του καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 32
Emma McClarkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. τονίζει ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
εκφράζουν μεγάλη δυσαρέσκεια για τα 
γραφειοκρατικά κωλύματα, επί θεμάτων 
ανθρωπίνων πόρων και σε σχέση με την 
πρόσβαση στην αγορά στην Κίνα· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στα θέματα 
αυτά στο πλαίσιο του διαλόγου υψηλού 
επιπέδου για την οικονομία και το 
εμπόριο·

Or. en

Τροπολογία 33
Morten Løkkegaard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. ζητεί σχετικά τη στενή συνεργασία  
μεταξύ των ευρωπαϊκών αρχών 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
εισαγωγές πειρατικών προϊόντων και να 
εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ασφαλείας 
για τον καταναλωτή· καλεί επίσης την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
κλιμακώσουν τις συζητήσεις με την Κίνα 
για την ουσιαστική επιβολή των 
πνευματικών δικαιωμάτων, μεταξύ 
άλλων και σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο· τονίζει τις εμπεριέχουσες 
διακρίσεις επίσημες απαιτήσεις στις 
ξένες επιχειρήσεις που τις εμποδίζουν να 
προασπίσουν ουσιαστικά τα δικαιώματα 
και ευρεσιτεχνίες τους στην Κίνα·

Or. da

Τροπολογία 34
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη ευχερέστερης 
πρόσβασης στις δημόσιες αγορές· εκφράζει 
ανησυχία για τις πολιτικές που ακολουθεί 
η Κίνα στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων, οι οποίες εισάγουν σαφώς 
διακρίσεις· επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να 
συνεχίσει να ασκεί πιέσεις στην Κίνα, 
προκειμένου να προσχωρήσει γρήγορα στη 
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις·

5. τονίζει την ανάγκη ευχερέστερης 
πρόσβασης στις δημόσιες αγορές· εκφράζει 
ανησυχία για τις πολιτικές που ακολουθεί 
η Κίνα στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων, οι οποίες εισάγουν σαφώς 
διακρίσεις· επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να 
συνεχίσει να ασκεί πιέσεις στην Κίνα, 
προκειμένου να προσχωρήσει γρήγορα στη 
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις
προκειμένου να επιτευχθεί το αμοιβαίο 
άνοιγμα των κινεζικών δημοσίων 
συμβάσεων, να διασφαλισθούν 
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων 
σεβόμενες τους διεθνείς κανόνες και να 
δημιουργηθούν προβλέψιμες συνθήκες 
για τους υπεργολάβους·
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Or. fr

Τροπολογία 35
Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη ευχερέστερης 
πρόσβασης στις δημόσιες αγορές· εκφράζει 
ανησυχία για τις πολιτικές που ακολουθεί 
η Κίνα στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων, οι οποίες εισάγουν σαφώς 
διακρίσεις· επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να 
συνεχίσει να ασκεί πιέσεις στην Κίνα, 
προκειμένου να προσχωρήσει γρήγορα στη 
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις·

5. τονίζει την ανάγκη ευχερέστερης 
πρόσβασης στις δημόσιες αγορές· εκφράζει 
ανησυχία για τις πολιτικές που ακολουθεί 
η Κίνα στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων, οι οποίες εισάγουν σαφώς 
διακρίσεις· επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να 
συνεχίσει να ασκεί πιέσεις στην Κίνα, 
προκειμένου να προσχωρήσει γρήγορα στη 
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις·
υποστηρίζει την εκ μέρους της Επιτροπής 
αναθεώρηση των μέτρων που χρειάζονται 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η ισότιμη 
πρόσβαση των επιχειρήσεων της ΕΕ στις 
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων σε 
τρίτες χώρες και το αντίστροφο και να 
ενισχυθεί η διαπραγματευτική θέση της 
ΕΕ σε σχέση με την πρόσβαση των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις δημόσιες 
συμβάσεις τρίτων χωρών· τονίζει ωστόσο 
ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να 
διαμορφωθούν εις τρόπον ώστε να μην 
οδηγήσουν  σε έναν ανώφελο νέο 
κατακερματισμό της αγοράς που 
ενδέχεται να έχει αρνητικούς αντίκτυπους
στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και τις 
εμπορικές της σχέσεις σε παγκόσμιο 
επίπεδο·

Or. de

Τροπολογία 36
Rolandas Paksas
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη ευχερέστερης 
πρόσβασης στις δημόσιες αγορές· εκφράζει 
ανησυχία για τις πολιτικές που ακολουθεί 
η Κίνα στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων, οι οποίες εισάγουν σαφώς 
διακρίσεις· επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να 
συνεχίσει να ασκεί πιέσεις στην Κίνα, 
προκειμένου να προσχωρήσει γρήγορα στη 
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις·

5. τονίζει την ανάγκη ευχερέστερης 
πρόσβασης στις δημόσιες αγορές· εκφράζει 
ανησυχία για τις πολιτικές που ακολουθεί 
η Κίνα και τη νομοθεσία στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων, βάσει της οποίας η 
κυβέρνηση μπορεί να αγοράζει ξένα 
προϊόντα, υπηρεσίες ή μελέτες μόνον 
εκτάκτως, πχ όταν δεν είναι διαθέσιμα 
στην Κίνα· επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να 
συνεχίσει να ασκεί πιέσεις στην Κίνα, 
προκειμένου να προσχωρήσει γρήγορα στη 
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις·

Or. lt

Τροπολογία 37
Iliana Ivanova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επικροτεί τις προσπάθειες που 
καταβάλλει η Κίνα για την εναρμόνιση 
των εθνικών προτύπων με τα διεθνή 
πρότυπα· εκφράζει ανησυχία, ωστόσο, 
διότι θεσπίζονται ολοένα και πιο ειδικά 
εθνικά πρότυπα και διαδικασίες 
πιστοποίησης δημιουργώντας νέα τεχνικά 
εμπόδια στον τομέα του εμπορίου·

6. εκφράζει ανησυχία διότι θεσπίζονται 
ολοένα και πιο ειδικά εθνικά πρότυπα και 
διαδικασίες πιστοποίησης δημιουργώντας 
νέα τεχνικά εμπόδια στον τομέα του 
εμπορίου; τονίζει ότι η διαδικασία 
αδειοδότησης των επιχειρήσεων στην 
Κίνα είναι δυσκίνητη και γίνεται 
αντιληπτή ως ένα μέσον επιβράδυνσης 
της εγκατάστασης και της επέκτασης 
ξένων εταιρειών σε διαφόρους τομείς· 
χαιρετίζει ωστόσο τις προσπάθειες της 
Κίνας να ευθυγραμμίσει τα εθνικά της 
πρότυπα με τα διεθνή και ελπίζει ότι η 
τάση αυτή θα διατηρηθεί·

Or. en
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Τροπολογία 38
Olga Sehnalová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επικροτεί τις προσπάθειες που 
καταβάλλει η Κίνα για την εναρμόνιση των 
εθνικών προτύπων με τα διεθνή πρότυπα· 
εκφράζει ανησυχία, ωστόσο, διότι 
θεσπίζονται ολοένα και πιο ειδικά εθνικά 
πρότυπα και διαδικασίες πιστοποίησης 
δημιουργώντας νέα τεχνικά εμπόδια στον 
τομέα του εμπορίου·

6. επικροτεί τις προσπάθειες που 
καταβάλλει η Κίνα για την εναρμόνιση των 
εθνικών προτύπων με τα διεθνή πρότυπα· 
εκφράζει ανησυχία, ωστόσο, διότι 
θεσπίζονται ολοένα και πιο ειδικά εθνικά 
πρότυπα και διαδικασίες πιστοποίησης 
δημιουργώντας νέα εμπόδια στον τομέα 
του εμπορίου·

Or. cs

Τροπολογία 39
Morten Løkkegaard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επικροτεί τις προσπάθειες που 
καταβάλλει η Κίνα για την εναρμόνιση των 
εθνικών προτύπων με τα διεθνή πρότυπα· 
εκφράζει ανησυχία, ωστόσο, διότι 
θεσπίζονται ολοένα και πιο ειδικά εθνικά 
πρότυπα και διαδικασίες πιστοποίησης 
δημιουργώντας νέα τεχνικά εμπόδια στον 
τομέα του εμπορίου·

6. επικροτεί τις προσπάθειες που 
καταβάλλει η Κίνα για την εναρμόνιση των 
εθνικών προτύπων με τα διεθνή πρότυπα· 
εκφράζει ανησυχία, ωστόσο, διότι 
θεσπίζονται ολοένα και πιο ειδικά εθνικά 
πρότυπα και διαδικασίες πιστοποίησης 
δημιουργώντας νέα τεχνικά εμπόδια στον 
τομέα του εμπορίου· τονίζει την ανάγκη 
συζητήσεων με την Κίνα στο πλαίσιο της 
ανάπτυξης των μελλοντικών διεθνών 
προτύπων προκειμένου να αποφευχθεί η 
εκ των πραγμάτων χρησιμοποίηση των 
διαφορετικών προτύπων για τη 
δημιουργία εμπορικών φραγμών·

Or. da
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Τροπολογία 40
Morten Løkkegaard

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. εκφράζει ανησυχία για τις 
περιοριστικές πολιτικές της Κίνας και τη 
δεσπόζουσα θέση της σε διάφορες 
πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας για τη 
λειτουργία της ευρωπαϊκής οικονομίας·
καλεί την Επιτροπή να ελέγξει εκ του 
σύνεγγυς και να αντιμετωπίσει σε 
περιφερειακό, πολυμερές και διμερές 
επίπεδο το χάσμα μεταξύ προσφοράς και 
ζήτησης κρισίμων πρώτων υλών (ΛΠΥ) 
και σπανίων γαιών (ΣΠ) και να αρχίσει 
διάλογο με την Κίνα σχετικά με τη χρήση 
που κάνει η τελευταία στους κανόνες 
ΠΟΕ προκειμένου να επιβάλει μια 
ποσόστωση στις ΣΕ οι οποίες δεν 
αποτελούν φυσικό πόρο απειλούμενο με 
εξάντληση· τονίζει την ανάγκη μιας 
κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής, 
περιλαμβανομένου του συντονισμού της 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και των 
κρατών μελών στον τομέα των πρώτων 
υλών προκειμένου να αυξηθεί η πολιτική 
πίεση και να εξασφαλισθεί η ισότιμη 
πρόσβαση των εταιρειών της ΕΕ σε 
πόρους που είναι απαραίτητοι για την 
παραγωγή τους·

Or. en

Τροπολογία 41
Emma McClarkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. ζητεί την ενσωμάτωση της Κίνας στη 
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διαδικασία λήψης αποφάσεων για τα 
πρότυπα σχετικά με τα προϊόντα σε 
παγκόσμιο επίπεδο και την υιοθέτηση 
μιας μεθόδου εργασίας 
χαρακτηριζόμενης από εποικοδομητική 
κριτική·

Or. en

Τροπολογία 42
Olga Sehnalová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. τονίζει την ανάγκη απλούστευσης της 
διαδικασίας για την υποχρεωτική 
πιστοποίηση προς αδειοδότηση των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων· εκφράζει 
ανησυχία για τον κίνδυνο αποκάλυψης 
πληροφοριών και τεχνογνωσίας  κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας αυτής· 
εκφράζει τη λύπη του γιατί η διαδικασία 
εξακολουθεί να είναι ασαφής, αδιαφανής 
και πρόσφορη σε αποκλίνουσες 
ερμηνείες·

Or. cs

Τροπολογία 43
Olga Sehnalová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. αναγνωρίζει τις απέραντες 
δυνατότητες της κινεζικής αγοράς για 
την παροχή υπηρεσιών από την ΕΕ· 
επισημαίνει επίσης ότι ο τουρισμός 
αποτελεί σημαντική πτυχή των σχέσεων 



PE473.922v01-00 26/26 AM\880220EL.doc

EL

μεταξύ των δύο αγορών στον τομέα των 
υπηρεσιών· ζητεί ως εκ τούτου την άρση 
των φραγμών στην παροχή υπηρεσιών 
και την προώθηση του τουρισμού·

Or. cs

Τροπολογία 44
Emma McClarkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. εκθέτει μια σειρά εκθέσεων που 
παρήγγειλαν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
στις οποίες παρουσιάζεται με τρόπο 
μεροληπτικό και υποτιμητικό η 
οικονομική δραστηριότητα της Κίνας σε 
εσωτερικό και παγκόσμιο επίπεδο1·

τονίζει την ανάγκη ενός εποικοδομητικά 
κριτικού διαλόγου με σεβασμό των 
πολιτιστικών ιδιομορφιών και των 
διαφορών στην πολιτική οργάνωση·
__________________
1 ΓΔ EXPO, "Η Κίνα στην Αφρική: A 
Κριτική", Ενημέρωση για την Πολιτική, 
(Οκτώβριος 2010), PE 449.518, p. 10 -
"Η κινεζική οικονομική παρουσία 
εξαπλώθηκε σε όλη την Αφρική σαν 
πετρελαιοκηλίδα" 

Or. en


