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Tarkistus 1
Matteo Salvini

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa Kiinan ja EU:n markkinoiden 
välistä keskinäistä riippuvuutta sekä 
tarvetta tasapuolisille 
toimintaedellytyksille, joilla vältetään 
protektionismia; panee merkille Kiinan 
edistymisen markkinoidensa avaamisessa; 
korostaa kuitenkin tarvetta käsitellä tiettyjä
Kiinassa harjoitettavia "rajantakaisia 
toimenpiteitä", jotka vaikeuttavat 
eurooppalaisten yritysten 
liiketoimintaympäristöä; kannattaa WTO:n 
linjaa, mutta katsoo, että 
vapaakauppasopimus Kiinan kanssa voisi 
parantaa kauppasuhteita;

1. korostaa nykyistä vakavaa 
epätasapainoa Kiinan ja EU:n 
markkinoiden välillä sekä tarvetta 
tasapuolisille toimintaedellytyksille; panee 
merkille Kiinan edistymisen 
markkinoidensa avaamisessa; korostaa 
kuitenkin tarvetta käsitellä lukuisia
Kiinassa harjoitettavia "rajantakaisia 
toimenpiteitä", jotka vaikeuttavat 
eurooppalaisten yritysten 
liiketoimintaympäristöä; kannattaa WTO:n 
linjaa, mutta katsoo, että 
vapaakauppasopimus Kiinan kanssa olisi 
vaikea panna täytäntöön ja että se 
kauppasuhteiden parantamisen sijaan 
saattaa aiheuttaa vakavaa haittaa 
Euroopan tehdasteollisuudelle;

Or. it

Tarkistus 2
Philippe Juvin

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa Kiinan ja EU:n markkinoiden 
välistä keskinäistä riippuvuutta sekä 
tarvetta tasapuolisille 
toimintaedellytyksille, joilla vältetään 
protektionismia; panee merkille Kiinan 
edistymisen markkinoidensa avaamisessa; 
korostaa kuitenkin tarvetta käsitellä tiettyjä 
Kiinassa harjoitettavia "rajantakaisia 
toimenpiteitä", jotka vaikeuttavat 

1. korostaa Kiinan ja EU:n markkinoiden 
välistä keskinäistä riippuvuutta sekä 
tarvetta vastavuoroisuuden periaatteen 
noudattamiselle sekä tasapuolisille 
toimintaedellytyksille, joilla vältetään 
protektionismia; panee merkille Kiinan 
edistymisen markkinoidensa avaamisessa; 
korostaa kuitenkin tarvetta käsitellä tiettyjä 
Kiinassa harjoitettavia "rajantakaisia 
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eurooppalaisten yritysten 
liiketoimintaympäristöä; kannattaa WTO:n 
linjaa, mutta katsoo, että 
vapaakauppasopimus Kiinan kanssa voisi 
parantaa kauppasuhteita;

toimenpiteitä", jotka vaikeuttavat 
eurooppalaisten yritysten 
liiketoimintaympäristöä; kannattaa WTO:n 
linjaa, mutta katsoo, että 
vapaakauppasopimus Kiinan kanssa voisi 
parantaa kauppasuhteita; korostaa 
kuitenkin, että EU:n ensisijaisena 
tavoitteena pitäisi olla monenvälisen 
sopimuksen tekeminen;

Or. en

Tarkistus 3
Iliana Ivanova

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa Kiinan ja EU:n markkinoiden 
välistä keskinäistä riippuvuutta sekä 
tarvetta tasapuolisille 
toimintaedellytyksille, joilla vältetään 
protektionismia; panee merkille Kiinan 
edistymisen markkinoidensa avaamisessa; 
korostaa kuitenkin tarvetta käsitellä tiettyjä 
Kiinassa harjoitettavia "rajantakaisia 
toimenpiteitä", jotka vaikeuttavat 
eurooppalaisten yritysten 
liiketoimintaympäristöä; kannattaa WTO:n 
linjaa, mutta katsoo, että 
vapaakauppasopimus Kiinan kanssa voisi
parantaa kauppasuhteita;

1. korostaa Kiinan ja EU:n markkinoiden 
välistä keskinäistä riippuvuutta sekä 
tarvetta tasapuolisille 
toimintaedellytyksille, joilla vältetään 
protektionismia; panee merkille Kiinan 
edistymisen markkinoidensa avaamisessa; 
korostaa kuitenkin tarvetta käsitellä tiettyjä 
Kiinassa harjoitettavia "rajantakaisia 
toimenpiteitä", jotka vaikeuttavat 
eurooppalaisten yritysten 
liiketoimintaympäristöä; kannattaa WTO:n 
linjaa, mutta katsoo, että 
vapaakauppasopimus Kiinan kanssa 
parantaa kauppasuhteita ja tuo myönteisiä 
vaikutuksia molemmille osapuolille;

Or. en
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Tarkistus 4
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa Kiinan ja EU:n markkinoiden 
välistä keskinäistä riippuvuutta sekä 
tarvetta tasapuolisille 
toimintaedellytyksille, joilla vältetään 
protektionismia; panee merkille Kiinan 
edistymisen markkinoidensa avaamisessa; 
korostaa kuitenkin tarvetta käsitellä 
tiettyjä Kiinassa harjoitettavia 
"rajantakaisia toimenpiteitä", jotka 
vaikeuttavat eurooppalaisten yritysten 
liiketoimintaympäristöä; kannattaa WTO:n 
linjaa, mutta katsoo, että 
vapaakauppasopimus Kiinan kanssa voisi 
parantaa kauppasuhteita;

1. korostaa Kiinan ja EU:n markkinoiden 
välistä keskinäistä riippuvuutta sekä 
tarvetta tasapuolisille 
toimintaedellytyksille; panee merkille 
Kiinan edistymisen markkinoidensa 
avaamisessa; odottaa kuitenkin, että 
Kiinan hallitus pidättäytyy kaikista 
toimenpiteistä, jotka vaikeuttaisivat
eurooppalaisten yritysten 
liiketoimintaympäristöä; kannattaa WTO:n 
linjaa, mutta katsoo, että vaiheittain 
voimaan tuleva vapaakauppasopimus 
Kiinan kanssa voisi parantaa 
kauppasuhteita;

Or. de

Tarkistus 5
Louis Grech

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että on ponnisteltava entistä 
lujemmin sen varmistamiseksi, että 
Kiinan valuutan arvo mukautetaan 
tiiviimmin kysynnän ja tarjonnan 
dynamiikkaan sellaisena kuin se ilmenee 
koko EU:n ja Kiinan välisessä kaupassa;

Or. en
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Tarkistus 6
Iliana Ivanova

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pyytää komissiota laatimaan 
perusteellisen selvityksen 
valuuttakurssien vaikutuksista EU:n ja 
Kiinan välisen kaupan tasapainoon;

Or. en

Tarkistus 7
Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että Kiina on liitettävä 
entistä tiiviimmin maailmanlaajuisen 
kauppajärjestelmän osaksi; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että Kiinan kanssa 
käydään rakentavaa vuoropuhelua 
yritysten hyvään hallintotapaan liittyvistä 
hyväksyttävistä talouskäytännöistä 
keskittyen erityisesti korruption ja teollis-
ja tekijänoikeuksien noudattamisen 
kaltaisiin kysymyksiin;

Or. en
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Tarkistus 8
Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. katsoo, että komission olisi 
tarkasteltava mahdollisuutta kehittää ja 
perustaa varhaisvaroitusjärjestelmä 
tullien ulkopuolisten esteiden 
havaitsemiseksi ja vahvistaa nykyisiä 
analyysikeinojaan niiden laadulliseksi 
arvioimiseksi Kiinan osalta;

Or. en

Tarkistus 9
Matteo Salvini

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa EU:n ja Kiinan välisen taloutta 
ja kauppaa koskevan korkean tason 
vuoropuhelun merkitystä; kehottaa EU:a ja 
Kiinaa tapaamaan kaksi kertaa vuodessa, 
jotta vahvistetaan niiden vuoropuhelua, 
joka koskee etenkin sijoituksia, palveluiden 
tarjoamista, teollis- ja tekijänoikeuksia, 
normeja, julkisia hankintoja, 
tuoteturvallisuutta ja raaka-aineiden 
saatavuutta;

2. korostaa EU:n ja Kiinan välisen taloutta 
ja kauppaa koskevan korkean tason 
vuoropuhelun merkitystä; kehottaa EU:a ja 
Kiinaa tapaamaan kaksi kertaa vuodessa, 
jotta vahvistetaan niiden vuoropuhelua, 
joka koskee etenkin eurooppalaisten 
rekisteröityjen tavaramerkkien suojelua, 
toimia tuoteväärennösten torjumiseksi, 
sijoituksia, palveluiden tarjoamista, teollis-
ja tekijänoikeuksia, normeja, julkisia 
hankintoja, tuoteturvallisuutta ja raaka-
aineiden saatavuutta;

Or. it
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Tarkistus 10
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa EU:n ja Kiinan välisen taloutta 
ja kauppaa koskevan korkean tason 
vuoropuhelun merkitystä; kehottaa EU:a ja 
Kiinaa tapaamaan kaksi kertaa vuodessa, 
jotta vahvistetaan niiden vuoropuhelua, 
joka koskee etenkin sijoituksia, 
palveluiden tarjoamista, teollis- ja 
tekijänoikeuksia, normeja, julkisia 
hankintoja, tuoteturvallisuutta ja raaka-
aineiden saatavuutta;

2. korostaa EU:n ja Kiinan välisen taloutta 
ja kauppaa koskevan korkean tason 
vuoropuhelun merkitystä; kehottaa EU:a ja 
Kiinaa tapaamaan kaksi kertaa vuodessa, 
jotta vahvistetaan niiden vuoropuhelua ja 
saadaan aikaan konkreettisia tuloksia
etenkin sellaisilla aloilla kuin sijoitukset, 
palveluiden tarjoaminen, teollis- ja 
tekijänoikeuksien noudattaminen, 
sääntelyn ja normien lähentäminen,
julkisia hankintoja koskevien 
markkinoiden vastavuoroinen avaaminen,
tuoteturvallisuus ja raaka-aineiden 
saatavuus;

Or. fr

Tarkistus 11
Iliana Ivanova

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa EU:n ja Kiinan välisen taloutta 
ja kauppaa koskevan korkean tason 
vuoropuhelun merkitystä; kehottaa EU:a ja 
Kiinaa tapaamaan kaksi kertaa vuodessa, 
jotta vahvistetaan niiden vuoropuhelua, 
joka koskee etenkin sijoituksia, palveluiden 
tarjoamista, teollis- ja tekijänoikeuksia, 
normeja, julkisia hankintoja, 
tuoteturvallisuutta ja raaka-aineiden 
saatavuutta;

2. korostaa EU:n ja Kiinan välisen taloutta 
ja kauppaa koskevan korkean tason 
vuoropuhelun merkitystä; kehottaa EU:a ja 
Kiinaa tapaamaan kaksi kertaa vuodessa, 
jotta vahvistetaan niiden vuoropuhelua, 
joka koskee etenkin sijoituksia, palveluiden 
tarjoamista, teollis- ja tekijänoikeuksia, 
innovaatioita ja teknologiaa, kestävää 
kehitystä, normeja, julkisia hankintoja, 
tuoteturvallisuutta ja raaka-aineiden 
saatavuutta;

Or. en
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Tarkistus 12
Olga Sehnalová

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa EU:n ja Kiinan välisen taloutta 
ja kauppaa koskevan korkean tason 
vuoropuhelun merkitystä; kehottaa EU:a ja 
Kiinaa tapaamaan kaksi kertaa vuodessa, 
jotta vahvistetaan niiden vuoropuhelua, 
joka koskee etenkin sijoituksia, palveluiden 
tarjoamista, teollis- ja tekijänoikeuksia, 
normeja, julkisia hankintoja, 
tuoteturvallisuutta ja raaka-aineiden 
saatavuutta;

2. korostaa EU:n ja Kiinan välisen taloutta 
ja kauppaa koskevan korkean tason 
vuoropuhelun merkitystä; kehottaa EU:a ja 
Kiinaa tapaamaan kaksi kertaa vuodessa, 
jotta vahvistetaan niiden vuoropuhelua, 
joka koskee etenkin sijoituksia, palveluiden 
tarjoamista, teollis- ja tekijänoikeuksia, 
normeja, julkisia hankintoja, 
tuoteturvallisuutta, tavaramerkkien 
rekisteröintiä ja käyttöä koskevien 
sääntöjen noudattamista ja raaka-aineiden 
saatavuutta;

Or. cs

Tarkistus 13
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa EU:n ja Kiinan välisen taloutta 
ja kauppaa koskevan korkean tason 
vuoropuhelun merkitystä; kehottaa EU:a ja 
Kiinaa tapaamaan kaksi kertaa vuodessa, 
jotta vahvistetaan niiden vuoropuhelua, 
joka koskee etenkin sijoituksia, palveluiden 
tarjoamista, teollis- ja tekijänoikeuksia, 
normeja, julkisia hankintoja, 
tuoteturvallisuutta ja raaka-aineiden 
saatavuutta;

2. katsoo, että EU:n toimielinkehystä on 
selkeytettävä ja sen koordinointia on 
parannettava EU:n ja Kiinan välisiä 
talous- ja kauppasuhteita koskevan 
yhdenmukaisen ja tehokkaan strategian 
kehittämiseksi; korostaa EU:n ja Kiinan 
välisen taloutta ja kauppaa koskevan 
korkean tason vuoropuhelun merkitystä, 
mutta kehottaa komissiota arvioimaan 
uudelleen muiden työryhmien ja tällä 
hetkellä eri tasoilla käynnissä olevaa 
vuoropuhelua koskevien järjestelyjen 
tarkoituksenmukaisuutta ja 
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tarpeellisuutta; kehottaa EU:a ja Kiinaa 
tapaamaan kaksi kertaa vuodessa, jotta 
vahvistetaan niiden vuoropuhelua, joka 
koskee etenkin sijoituksia, palveluiden 
tarjoamista, teollis- ja tekijänoikeuksia, 
normeja, julkisia hankintoja, 
tuoteturvallisuutta ja raaka-aineiden 
saatavuutta;

Or. lt

Tarkistus 14
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa EU:n ja Kiinan välisen taloutta 
ja kauppaa koskevan korkean tason 
vuoropuhelun merkitystä; kehottaa EU:a ja 
Kiinaa tapaamaan kaksi kertaa vuodessa, 
jotta vahvistetaan niiden vuoropuhelua, 
joka koskee etenkin sijoituksia, palveluiden 
tarjoamista, teollis- ja tekijänoikeuksia, 
normeja, julkisia hankintoja, 
tuoteturvallisuutta ja raaka-aineiden 
saatavuutta;

2. korostaa EU:n ja Kiinan välisen taloutta 
ja kauppaa koskevan korkean tason 
vuoropuhelun merkitystä; kehottaa EU:a ja 
Kiinaa tapaamaan kaksi kertaa vuodessa, 
jotta vahvistetaan niiden vuoropuhelua, 
joka koskee etenkin sijoituksia, palveluiden 
tarjoamista, teollis- ja tekijänoikeuksia, 
normeja, julkisia hankintoja, 
tuoteturvallisuutta ja raaka-aineiden 
saatavuutta; kehottaa EU:ta puolustamaan 
taloudellisia etujaan toimivaltaisissa 
kansainvälisissä elimissä tapauksissa, 
joissa Kiina rikkoo voimassa olevia 
kahdenvälisiä ja monenvälisiä 
sopimuksia, ja mikäli kyseisiä elimiä ei 
ole, pyrkimään perustamaan niitä;

Or. de
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Tarkistus 15
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa EU:n ja Kiinan välisen taloutta 
ja kauppaa koskevan korkean tason 
vuoropuhelun merkitystä; kehottaa EU:a ja 
Kiinaa tapaamaan kaksi kertaa vuodessa, 
jotta vahvistetaan niiden vuoropuhelua, 
joka koskee etenkin sijoituksia, palveluiden 
tarjoamista, teollis- ja tekijänoikeuksia, 
normeja, julkisia hankintoja, 
tuoteturvallisuutta ja raaka-aineiden 
saatavuutta;

2. katsoo, että EU:n toimielinkehystä on 
selkeytettävä ja sen koordinointia on 
parannettava EU:n ja Kiinan välisiä 
talous- ja kauppasuhteita koskevan 
yhdenmukaisen ja tehokkaan strategian 
kehittämiseksi; korostaa EU:n ja Kiinan 
välisen taloutta ja kauppaa koskevan 
korkean tason vuoropuhelun merkitystä, 
mutta kehottaa komissiota arvioimaan 
uudelleen muiden työryhmien ja tällä 
hetkellä eri tasoilla käynnissä olevaa 
vuoropuhelua koskevien järjestelyjen 
tarkoituksenmukaisuutta ja 
tarpeellisuutta; kehottaa EU:a ja Kiinaa 
tapaamaan kaksi kertaa vuodessa, jotta 
vahvistetaan niiden vuoropuhelua, joka 
koskee etenkin sijoituksia, palveluiden 
tarjoamista, teollis- ja tekijänoikeuksia, 
normeja, julkisia hankintoja, 
tuoteturvallisuutta ja raaka-aineiden 
saatavuutta;

Or. lt

Tarkistus 16
Eija-Riitta Korhola

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa EU:n ja Kiinan välisen taloutta 
ja kauppaa koskevan korkean tason 
vuoropuhelun merkitystä; kehottaa EU:a ja 
Kiinaa tapaamaan kaksi kertaa vuodessa, 
jotta vahvistetaan niiden vuoropuhelua, 
joka koskee etenkin sijoituksia, palveluiden 

2. korostaa EU:n ja Kiinan välisen taloutta 
ja kauppaa koskevan korkean tason 
vuoropuhelun merkitystä; kehottaa EU:a ja 
Kiinaa tapaamaan kaksi kertaa vuodessa, 
jotta vahvistetaan niiden kahdenvälistä 
suhdetta vuoropuhelulla, joka koskee 
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tarjoamista, teollis- ja tekijänoikeuksia, 
normeja, julkisia hankintoja, 
tuoteturvallisuutta ja raaka-aineiden 
saatavuutta;

etenkin sijoituksia, palveluiden tarjoamista, 
teollis- ja tekijänoikeuksia, normeja, 
julkisia hankintoja, tuoteturvallisuutta ja 
raaka-aineiden saatavuutta;

Or. en

Tarkistus 17
Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa tarvetta ottaa käyttöön 
tasapainoinen lähestymistapa Kiinaa 
kohtaan; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita ryhtymään laajaan 
yhteistyöhön Kiinan kanssa 
tuoteturvallisuuden ja ihmisten terveyden 
kaltaisilla yhteisillä tutkimusaloilla sekä 
ottamaan käyttöön muita toimia 
tieteellisen, teknologisen ja kulttuurisen 
vaihdon toteuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 18
Philippe Juvin, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa erityisesti, että Kiinan on 
noudatettava raaka-aineiden saatavuutta 
koskevia WTO:n sääntöjä, minkä WTO 
vahvisti 5. heinäkuuta 2011 antamassaan 
päätöksessä, sekä maametallien 
saatavuutta koskevia sääntöjä;

Or. en
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Tarkistus 19
Matteo Salvini

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää valitettavana, että Kiinan 
sijoitusolosuhteet eivät ole avoimia ja että 
syrjiviä vaatimuksia on edelleen olemassa; 
vaatii laatimaan Kiinan kanssa 
kahdenvälisen investointisopimuksen, 
jonka tavoitteena on parantaa investointien 
pääsyä markkinoille;

3. pitää valitettavana, että Kiinan 
sijoitusolosuhteet eivät ole avoimia ja että 
syrjiviä vaatimuksia on edelleen olemassa; 
kiinnittää huomiota siihen, että 
käytännössä lähitulevaisuudessa on 
vaikeaa laatia Kiinan kanssa 
kahdenvälinen investointisopimus, jonka 
tavoitteena on parantaa investointien 
pääsyä markkinoille;

Or. it

Tarkistus 20
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää valitettavana, että Kiinan 
sijoitusolosuhteet eivät ole avoimia ja että 
syrjiviä vaatimuksia on edelleen olemassa; 
vaatii laatimaan Kiinan kanssa 
kahdenvälisen investointisopimuksen, 
jonka tavoitteena on parantaa investointien 
pääsyä markkinoille;

3. pitää valitettavana, että Kiinan 
sijoitusolosuhteet eivät ole avoimia ja että 
syrjiviä vaatimuksia on edelleen olemassa; 
vaatii laatimaan Kiinan kanssa 
kahdenvälisen investointisopimuksen, joka 
perustuu vastavuoroisuuden ja yhteisen 
edun periaatteille ja jonka tavoitteena on 
parantaa investointien pääsyä markkinoille;

Or. fr
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Tarkistus 21
Iliana Ivanova

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää valitettavana, että Kiinan 
sijoitusolosuhteet eivät ole avoimia ja että 
syrjiviä vaatimuksia on edelleen olemassa; 
vaatii laatimaan Kiinan kanssa 
kahdenvälisen investointisopimuksen, 
jonka tavoitteena on parantaa investointien 
pääsyä markkinoille;

3. pitää valitettavana, että Kiinan 
sijoitusolosuhteet eivät ole avoimia ja että 
syrjiviä vaatimuksia on edelleen olemassa; 
vaatii laatimaan Kiinan kanssa 
kahdenvälisen investointisopimuksen, 
jonka tavoitteena on parantaa investointien 
pääsyä markkinoille; korostaa tarvetta 
helpottaa kauppaa ja investointeja pk-
yritysten piirissä; painottaa Kiinan 
keskus- ja paikallishallinnon 
viranomaisten välisen koordinoinnin 
merkitystä sekä pk-yrityksiin sovelletun 
liiallisen byrokratian karsimisen 
välttämättömyyttä;

Or. en

Tarkistus 22
Morten Løkkegaard

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää valitettavana, että Kiinan 
sijoitusolosuhteet eivät ole avoimia ja että 
syrjiviä vaatimuksia on edelleen olemassa; 
vaatii laatimaan Kiinan kanssa 
kahdenvälisen investointisopimuksen, 
jonka tavoitteena on parantaa investointien 
pääsyä markkinoille;

3. pitää valitettavana, että Kiinan 
sijoitusolosuhteet eivät ole avoimia ja että 
syrjiviä vaatimuksia on edelleen olemassa; 
vaatii laatimaan Kiinan kanssa 
kahdenvälisen investointisopimuksen, 
jonka tavoitteena on parantaa investointien 
pääsyä markkinoille kaikkein 
rajoitetuimmista aloista alkaen;

Or. en
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Tarkistus 23
Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että Kiina on EU:n tuonnin 
suurin alkuperämaa ja toiseksi suurin 
vientimarkkina ja että niin tuonti kuin 
vientikin on kasvanut yli 30 prosenttia 
vuosien 2009 ja 2010 välisenä aikana;

Or. en

Tarkistus 24
Olga Sehnalová

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. on huolestunut siitä, että julkisen 
kaupparekisterin puuttuessa luotettavaa 
tietoa kauppakumppaneista Kiinassa on 
niukasti saatavilla; korostaa luotettavien 
tietojen merkitystä asianmukaisen 
liiketoimintaympäristön keskeisenä 
edellytyksenä;

Or. cs

Tarkistus 25
Olga Sehnalová

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. toteaa, että kaikki kiinalaiset yritykset 
eivät saa käydä ulkomaan valuutan 
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määräistä kauppaa; tukee Kiinaa sen 
pyrkiessä muuttamaan yuaninsa täysin 
vaihdettavaksi valuutaksi;

Or. cs

Tarkistus 26
Philippe Juvin

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on huolestunut väärentämisen ja 
piratismin suuresta määrästä sekä teollis-
ja tekijänoikeuksien huonosta valvonnasta
Kiinassa;

4. tuomitsee väärentämisen ja piratismin 
suuren määrän sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksien huonon valvonnan
Kiinassa; kiinnittää huomiota kyseisten 
käytäntöjen aiheuttamiin taloudellisiin ja 
sosiaalisiin haittoihin sekä niistä 
kuluttajien terveydelle koituviin 
haittoihin;

Or. en

Tarkistus 27
Louis Grech

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on huolestunut väärentämisen ja 
piratismin suuresta määrästä sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksien huonosta valvonnasta 
Kiinassa;

4. on huolestunut väärentämisen ja 
piratismin suuresta määrästä sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksien huonosta valvonnasta 
Kiinassa; on sitä mieltä, että EU:n ja 
Kiinan välisen kaupan kasvun kannalta 
on olennaisen tärkeää, että Kiinan 
viranomaiset suojelevat kansainvälisten 
yritysten teollis- ja tekijänoikeuksia; 
katsoo, että huipputekniikan tuotteiden 
vienti EU:sta voi muodostua valtavaksi 
kasvualaksi ja että tätä kehitystä edistää 
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Kiinan tarve saada kyseisiä tuotteita ja 
EU:n kyky tuottaa niitä; toteaa, että 
näiden kahden toimijan välinen kauppa 
voi kehittyä ja kasvaa kuvatulla tavalla 
vain, mikäli teollis- ja tekijänoikeuksien 
suojelua tehostetaan;

Or. en

Tarkistus 28
Iliana Ivanova

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on huolestunut väärentämisen ja 
piratismin suuresta määrästä sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksien huonosta valvonnasta 
Kiinassa;

4. on huolestunut väärentämisen ja 
piratismin suuresta määrästä sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksien huonosta valvonnasta 
Kiinassa; suhtautuu myönteisesti Kiinan 
pyrkimyksiin parantaa niitä oikeudellisia 
kehyksiä ja virallisia kanavia, joihin 
turvautumalla yritykset voivat suojella 
teollis- ja tekijänoikeuksiaan; korostaa 
kuitenkin, että sääntely-ympäristöä on 
parannettava edelleen;

Or. en

Tarkistus 29
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on huolestunut väärentämisen ja 
piratismin suuresta määrästä sekä teollis-
ja tekijänoikeuksien huonosta 
valvonnasta Kiinassa;

4. odottaa Kiinan ryhtyvän entistä 
jämerämpiin toimiin väärentämisen ja 
piratismin torjumiseksi ja ottavan 
käyttöön aiempaa tehokkaampia keinoja, 
joilla ulkomaiset yritykset voivat valvoa
teollis- ja tekijänoikeuksiensa 
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noudattamista Kiinassa;

Or. de

Tarkistus 30
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on huolestunut väärentämisen ja 
piratismin suuresta määrästä sekä teollis-
ja tekijänoikeuksien huonosta 
valvonnasta Kiinassa;

4. on vakuuttunut siitä, että paremman 
suojelun tarjoaminen teollis- ja 
tekijänoikeuksille sekä asiaan liittyvien 
sääntöjen tehokas täytäntöönpano
Kiinassa tarjoaisi Euroopan unionista ja 
muulta tuleville sijoittajille voimakkaan 
kannustimen investoida, jakaa uusia 
teknologisia taitoja ja nykyaikaistaa 
tämänhetkistä teknologiaa Kiinassa;

Or. lt

Tarkistus 31
Morten Løkkegaard

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on huolestunut väärentämisen ja 
piratismin suuresta määrästä sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksien huonosta valvonnasta 
Kiinassa;

4. on huolestunut väärentämisen ja 
piratismin suuresta määrästä sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksien huonosta valvonnasta 
Kiinassa, mikä sekä haittaa innovointia 
EU:ssa että heikentää merkittävästi 
kuluttajien turvallisuutta;

Or. en
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Tarkistus 32
Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että eurooppalaiset yritykset 
ovat tuoneet julki suuren 
tyytymättömyytensä tarpeettomaan 
byrokratiaan, henkilöstöresursseja 
koskeviin ongelmiin sekä markkinoille 
pääsyyn Kiinassa; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita korostamaan edelleen näitä 
ongelmia taloutta ja kauppaa koskevan 
korkean tason vuoropuhelun yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 33
Morten Løkkegaard

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pyytää tässä yhteydessä 
eurooppalaisia viranomaisia tekemään 
tiivistä yhteistyötä väärennettyjen 
tuotteiden tuonnin hillitsemiseksi ja 
kuluttajien turvallisuuden korkean tason 
varmistamiseksi; kehottaa myös sekä 
komissiota että jäsenvaltioita 
vauhdittamaan Kiinan kanssa käytäviä 
keskusteluja teollis- ja tekijänoikeuksien 
noudattamisen tehokkaasta valvonnasta 
myös alueellisella ja paikallisella tasolla; 
korostaa ulkomaisille yrityksille asetettuja 
syrjiviä muodollisia vaatimuksia, jotka 
estävät niitä puolustamasta tehokkaasti 
oikeuksiaan ja patenttejaan Kiinassa;

Or. da
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Tarkistus 34
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa tarvetta parantaa pääsyä 
julkisille markkinoille; on huolissaan 
Kiinan julkisiin hankintoihin liittyvistä 
toimintalinjoista, jotka ovat avoimesti 
syrjiviä; korostaa, että EU:n on 
painostettava edelleen Kiinaa liittymään 
nopeasti julkisia hankintoja koskevaan 
sopimukseen;

5. korostaa tarvetta parantaa pääsyä 
julkisille markkinoille; on huolissaan 
Kiinan julkisiin hankintoihin liittyvistä 
toimintalinjoista, jotka ovat avoimesti 
syrjiviä; korostaa, että EU:n on 
painostettava edelleen Kiinaa liittymään 
nopeasti julkisia hankintoja koskevaan 
sopimukseen, jotta Kiinan julkisten 
hankintojen markkinat voidaan avata 
vastavuoroisesti, jotta varmistetaan, että 
julkisia hankintoja koskevat menettelyt 
ovat kansainvälisten normien mukaiset ja 
jotta alihankkijoille voidaan luoda 
ennustettavat toimintaolosuhteet;

Or. fr

Tarkistus 35
Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa tarvetta parantaa pääsyä 
julkisille markkinoille; on huolissaan 
Kiinan julkisiin hankintoihin liittyvistä 
toimintalinjoista, jotka ovat avoimesti 
syrjiviä; korostaa, että EU:n on 
painostettava edelleen Kiinaa liittymään 
nopeasti julkisia hankintoja koskevaan 
sopimukseen;

5. korostaa tarvetta parantaa pääsyä 
julkisille markkinoille; on huolissaan 
Kiinan julkisiin hankintoihin liittyvistä 
toimintalinjoista, jotka ovat avoimesti 
syrjiviä; korostaa, että EU:n on 
painostettava edelleen Kiinaa liittymään 
nopeasti julkisia hankintoja koskevaan 
sopimukseen; kannattaa komission 
selvitystä toimista, joilla varmistetaan 
sekä EU:n yritysten oikeudenmukainen 
pääsy kolmansien maiden julkisten 
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hankintojen markkinoille että kolmansien 
maiden yritysten pääsy EU:n julkisten 
hankintojen markkinoille, ja joilla 
voidaan vahvistaa EU:n asemaa 
eurooppalaisten yritysten pääsyä 
kolmansien maiden julkisten hankintojen 
markkinoille koskevissa neuvotteluissa; 
korostaa kuitenkin, että mainitut toimet 
on toteutettava siten, että ne eivät aiheuta 
markkinoiden uutta ja tarpeetonta 
jakautumista, mikä puolestaan saattaisi 
vaikuttaa kielteisesti Euroopan 
teollisuuteen ja sen maailmanlaajuisiin 
kauppasuhteisiin;

Or. de

Tarkistus 36
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa tarvetta parantaa pääsyä 
julkisille markkinoille; on huolissaan 
Kiinan julkisiin hankintoihin liittyvistä 
toimintalinjoista, jotka ovat avoimesti 
syrjiviä; korostaa, että EU:n on 
painostettava edelleen Kiinaa liittymään 
nopeasti julkisia hankintoja koskevaan 
sopimukseen;

5. korostaa tarvetta parantaa pääsyä 
julkisille markkinoille; on huolissaan 
Kiinan julkisiin hankintoihin liittyvistä 
toimintalinjoista ja säädöksistä, joiden 
mukaisesti hallitus voi ainoastaan 
poikkeustapauksissa ostaa ulkomaisia 
elintarvikkeita, palveluja tai hankkeita, 
esimerkiksi silloin, kun niitä ei ole 
saatavilla Kiinassa; korostaa, että EU:n on 
painostettava edelleen Kiinaa liittymään 
nopeasti julkisia hankintoja koskevaan 
sopimukseen;

Or. lt
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Tarkistus 37
Iliana Ivanova

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pitää myönteisenä Kiinan pyrkimyksiä 
sovittaa kansalliset normit yhteen 
kansainvälisten normien kanssa; on 
kuitenkin huolestunut, että käyttöön 
otetaan yhä tarkempia kansallisia 
vaatimuksia ja sertifiointimenettelyjä, joilla 
luodaan uusia kaupan teknisiä esteitä;

6. on huolestunut, että käyttöön otetaan yhä 
tarkempia kansallisia vaatimuksia ja 
sertifiointimenettelyjä, joilla luodaan uusia 
kaupan teknisiä esteitä; korostaa, että 
yritysluvan hakuprosessi on hidas 
Kiinassa ja että sitä pidetään keinona 
hidastaa useilla aloilla ulkomaisten 
yritysten asettautumista ja laajentumista; 
pitää kuitenkin myönteisinä Kiinan 
pyrkimyksiä mukauttaa kansalliset normit 
kansainvälisiin normeihin ja toivoo 
tämän suuntauksen jatkuvan;

Or. en

Tarkistus 38
Olga Sehnalová

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pitää myönteisenä Kiinan pyrkimyksiä 
sovittaa kansalliset normit yhteen 
kansainvälisten normien kanssa; on 
kuitenkin huolestunut, että käyttöön 
otetaan yhä tarkempia kansallisia 
vaatimuksia ja sertifiointimenettelyjä, joilla 
luodaan uusia kaupan teknisiä esteitä;

6. pitää myönteisenä Kiinan pyrkimyksiä 
sovittaa kansalliset normit yhteen 
kansainvälisten normien kanssa; on 
kuitenkin huolestunut, että käyttöön 
otetaan yhä tarkempia kansallisia 
vaatimuksia ja sertifiointimenettelyjä, joilla 
luodaan uusia kaupan esteitä;

Or. cs
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Tarkistus 39
Morten Løkkegaard

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pitää myönteisenä Kiinan pyrkimyksiä 
sovittaa kansalliset normit yhteen 
kansainvälisten normien kanssa; on 
kuitenkin huolestunut, että käyttöön 
otetaan yhä tarkempia kansallisia 
vaatimuksia ja sertifiointimenettelyjä, joilla 
luodaan uusia kaupan teknisiä esteitä;

6. pitää myönteisenä Kiinan pyrkimyksiä 
sovittaa kansalliset normit yhteen 
kansainvälisten normien kanssa; on 
kuitenkin huolestunut, että käyttöön 
otetaan yhä tarkempia kansallisia 
vaatimuksia ja sertifiointimenettelyjä, joilla 
luodaan uusia kaupan teknisiä esteitä;
korostaa tarvetta käynnistää vuoropuhelu 
Kiinan kanssa tulevien kansainvälisten 
normien kehittämisen yhteydessä, jotta 
vältetään eri normien soveltaminen 
tosiasiallisena kaupan esteenä;

Or. da

Tarkistus 40
Morten Løkkegaard

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. on huolestunut Kiinan soveltamista 
rajoittavista politiikoista ja maan 
hallitsevasta asemasta useiden unionin 
talouden toiminnan kannalta keskeisten 
raaka-aineiden markkinoilla; pyytää 
komissiota tarkkailemaan jatkuvasti 
Kiinan harvinaisten metallien (CRM) ja 
harvinaisten maametallien kysynnän ja 
tarjonnan välistä epäsuhtaa ja 
käsittelemään sitä alueellisella, 
monenvälisellä ja kahdenvälisellä tasolla 
sekä jatkamaan vuoropuhelua Kiinan 
kanssa siitä, miten Kiina hyödyntää 
WTO:n sääntöjä pitääkseen voimassa 
harvinaisten maametallien 
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vientikiintiöitä, vaikka kyse ei 
todellisuudessa ole uhanalaisista 
luonnonvaroista; korostaa tarvetta laatia 
unionin yhteinen strategia, johon sisältyy 
EU:n ja jäsenvaltioiden ulkopolitiikan 
koordinointi raaka-aineiden alalla, jotta 
poliittista painetta voidaan lisätä ja jotta 
varmistetaan, että EU:n yrityksillä on 
tasapuoliset mahdollisuudet hankkia 
tuotantonsa kannalta olennaisia 
resursseja;

Or. en

Tarkistus 41
Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa ottamaan Kiinan mukaan 
yleismaailmallisia tuotestandardeja 
koskevaan päätöksentekoon ja ottamaan 
siinä käyttöön rakentavalla tavalla 
kriittisen työskentelymenetelmän;

Or. en

Tarkistus 42
Olga Sehnalová

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa tarvetta selkeyttää 
menettelyä, jota eurooppalaisten yritysten 
on noudatettava pakollisen 
liiketoimintaluvan hankkimiseksi; on 
huolestunut tietojen ja tietotaidon 
ilmoittamiseen liittyvistä riskeistä kyseisen 
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menettelyn aikana; pitää valitettavana, 
että menettely on edelleen epäselvä ja 
salamyhkäinen ja että se voi johtaa 
erilaisiin tulkintoihin;

Or. cs

Tarkistus 43
Olga Sehnalová

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. tunnustaa, että Kiinan markkinat 
tarjoavat edelleen paljon mahdollisuuksia 
EU:n palveluntuottajille; toteaa myös, että 
matkailu on palvelualalla merkittävä 
tekijä molempien markkinoiden välisissä 
suhteissa; kehottaa näin ollen poistamaan 
palveluiden tarjoamiselle ja matkailun 
edistämiselle asetetut esteet;

Or. cs

Tarkistus 44
Emma McClarkin

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. kiinnittää huomiota useisiin EU:n 
toimielinten tilaamiin selvityksiin, joissa 
on usein käytetty puolueellista ja 
halventavaa kieltä kuvailtaessa Kiinan 
sisäistä ja maailmanlaajuista taloudellista 
toimintaa1; korostaa, että on käytävä 
rakentavalla tavalla kriittistä 
vuoropuhelua kunnioittaen samalla 
kulttuurille ominaisia erityispiirteitä sekä 
poliittisen järjestelmän eroja;
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__________________
1 ulkoasioiden pääosaston laatima selvitys 
"China in Africa: A Critique" (Kiina 
Afrikassa: kriittinen näkemys), lokakuu 
2010), PE 449.518, s. 10 - "Kiinan 
taloudellinen läsnäolo on levinnyt 
Afrikassa kuin öljyvuoto mereen". 

Or. en


