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Muudatusettepanek 1
Matteo Salvini

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab Hiina ja ELi turgude 
vastastikust sõltuvust ja vajadust võrdsete 
võimaluste järele, milles välditakse 
protektsionismi; tunnustab Hiina 
edusamme oma turgude avamise suunas; 
rõhutab siiski vajadust käsitleda teatud
„piiritaguseid meetmeid” Hiinas, mis 
halvendavad ärikliimat Euroopa ettevõtjate 
jaoks; on jätkuvalt Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni suunda järgides 
seisukohal, et vabakaubandusleping 
Hiinaga võib kaubandussuhteid edendada;

1. rõhutab suurt tasakaalustamatust Hiina 
ja ELi turgude vahel ja vajadust võrdsete 
võimaluste järele; tunnustab Hiina 
edusamme oma turgude avamise suunas; 
rõhutab siiski vajadust käsitleda arvukaid
„piiritaguseid meetmeid” Hiinas, mis 
halvendavad ärikliimat Euroopa ettevõtjate 
jaoks; on jätkuvalt Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni suunda järgides 
seisukohal, et vabakaubanduslepingut 
Hiinaga võib olla raske rakendada ja selle 
asemel et kaubandussuhteid edendada, võib 
see Euroopa tootvat tööstust tõsiselt 
kahjustada;

Or. it

Muudatusettepanek 2
Philippe Juvin

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab Hiina ja ELi turgude vastastikust 
sõltuvust ja vajadust võrdsete võimaluste 
järele, milles välditakse protektsionismi; 
tunnustab Hiina edusamme oma turgude 
avamise suunas; rõhutab siiski vajadust 
käsitleda teatud „piiritaguseid meetmeid” 
Hiinas, mis halvendavad ärikliimat
Euroopa ettevõtjate jaoks; on jätkuvalt 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni 

1. rõhutab Hiina ja ELi turgude vastastikust 
sõltuvust ja vajadust vastastikkuse 
põhimõtte austamise ning võrdsete 
võimaluste järele, milles välditakse 
protektsionismi; tunnustab Hiina 
edusamme oma turgude avamise suunas; 
rõhutab siiski vajadust käsitleda teatud 
„piiritaguseid meetmeid” Hiinas, mis 
halvendavad ärikliimat Euroopa ettevõtjate 
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suunda järgides seisukohal, et 
vabakaubandusleping Hiinaga võib 
kaubandussuhteid edendada;

jaoks; on jätkuvalt Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni suunda järgides 
seisukohal, et vabakaubandusleping 
Hiinaga võib kaubandussuhteid edendada; 
nõuab sellest hoolimata kindlalt, et ELi 
jaoks peaks olema esmatähtis 
mitmepoolsel tasandil lepingu sõlmimine;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Iliana Ivanova

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab Hiina ja ELi turgude vastastikust 
sõltuvust ja vajadust võrdsete võimaluste 
järele, milles välditakse protektsionismi; 
tunnustab Hiina edusamme oma turgude 
avamise suunas; rõhutab siiski vajadust 
käsitleda teatud „piiritaguseid meetmeid” 
Hiinas, mis halvendavad ärikliimat
Euroopa ettevõtjate jaoks; on jätkuvalt 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
suunda järgides seisukohal, et 
vabakaubandusleping Hiinaga võib
kaubandussuhteid edendada;

1. rõhutab Hiina ja ELi turgude vastastikust 
sõltuvust ja vajadust võrdsete võimaluste 
järele, milles välditakse protektsionismi; 
tunnustab Hiina edusamme oma turgude 
avamise suunas; rõhutab siiski vajadust 
käsitleda teatud „piiritaguseid meetmeid” 
Hiinas, mis halvendavad ärikliimat
Euroopa ettevõtjate jaoks; on jätkuvalt 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
suunda järgides seisukohal, et 
vabakaubandusleping Hiinaga edendab
kaubandussuhteid ja mõjub positiivselt 
mõlemale poolele;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Andreas Mölzer

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab Hiina ja ELi turgude vastastikust 
sõltuvust ja vajadust võrdsete võimaluste 

1. rõhutab Hiina ja ELi turgude vastastikust 
sõltuvust ja vajadust võrdsete võimaluste 



AM\880220ET.doc 5/24 PE473.922v01-00

ET

järele, milles välditakse protektsionismi; 
tunnustab Hiina edusamme oma turgude 
avamise suunas; rõhutab siiski vajadust 
käsitleda teatud „piiritaguseid meetmeid” 
Hiinas, mis halvendavad ärikliimat
Euroopa ettevõtjate jaoks; on jätkuvalt 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
suunda järgides seisukohal, et 
vabakaubandusleping Hiinaga võib 
kaubandussuhteid edendada;

järele; tunnustab Hiina edusamme oma 
turgude avamise suunas; loodab siiski, et 
Hiina valitsus loobub kõigist sellistest 
meetmetest, mis halvendavad ärikliimat
Euroopa ettevõtjate jaoks; on jätkuvalt 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni 
suunda järgides seisukohal, et järk-järgult 
jõustuv vabakaubandusleping Hiinaga võib 
kaubandussuhteid edendada;

Or. de

Muudatusettepanek 5
Louis Grech

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab vajadust suurendada 
jõupingutusi selle nimel, et tagada Hiina 
valuuta väärtuse suurem vastavus ELi ja 
Hiina vahelise kaubanduse pakkumise ja 
nõudluse dünaamikale laiemas mõistes;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Iliana Ivanova

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. nõuab komisjonilt põhjalikku 
analüüsi vahetuskursside mõju kohta ELi 
ja Hiina vahelise kaubanduse 
tasakaalule;

Or. en
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Muudatusettepanek 7
Emma McClarkin

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab vajadust jätkata Hiina 
integreerimist ülemaailmsesse 
kaubandussüsteemi; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles tagama konstruktiivne 
dialoog Hiinaga, milles käsitletaks 
äriühingu üldjuhtimise vastuvõetavaid 
äritavasid, rõhutades iseäranis näiteks 
korruptsiooniga seotud ja 
intellektuaalomandi õiguste jõustamise 
küsimusi;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Emma McClarkin

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. kinnitab veel kord, et komisjon peaks 
uurima võimalust töötada välja ja 
kehtestada varase hoiatamise süsteem 
mittetariifsete tõkete väljaselgitamiseks 
ning tugevdama olemasolevaid 
analüütilisi töövahendeid asjaomaste 
tõkete kvalitatiivseks hindamiseks Hiinas;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Matteo Salvini
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Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab ELi ja Hiina kõrgetasemelise 
majandus- ja kaubandusdialoogi tähtsust; 
kutsub ELi ja Hiinat üles kohtuma igal 
aastal kaks korda, et süvendada 
nendevahelist dialoogi, eelkõige 
investeeringute, teenuste pakkumise, 
intellektuaalse omandi õiguste, standardite, 
riigihangete, tooteohutuse ja toorainete 
kättesaadavuse valdkonnas;

2. rõhutab ELi ja Hiina kõrgetasemelise 
majandus- ja kaubandusdialoogi tähtsust; 
kutsub ELi ja Hiinat üles kohtuma igal 
aastal kaks korda, et süvendada 
nendevahelist dialoogi, eelkõige Euroopa 
kaubamärkide kaitse, võltsimisevastase 
võitluse, investeeringute, teenuste 
pakkumise, intellektuaalomandi õiguste, 
standardite, riigihangete, tooteohutuse ja 
toorainete kättesaadavuse valdkonnas;

Or. it

Muudatusettepanek 10
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab ELi ja Hiina kõrgetasemelise 
majandus- ja kaubandusdialoogi tähtsust; 
kutsub ELi ja Hiinat üles kohtuma igal 
aastal kaks korda, et süvendada 
nendevahelist dialoogi, eelkõige 
investeeringute, teenuste pakkumise, 
intellektuaalse omandi õiguste, standardite, 
riigihangete, tooteohutuse ja toorainete 
kättesaadavuse valdkonnas;

2. rõhutab ELi ja Hiina kõrgetasemelise 
majandus- ja kaubandusdialoogi tähtsust; 
kutsub ELi ja Hiinat üles kohtuma igal 
aastal kaks korda, et süvendada 
nendevahelist dialoogi ja saavutada 
konkreetseid tulemusi, eelkõige 
investeeringute, teenuste pakkumise, 
intellektuaalomandi õiguste
respekteerimise, õigusnormide ja
standardite lähendamise, riigihangete 
vastastikuse avamise, tooteohutuse ja 
toorainete kättesaadavuse valdkonnas;

Or. fr

Muudatusettepanek 11
Iliana Ivanova
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Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab ELi ja Hiina kõrgetasemelise 
majandus- ja kaubandusdialoogi tähtsust; 
kutsub ELi ja Hiinat üles kohtuma igal 
aastal kaks korda, et süvendada 
nendevahelist dialoogi, eelkõige 
investeeringute, teenuste pakkumise, 
intellektuaalse omandi õiguste, standardite, 
riigihangete, tooteohutuse ja toorainete 
kättesaadavuse valdkonnas;

2. rõhutab ELi ja Hiina kõrgetasemelise 
majandus- ja kaubandusdialoogi tähtsust; 
kutsub ELi ja Hiinat üles kohtuma igal 
aastal kaks korda, et süvendada 
nendevahelist dialoogi, eelkõige 
investeeringute, teenuste pakkumise, 
intellektuaalomandi õiguste, innovatsiooni 
ja tehnoloogia, säästva arengu,
standardite, riigihangete, tooteohutuse ja 
toorainete kättesaadavuse valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Olga Sehnalová

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab ELi ja Hiina kõrgetasemelise 
majandus- ja kaubandusdialoogi tähtsust; 
kutsub ELi ja Hiinat üles kohtuma igal 
aastal kaks korda, et süvendada 
nendevahelist dialoogi, eelkõige 
investeeringute, teenuste pakkumise, 
intellektuaalse omandi õiguste, standardite, 
riigihangete, tooteohutuse ja toorainete 
kättesaadavuse valdkonnas;

2. rõhutab ELi ja Hiina kõrgetasemelise 
majandus- ja kaubandusdialoogi tähtsust; 
kutsub ELi ja Hiinat üles kohtuma igal
aastal kaks korda, et süvendada 
nendevahelist dialoogi, eelkõige 
investeeringute, teenuste pakkumise, 
intellektuaalomandi õiguste, standardite, 
riigihangete, tooteohutuse, kaubamärkide 
registreerimise ja kasutamise eeskirjadele 
vastavuse ning toorainete kättesaadavuse 
valdkonnas;

Or. cs

Muudatusettepanek 13
Rolandas Paksas
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Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab ELi ja Hiina kõrgetasemelise 
majandus- ja kaubandusdialoogi tähtsust; 
kutsub ELi ja Hiinat üles kohtuma igal 
aastal kaks korda, et süvendada 
nendevahelist dialoogi, eelkõige 
investeeringute, teenuste pakkumise, 
intellektuaalse omandi õiguste, standardite, 
riigihangete, tooteohutuse ja toorainete 
kättesaadavuse valdkonnas;

2. on seisukohal, et Euroopa Liidu 
institutsioonilist raamistikku tuleks 
lihtsustada ning paremini koordineerida, 
et välja töötada ühtne ja tõhus strateegia 
majanduslike ja kaubandussuhete jaoks 
Hiinaga; rõhutab ELi ja Hiina 
kõrgetasemelise majandus- ja 
kaubandusdialoogi tähtsust, kuid palub 
komisjonil läbi vaadata eri tasandite 
muude töögruppide ja dialoogi käigus 
sõlmitavate kokkulepete kasulikkus ja
vajalikkus; kutsub ELi ja Hiinat üles 
kohtuma igal aastal kaks korda, et 
süvendada nendevahelist dialoogi, eelkõige 
investeeringute, teenuste pakkumise, 
intellektuaalomandi õiguste, standardite, 
riigihangete, tooteohutuse ja toorainete 
kättesaadavuse valdkonnas;

Or. lt

Muudatusettepanek 14
Andreas Mölzer

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab ELi ja Hiina kõrgetasemelise 
majandus- ja kaubandusdialoogi tähtsust; 
kutsub ELi ja Hiinat üles kohtuma igal 
aastal kaks korda, et süvendada 
nendevahelist dialoogi, eelkõige 
investeeringute, teenuste pakkumise, 
intellektuaalse omandi õiguste, standardite, 
riigihangete, tooteohutuse ja toorainete 
kättesaadavuse valdkonnas;

2. rõhutab ELi ja Hiina kõrgetasemelise 
majandus- ja kaubandusdialoogi tähtsust; 
kutsub ELi ja Hiinat üles kohtuma igal 
aastal kaks korda, et süvendada 
nendevahelist dialoogi, eelkõige 
investeeringute, teenuste pakkumise, 
intellektuaalomandi õiguste, standardite, 
riigihangete, tooteohutuse ja toorainete 
kättesaadavuse valdkonnas; nõuab, et 
juhul kui Hiina rikub kehtivaid 
kahepoolseid ja mitmepoolseid 
kokkuleppeid, peab EL oma 
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majanduslikud huvid pädevate 
rahvusvaheliste ametiasutuste ees kätte 
võitlema või nende puudumisel 
hoolitsema selle eest, et asjaomased 
asutused saaksid loodud;

Or. de

Muudatusettepanek 15
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab ELi ja Hiina kõrgetasemelise 
majandus- ja kaubandusdialoogi tähtsust; 
kutsub ELi ja Hiinat üles kohtuma igal 
aastal kaks korda, et süvendada 
nendevahelist dialoogi, eelkõige 
investeeringute, teenuste pakkumise, 
intellektuaalse omandi õiguste, standardite, 
riigihangete, tooteohutuse ja toorainete 
kättesaadavuse valdkonnas;

2. on seisukohal, et Euroopa Liidu 
institutsioonilist raamistikku tuleks 
lihtsustada ning paremini koordineerida, 
et välja töötada ühtne ja tõhus strateegia 
majanduslike ja kaubandussuhete jaoks 
Hiinaga; rõhutab ELi ja Hiina 
kõrgetasemelise majandus- ja 
kaubandusdialoogi tähtsust, kuid palub 
komisjonil läbi vaadata eri tasandite 
muude töögruppide ja dialoogi käigus 
sõlmitavate kokkulepete kasulikkus ja 
vajalikkus; kutsub ELi ja Hiinat üles 
kohtuma igal aastal kaks korda, et 
süvendada nendevahelist dialoogi, eelkõige 
investeeringute, teenuste pakkumise, 
intellektuaalomandi õiguste, standardite, 
riigihangete, tooteohutuse ja toorainete 
kättesaadavuse valdkonnas;

Or. lt

Muudatusettepanek 16
Eija-Riitta Korhola

Arvamuse projekt
Lõige 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab ELi ja Hiina kõrgetasemelise 
majandus- ja kaubandusdialoogi tähtsust; 
kutsub ELi ja Hiinat üles kohtuma igal 
aastal kaks korda, et süvendada 
nendevahelist dialoogi, eelkõige 
investeeringute, teenuste pakkumise, 
intellektuaalse omandi õiguste, standardite, 
riigihangete, tooteohutuse ja toorainete 
kättesaadavuse valdkonnas;

2. rõhutab ELi ja Hiina kõrgetasemelise 
majandus- ja kaubandusdialoogi tähtsust; 
kutsub ELi ja Hiinat üles kohtuma igal 
aastal kaks korda, et süvendada dialoogi 
abil oma kahepoolseid suhteid eelkõige 
investeeringute, teenuste pakkumise, 
intellektuaalomandi õiguste, standardite, 
riigihangete, tooteohutuse ja toorainete 
kättesaadavuse valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Emma McClarkin

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab Hiinaga seoses 
tasakaalustatud meetodite rakendamise 
vajadust; kutsub komisjoni ja liikmesriike 
üles tegema Hiinaga laiendatud koostööd 
ühiste teadusuuringute valdkonnas, 
näiteks seoses tooteohutuse ja inimeste 
tervisega, ning vahetama teadustöö-, 
tehnoloogia- ja kultuurialaseid kogemusi;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Philippe Juvin, Andreas Schwab

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. nõuab kindlalt, et Hiina peaks 
austama eelkõige Maailma 
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Kaubandusorganisatsiooni otsuseid 
juurdepääsu kohta toorainetele –
Maailma Kaubandusorganisatsiooni 5. 
juulil 2011 kinnitatud otsus – ja 
haruldastele muldmetallidele;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Matteo Salvini

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. peab kahetsusväärseks, et Hiina 
investeerimiskliima ei ole piisavalt 
läbipaistev ning et ikka veel eksisteerivad 
diskrimineerivad nõuded; kutsub üles 
sõlmima Hiinaga kahepoolset 
investeerimiskokkulepet, mille eesmärk on 
suurendada investeeringute kättesaadavust 
turul;

3. peab kahetsusväärseks, et Hiina 
investeerimiskliima ei ole piisavalt 
läbipaistev ning et ikka veel eksisteerivad 
diskrimineerivad nõuded; rõhutab, et on 
objektiivselt raske jõuda lähiajal Hiinaga
kokkuleppele kahepoolse 
investeerimiskokkuleppe sõlmimises, mille 
eesmärk on suurendada investeeringute 
kättesaadavust turul;

Or. it

Muudatusettepanek 20
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. peab kahetsusväärseks, et Hiina 
investeerimiskliima ei ole piisavalt 
läbipaistev ning et ikka veel eksisteerivad 
diskrimineerivad nõuded; kutsub üles 
sõlmima Hiinaga kahepoolset 
investeerimiskokkulepet, mille eesmärk on 
suurendada investeeringute kättesaadavust 
turul;

3. peab kahetsusväärseks, et Hiina 
investeerimiskliima ei ole piisavalt 
läbipaistev ning et ikka veel eksisteerivad 
diskrimineerivad nõuded; kutsub üles 
sõlmima Hiinaga vastastikkuse ja 
vastastikuse kasulikkuse põhimõtetel 
põhinevat kahepoolset 
investeerimiskokkulepet, mille eesmärk on 
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suurendada investeeringute kättesaadavust 
turul;

Or. fr

Muudatusettepanek 21
Iliana Ivanova

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. peab kahetsusväärseks, et Hiina 
investeerimiskliima ei ole piisavalt 
läbipaistev ning et ikka veel eksisteerivad 
diskrimineerivad nõuded; kutsub üles 
sõlmima Hiinaga kahepoolset 
investeerimiskokkulepet, mille eesmärk on 
suurendada investeeringute kättesaadavust 
turul;

3. peab kahetsusväärseks, et Hiina 
investeerimiskliima ei ole piisavalt 
läbipaistev ning et ikka veel eksisteerivad 
diskrimineerivad nõuded; kutsub üles 
sõlmima Hiinaga kahepoolset 
investeerimiskokkulepet, mille eesmärk on 
suurendada investeeringute kättesaadavust 
turul; rõhutab vajadust hõlbustada 
VKEde-vahelist kaubandust ja 
investeeringuid; rõhutab Hiina 
keskvalitsuse ja kohalike omavalitsuste 
vahelise koostöö ning VKEde jaoks 
bürokraatia vähendamise tähtsust;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Morten Løkkegaard

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. peab kahetsusväärseks, et Hiina 
investeerimiskliima ei ole piisavalt 
läbipaistev ning et ikka veel eksisteerivad 
diskrimineerivad nõuded; kutsub üles 
sõlmima Hiinaga kahepoolset 
investeerimiskokkulepet, mille eesmärk on 
suurendada investeeringute kättesaadavust 

3. peab kahetsusväärseks, et Hiina 
investeerimiskliima ei ole piisavalt 
läbipaistev ning et ikka veel eksisteerivad 
diskrimineerivad nõuded; kutsub üles 
sõlmima Hiinaga kahepoolset 
investeerimiskokkulepet, mille eesmärk on 
suurendada investeeringute kättesaadavust 
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turul; turul, alustades kõige suuremate 
piirangutega sektoritest;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Emma McClarkin

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab asjaolu, et Hiina on ELi 
suurim impordiallikas ja suuruselt teine 
eksporditurg, kus ajavahemikus 2009–
2010 suurenesid nii import kui ka eksport 
rohkem kui 30 protsendi võrra;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Olga Sehnalová

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. väljendab muret seoses sellega, et 
vabalt juurdepääsetava äriregistri 
puudumise tõttu napib usaldusväärset 
teavet Hiina äripartnerite kohta; rõhutab 
usaldusväärse teabe kui hea ärikliima 
põhilise eeltingimuse tähtsust;

Or. cs

Muudatusettepanek 25
Olga Sehnalová



AM\880220ET.doc 15/24 PE473.922v01-00

ET

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. märgib, et mitte kõigil Hiina 
ettevõtjatel ei ole lubatud 
kaubandustehinguid välisvaluutas 
sõlmida; toetab Hiina edasisi samme 
Hiina jüaani täielikult konverteeritavaks 
muutmise suunas;

Or. cs

Muudatusettepanek 26
Philippe Juvin

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tunneb muret võltsimise ja piraatluse 
kõrge taseme ja intellektuaalse omandi
õiguste kohaldamise madala taseme üle
Hiinas;

4. peab kahetsusväärseks võltsimise ja 
piraatluse kõrget taset ja 
intellektuaalomandi õiguste kohaldamise 
madalat taset Hiinas; juhib tähelepanu 
sellise tegevusega kaasnevatele 
majanduslikele, sotsiaalsetele ja tarbijate 
tervishoiuga seotud kuludele;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Louis Grech

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tunneb muret võltsimise ja piraatluse 
kõrge taseme ja intellektuaalse omandi
õiguste kohaldamise madala taseme üle 
Hiinas;

4. tunneb muret võltsimise ja piraatluse 
kõrge taseme ja intellektuaal omandi
õiguste kohaldamise madala taseme üle 
Hiinas; on seisukohal, et rahvusvaheliste 
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ettevõtjate intellektuaalomandi õiguste 
kaitse Hiina ametiasutuste poolt on ELi ja 
Hiina vahelise kaubanduse kasvu tähtis 
eeldus; usub, et kõrgtehnoloogiliste 
toodete eksport EList oleks hüppeliselt 
kasvav valdkond, mida hõlbustab Hiina 
vajadus asjaomaste toodete järele ning 
ELi suutlikkus neid toota; märgib, et 
niisugused arengusuunad ja edusammud 
nende kahe turu osapoole kaubanduses 
saavad päriselt teoks vaid juhul, kui 
tugevdatakse intellektuaalomandi kaitset;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Iliana Ivanova

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tunneb muret võltsimise ja piraatluse 
kõrge taseme ja intellektuaalse omandi
õiguste kohaldamise madala taseme üle 
Hiinas;

4. tunneb muret võltsimise ja piraatluse 
kõrge taseme ja intellektuaalomandi
õiguste kohaldamise madala taseme üle 
Hiinas; kiidab heaks Hiina jõupingutused 
parandada õigusraamistikku ja ametlikke 
kanaleid, mille abil saavad ettevõtjad 
kaitsta oma intellektuaalomandi õigusi; 
rõhutab siiski vajadust parandada 
reguleerivat keskkonda veelgi;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Andreas Mölzer

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tunneb muret võltsimise ja piraatluse 4. ootab Hiinalt tulemuslikumat võitlust 
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kõrge taseme ja intellektuaalse omandi
õiguste kohaldamise madala taseme üle
Hiinas;

ebaseadusliku võltsimise ja piraatluse 
vastu ja tõhusamate võimaluste loomist 
välismaistele ettevõtjatele oma
intellektuaalomandi õiguste jõustamiseks
Hiinas;

Or. de

Muudatusettepanek 30
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tunneb muret võltsimise ja piraatluse 
kõrge taseme ja intellektuaalse omandi
õiguste kohaldamise madala taseme üle
Hiinas;

4. on veendunud, et intellektuaalomandi
õiguste parem kaitse ja kehtivate 
eeskirjade tõhusam rakendamine Hiinas 
annaks Euroopa Liidust ja mujalt pärit 
investoritele tugevad stiimulid selles riigis 
investeeringute tegemiseks, uute 
tehnoloogiliste teadmiste jagamiseks ja 
olemasolevate tehnoloogiate 
ajakohastamiseks;

Or. lt

Muudatusettepanek 31
Morten Løkkegaard

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tunneb muret võltsimise ja piraatluse 
kõrge taseme ja intellektuaalse omandi
õiguste kohaldamise madala taseme üle 
Hiinas;

4. tunneb muret võltsimise ja piraatluse 
kõrge taseme ja intellektuaalomandi
õiguste kohaldamise madala taseme üle 
Hiinas, mis takistab nii ELi 
uuendustegevust kui ka mõjutab oluliselt 
tarbijate ohutust;

Or. en
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Muudatusettepanek 32
Emma McClarkin

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab, et Euroopa ettevõtjad 
väljendavad suurt rahulolematust seoses 
Hiina bürokraatia, inimressursside 
probleemide ja turule juurdepääsuga; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
jätkama nende probleemide rõhutamist 
kõrgetasemelises majandus- ja 
kaubandusdialoogis;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Morten Løkkegaard

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. nõuab sellega seoses tihedat koostööd 
Euroopa ametiasutustega, et takistada 
piraattoodete importi ning tagada 
tarbijate ohutuse kõrge tase; kutsub 
ühtlasi nii komisjoni kui ka liikmesriike 
üles alustama Hiinaga arutelu 
intellektuaalomandi õiguste tõhusa 
jõustamise teemadel muu hulgas nii 
piirkondlikul kui ka kohalikul tasandil; 
rõhutab, et välismaistele ettevõtjatele on 
kehtestatud diskrimineerivad ametlikud 
nõudmised, mis takistavad neid Hiinas 
oma õigusi ja patente tõhusalt kaitsmast;

Or. da
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Muudatusettepanek 34
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab avalikele turgudele parema 
juurdepääsu tähtsust; tunneb muret Hiina 
riigihangete poliitika üle, kus avalikult 
diskrimineeritakse; rõhutab, et EL peab 
avaldama Hiinale jätkuvalt survet kiireks 
ühinemiseks riigihankelepinguga;

5. rõhutab avalikele turgudele parema 
juurdepääsu tähtsust; tunneb muret Hiina 
riigihangete poliitika üle, kus avalikult 
diskrimineeritakse; rõhutab, et EL peab 
avaldama Hiinale jätkuvalt survet kiireks 
ühinemiseks riigihankelepinguga, et 
saavutada Hiina riigihangete vastastikune 
avamine, tagada rahvusvahelistele 
standarditele vastavad 
riigihankemenetlused ja luua pakkujate 
jaoks prognoositavad tingimused;

Or. fr

Muudatusettepanek 35
Andreas Schwab

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab avalikele turgudele parema 
juurdepääsu tähtsust; tunneb muret Hiina 
riigihangete poliitika üle, kus avalikult 
diskrimineeritakse; rõhutab, et EL peab 
avaldama Hiinale jätkuvalt survet kiireks 
ühinemiseks riigihankelepinguga;

5. rõhutab avalikele turgudele parema 
juurdepääsu tähtsust; tunneb muret Hiina 
riigihangete poliitika üle, kus avalikult 
diskrimineeritakse; rõhutab, et EL peab 
avaldama Hiinale jätkuvalt survet kiireks 
ühinemiseks riigihankelepinguga; toetab 
komisjoni kavatsust vaadata läbi 
vajalikud meetmed selleks, et tagada ühest 
küljest ELi ettevõtjatele õiglane 
juurdepääs kolmandate riikide 
riigihangete turule ning teisest küljest 
kolmandate riikide ettevõtjate juurdepääs 
ELi riigihangete turule, tugevdades samas 
ELi positsiooni läbirääkimistel, kus 
käsitletakse Euroopa ettevõtjate 
juurdepääsu kolmandate riikide 
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riigihangetele; juhib seejuures tähelepanu 
sellele, et asjaomased meetmed peavad 
olema välja töötatud nii, et nendega ei 
tekitataks uusi turulepääsu piiranguid, 
mis võivad omalt poolt avaldada 
negatiivset mõju Euroopa tööstusele ja 
ülemaailmsetele kaubandussuhetele;

Or. de

Muudatusettepanek 36
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab avalikele turgudele parema 
juurdepääsu tähtsust; tunneb muret Hiina 
riigihangete poliitika üle, kus avalikult 
diskrimineeritakse; rõhutab, et EL peab 
avaldama Hiinale jätkuvalt survet kiireks 
ühinemiseks riigihankelepinguga;

5. rõhutab avalikele turgudele parema 
juurdepääsu tähtsust; tunneb muret Hiina 
riigihangete poliitika ja õigusaktide üle, 
mille kohaselt võib valitsus välismaalt 
kaupu, teenuseid või projekte hankida 
vaid erandjuhtudel, näiteks kui neid ei ole 
Hiinas saada; rõhutab, et EL peab 
avaldama Hiinale jätkuvalt survet kiireks 
ühinemiseks riigihankelepinguga;

Or. lt

Muudatusettepanek 37
Iliana Ivanova

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tunneb heameelt Hiina jõupingutuste 
üle riiklike standardite kooskõlla 
viimiseks rahvusvaheliste standarditega;
tunneb siiski muret selle üle, et viiakse 
sisse veelgi spetsiifilisemad riiklikud 
standardid ja sertifitseerimisprotseduurid, 

6. tunneb muret selle üle, et viiakse sisse 
veelgi spetsiifilisemad riiklikud standardid 
ja sertifitseerimisprotseduurid, mis 
tekitavad kaubanduses uued tehnilised 
tõkked; rõhutab, et tegevuslitsentsi 
taotlemise protsess on Hiinas aeglane 
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mis tekitavad kaubanduses uued tehnilised 
tõkked.

ning et paljude sektorite puhul 
kasutatakse seda kui vahendit, mis 
aeglustab välismaiste ettevõtete asutamist 
ja laienemist; kiidab samas heaks Hiina 
edusammud seoses siseriiklike standardite 
vastavusseviimisega rahvusvaheliste 
standarditega ning loodab, et see on 
jätkuv suundumus.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Olga Sehnalová

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tunneb heameelt Hiina jõupingutuste üle 
riiklike standardite kooskõlla viimiseks 
rahvusvaheliste standarditega; tunneb siiski 
muret selle üle, et viiakse sisse veelgi 
spetsiifilisemad riiklikud standardid ja 
sertifitseerimisprotseduurid, mis tekitavad 
kaubanduses uued tehnilised tõkked.

6. tunneb heameelt Hiina jõupingutuste üle 
riiklike standardite kooskõlla viimiseks 
rahvusvaheliste standarditega; tunneb siiski 
muret selle üle, et viiakse sisse veelgi 
spetsiifilisemad riiklikud standardid ja 
sertifitseerimisprotseduurid, mis tekitavad 
kaubanduses uued tõkked.

Or. cs

Muudatusettepanek 39
Morten Løkkegaard

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tunneb heameelt Hiina jõupingutuste üle 
riiklike standardite kooskõlla viimiseks 
rahvusvaheliste standarditega; tunneb siiski 
muret selle üle, et viiakse sisse veelgi 
spetsiifilisemad riiklikud standardid ja 
sertifitseerimisprotseduurid, mis tekitavad 
kaubanduses uued tehnilised tõkked.

6. tunneb heameelt Hiina jõupingutuste üle 
riiklike standardite kooskõlla viimiseks 
rahvusvaheliste standarditega; tunneb siiski 
muret selle üle, et viiakse sisse veelgi 
spetsiifilisemad riiklikud standardid ja 
sertifitseerimisprotseduurid, mis tekitavad 
kaubanduses uued tehnilised tõkked; 
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rõhutab vajadust arutada Hiinaga 
tulevaste rahvusvaheliste standardite 
väljatöötamisel ka seda, kuidas 
tegelikkuses vältida erinevate standardite 
kasutamist kaubanduse takistamiseks.

Or. da

Muudatusettepanek 40
Morten Løkkegaard

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. väljendab muret seoses Hiina piirava 
poliitika ja domineeriva positsiooniga 
paljude Euroopa majanduse toimimise 
jaoks põhjapaneva tähtsusega toorainete 
turul; palub komisjonil piirkondlikul, 
ühepoolsel ja mitmepoolsel tasandil 
pidevalt jälgida kriitilise tähtsusega 
toorainete ja haruldaste muldmetallide 
pakkumise ja nõudluse vahelist lõhet ja 
probleemiga tegeleda ning jätkata 
dialoogis Hiinaga Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni otsuste Hiina-
poolse rakendamise käsitlemist, et 
kehtestada kvoodid neile haruldastele 
muldmetallidele, mis ei ole tegelikult 
ohustatud loodusvarad; rõhutab vajadust 
Euroopa ühise strateegia järele, 
sealhulgas ELi ja liikmesriikide 
välispoliitika kooskõlastamise järele 
toorainete valdkonnas, et tugevdada 
poliitilist survet ja tagada ettevõtjatele ELi 
piires võrdne juurdepääs nende tootmise 
jaoks tähtsatele ressurssidele.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Emma McClarkin
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Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. nõuab Hiina kaasamist 
ülemaailmsete tootestandarditega seotud 
otsustusprotsessi ning konstruktiivsel 
kriitikal põhinevate töömeetodite 
rakendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Olga Sehnalová

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab vajadust lihtsustada Euroopa 
ettevõtjate jaoks kohustusliku tegevusloa 
taotlemise korda; väljendab muret 
asjaomase menetlusega kaasneva teabe ja 
oskusteabe avalikustamise ohu pärast; 
peab kahetsusväärseks asjaolu, et 
menetlus on endiselt ebaselge, 
läbipaistmatu ning kergesti mitmeti 
tõlgendatav.

Or. cs

Muudatusettepanek 43
Olga Sehnalová

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. tunnistab Hiina turu kasutamata 
potentsiaali seoses ELi pakutavate 
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teenustega; märgib samuti, et teenuste 
sektoris on nende kahe turu vahelistes 
suhetes tähtis osa turismil; nõuab seega 
teenuste osutamise takistuste kõrvaldamist 
ning turismi edendamist.

Or. cs

Muudatusettepanek 44
Emma McClarkin

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. rõhutab, et paljudes ELi 
institutsioonide tellitud aruannetes on 
Hiina riigisisest ja maailmatasandil 
majandustegevust kirjeldatud 
parteipoliitilise ja taunitavana1; rõhutab 
vajadust rakendada konstruktiivset 
kriitikat andvat dialoogi, austades samas 
kultuurilisi eripärasid ja poliitilise 
korraldusega seotud erinevusi.
__________________
1 DG EXPO poliitika lühiülevaade „China 
in Africa: A Critique” (oktoober 2010), 
PE 449.518, lk 10 – „The Chinese 
economic presence has spread through 
Africa like an oil slick”.

Or. en


