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Módosítás 1
Matteo Salvini

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a kínai és az uniós piac 
közötti kölcsönös függőséget, valamint a 
protekcionizmustól mentes egyenlő 
feltételek szükségességét; megjegyzi a 
piacainak megnyitása irányában Kína által 
elért haladást; hangsúlyozza ugyanakkor, 
hogy Kínában foglalkozni kell egyes 
„határátlépést követő intézkedésekkel”, 
amelyek hátráltatják az uniós vállalkozások 
számára kedvező üzleti környezet 
megteremtését; véleménye szerint a WTO 
szerinti út követése mellett egy Kínával 
kötött szabadkereskedelmi megállapodás 
javíthatná a kereskedelmi kapcsolatokat;

1. hangsúlyozza a kínai és az uniós piac 
közötti súlyos egyensúlyhiányt, valamint a 
protekcionizmustól mentes egyenlő 
feltételek szükségességét; megjegyzi a 
piacainak megnyitása irányában Kína által 
elért haladást; hangsúlyozza ugyanakkor, 
hogy Kínában foglalkozni kell számos
„határátlépést követő intézkedéssel”, 
amelyek hátráltatják az uniós vállalkozások 
számára kedvező üzleti környezet 
megteremtését; véleménye szerint a WTO 
szerinti út követése mellett egy Kínával 
kötött szabadkereskedelmi megállapodás 
nehezen megvalósítható és ahelyett, hogy
javítaná a kereskedelmi kapcsolatokat, 
komoly kockázatot jelentene az európai 
feldolgozóipar számára;

Or. it

Módosítás 2
Philippe Juvin

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a kínai és az uniós piac 
közötti kölcsönös függőséget, valamint a 
protekcionizmustól mentes egyenlő 
feltételek szükségességét; megjegyzi a 
piacainak megnyitása irányában Kína által 
elért haladást; hangsúlyozza ugyanakkor, 
hogy Kínában foglalkozni kell egyes 
„határátlépést követő intézkedésekkel”, 

1. hangsúlyozza a kínai és az uniós piac 
közötti kölcsönös függőséget, valamint a 
kölcsönösség elve tiszteletben tartásának 
és a protekcionizmustól mentes egyenlő 
feltételek szükségességét; megjegyzi a 
piacainak megnyitása irányában Kína által 
elért haladást; hangsúlyozza ugyanakkor, 
hogy Kínában foglalkozni kell egyes 
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amelyek hátráltatják az uniós vállalkozások 
számára kedvező üzleti környezet 
megteremtését; véleménye szerint a WTO 
szerinti út követése mellett egy Kínával 
kötött szabadkereskedelmi megállapodás 
javíthatná a kereskedelmi kapcsolatokat;

„határátlépést követő intézkedésekkel”, 
amelyek hátráltatják az uniós vállalkozások 
számára kedvező üzleti környezet 
megteremtését; véleménye szerint a WTO 
szerinti út követése mellett egy Kínával 
kötött szabadkereskedelmi megállapodás 
javíthatná a kereskedelmi kapcsolatokat;
mindazonáltal kitart amellett, hogy az EU 
számára prioritást kell jelentenie egy 
multilaterális szintű megállapodásnak;

Or. en

Módosítás 3
Iliana Ivanova

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a kínai és az uniós piac 
közötti kölcsönös függőséget, valamint a 
protekcionizmustól mentes egyenlő 
feltételek szükségességét; megjegyzi a 
piacainak megnyitása irányában Kína által 
elért haladást; hangsúlyozza ugyanakkor, 
hogy Kínában foglalkozni kell egyes 
„határátlépést követő intézkedésekkel”, 
amelyek hátráltatják az uniós vállalkozások 
számára kedvező üzleti környezet 
megteremtését; véleménye szerint a WTO 
szerinti út követése mellett egy Kínával 
kötött szabadkereskedelmi megállapodás 
javíthatná a kereskedelmi kapcsolatokat;

1. hangsúlyozza a kínai és az uniós piac 
közötti kölcsönös függőséget, valamint a 
protekcionizmustól mentes egyenlő 
feltételek szükségességét; megjegyzi a 
piacainak megnyitása irányában Kína által 
elért haladást; hangsúlyozza ugyanakkor, 
hogy Kínában foglalkozni kell egyes 
„határátlépést követő intézkedésekkel”, 
amelyek hátráltatják az uniós vállalkozások 
számára kedvező üzleti környezet 
megteremtését; véleménye szerint a WTO 
szerinti út követése mellett egy Kínával 
kötött szabadkereskedelmi megállapodás 
javítani fogja a kereskedelmi 
kapcsolatokat és mindkét félre kedvező 
hatást fog gyakorolni;

Or. en

Módosítás 4
Andreas Mölzer
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Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a kínai és az uniós piac 
közötti kölcsönös függőséget, valamint a 
protekcionizmustól mentes egyenlő 
feltételek szükségességét; megjegyzi a 
piacainak megnyitása irányában Kína által 
elért haladást; hangsúlyozza ugyanakkor, 
hogy Kínában foglalkozni kell egyes 
„határátlépést követő intézkedésekkel”, 
amelyek hátráltatják az uniós vállalkozások 
számára kedvező üzleti környezet 
megteremtését; véleménye szerint a WTO 
szerinti út követése mellett egy Kínával 
kötött szabadkereskedelmi megállapodás 
javíthatná a kereskedelmi kapcsolatokat;

1. hangsúlyozza a kínai és az uniós piac 
közötti kölcsönös függőséget, valamint az
egyenlő feltételek szükségességét; 
megjegyzi a piacainak megnyitása 
irányában Kína által elért haladást; elvárja 
ugyanakkor Kína kormányától, hogy 
tartózkodjon mindazon intézkedésektől, 
amelyek hátráltatják az uniós vállalkozások 
számára kedvező üzleti környezet 
megteremtését; véleménye szerint a WTO 
szerinti út követése mellett egy Kínával 
kötött szabadkereskedelmi megállapodás 
fokozatos bevezetése javíthatná a 
kereskedelmi kapcsolatokat;

Or. de

Módosítás 5
Louis Grech

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy fokozni kell az 
annak biztosítására irányuló 
erőfeszítéseket, hogy a kínai fizetőeszköz 
értéke jobban igazodjon a kínálat-kereslet 
dinamikájához az EU és Kína közötti 
kereskedelem tágabb összefüggéseiben;

Or. en

Módosítás 6
Iliana Ivanova

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1a. felhívja Bizottságot az árfolyamok 
EU–Kína kereskedelmi mérlegre 
gyakorolt hatásának alapos elemzésére;

Or. en

Módosítás 7
Emma McClarkin

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza Kína globális 
kereskedelmi rendszerbe való további 
integrációjának szükségességét; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat a Kínával 
folytatott építő párbeszédre a 
vállalatirányítás elfogadható gazdasági 
gyakorlatairól, különösen a korrupcióhoz
és a szellemi tulajdonjogok érvényre 
juttatásához hasonló kérdéseket kiemelve;

Or. en

Módosítás 8
Emma McClarkin

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. azzal érvel, hogy a Bizottságnak fel 
kellene tárnia a nem tarifális akadályok 
kimutatására szolgáló korai figyelmeztető 
rendszer kifejlesztésének és 
létrehozásának lehetőségét, és meg kell 
erősíteni a nem tarifális akadályok 
Kínában történő minőségi elemzésére 
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szolgáló, meglévő eszközkészletét;

Or. en

Módosítás 9
Matteo Salvini

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat az EU és Kína közötti magas 
szintű gazdasági és kereskedelmi 
párbeszéd fontosságára; felszólítja az Uniót 
és Kínát, hogy az általuk folytatott 
párbeszéd megerősítése érdekében évente 
kétszer rendezzenek találkozót, amelynek 
során különösen a befektetések, a 
szolgáltatásnyújtás, a szellemi 
tulajdonjogok, a szabványok, a 
közbeszerzések, a termékbiztonság és a 
nyersanyagokhoz való hozzáférés kérdését 
vitassák meg;

2. rámutat az EU és Kína közötti magas 
szintű gazdasági és kereskedelmi 
párbeszéd fontosságára; felszólítja az Uniót 
és Kínát, hogy az általuk folytatott 
párbeszéd megerősítése érdekében évente 
kétszer rendezzenek találkozót, amelynek 
során különösen az európai védjegyek 
védelme, a hamisítás elleni küzdelemre 
irányuló intézkedések, a befektetések, a 
szolgáltatásnyújtás, a szellemi 
tulajdonjogok, a szabványok, a 
közbeszerzések, a termékbiztonság és a 
nyersanyagokhoz való hozzáférés kérdését 
vitassák meg;

Or. it

Módosítás 10
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat az EU és Kína közötti magas 
szintű gazdasági és kereskedelmi 
párbeszéd fontosságára; felszólítja az Uniót 
és Kínát, hogy az általuk folytatott 
párbeszéd megerősítése érdekében évente 
kétszer rendezzenek találkozót, amelynek 
során különösen a befektetések, a 

2. rámutat az EU és Kína közötti magas 
szintű gazdasági és kereskedelmi 
párbeszéd fontosságára; felszólítja az Uniót 
és Kínát, hogy az általuk folytatott 
párbeszéd megerősítése érdekében évente 
kétszer rendezzenek találkozót, amelynek 
során különösen a befektetések, a 
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szolgáltatásnyújtás, a szellemi 
tulajdonjogok, a szabványok, a 
közbeszerzések, a termékbiztonság és a 
nyersanyagokhoz való hozzáférés kérdését 
vitassák meg;

szolgáltatásnyújtás, a szellemi 
tulajdonjogok érvényesítése, a szabályozás 
és a szabványok közelítése, a közbeszerzési 
piacok kölcsönös megnyitása, a 
termékbiztonság és a nyersanyagokhoz 
való hozzáférés kérdését vitassák meg, 
valamint érjenek el kézzelfogható 
eredményeket;

Or. fr

Módosítás 11
Iliana Ivanova

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat az EU és Kína közötti magas 
szintű gazdasági és kereskedelmi 
párbeszéd fontosságára; felszólítja az Uniót 
és Kínát, hogy az általuk folytatott 
párbeszéd megerősítése érdekében évente 
kétszer rendezzenek találkozót, amelynek 
során különösen a befektetések, a 
szolgáltatásnyújtás, a szellemi 
tulajdonjogok, a szabványok, a 
közbeszerzések, a termékbiztonság és a 
nyersanyagokhoz való hozzáférés kérdését 
vitassák meg;

2. rámutat az EU és Kína közötti magas 
szintű gazdasági és kereskedelmi 
párbeszéd fontosságára; felszólítja az Uniót 
és Kínát, hogy az általuk folytatott 
párbeszéd megerősítése érdekében évente 
kétszer rendezzenek találkozót, amelynek 
során különösen a befektetések, a 
szolgáltatásnyújtás, a szellemi 
tulajdonjogok, az innováció és 
technológia, a fenntartható fejlődés, a 
szabványok, a közbeszerzések, a 
termékbiztonság és a nyersanyagokhoz 
való hozzáférés kérdését vitassák meg;

Or. en

Módosítás 12
Olga Sehnalová

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat az EU és Kína közötti magas 2. rámutat az EU és Kína közötti magas 
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szintű gazdasági és kereskedelmi 
párbeszéd fontosságára; felszólítja az Uniót 
és Kínát, hogy az általuk folytatott 
párbeszéd megerősítése érdekében évente 
kétszer rendezzenek találkozót, amelynek 
során különösen a befektetések, a 
szolgáltatásnyújtás, a szellemi 
tulajdonjogok, a szabványok, a 
közbeszerzések, a termékbiztonság és a 
nyersanyagokhoz való hozzáférés kérdését 
vitassák meg;

szintű gazdasági és kereskedelmi 
párbeszéd fontosságára; felszólítja az Uniót 
és Kínát, hogy az általuk folytatott 
párbeszéd megerősítése érdekében évente 
kétszer rendezzenek találkozót, amelynek 
során különösen a befektetések, a 
szolgáltatásnyújtás, a szellemi 
tulajdonjogok, a szabványok, a 
közbeszerzések, a termékbiztonság, a 
védjegyek lajstromozására és 
alkalmazására vonatkozó szabályok 
tiszteletben tartás, valamint a 
nyersanyagokhoz való hozzáférés kérdését 
vitassák meg;

Or. cs

Módosítás 13
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat az EU és Kína közötti magas 
szintű gazdasági és kereskedelmi 
párbeszéd fontosságára; felszólítja az Uniót 
és Kínát, hogy az általuk folytatott 
párbeszéd megerősítése érdekében évente 
kétszer rendezzenek találkozót, amelynek 
során különösen a befektetések, a 
szolgáltatásnyújtás, a szellemi 
tulajdonjogok, a szabványok, a 
közbeszerzések, a termékbiztonság és a 
nyersanyagokhoz való hozzáférés kérdését 
vitassák meg;

2. úgy véli, hogy az Európai Unió 
intézményi keretei egyszerűsítésre és jobb 
koordinációra szorulnak annak 
érdekében, hogy a Kínával folytatott 
gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok 
harmonizált és hathatós stratégiája 
jöhessen létre; rámutat az EU és Kína 
közötti magas szintű gazdasági és 
kereskedelmi párbeszéd fontosságára,
felhívja azonban a Bizottságot, hogy 
vizsgálja felül a különféle szinteken 
működő többi munkacsoport, valamint a 
különböző szinteken zajló párbeszédek 
hasznosságát és szükségességét; felszólítja 
az Uniót és Kínát, hogy az általuk 
folytatott párbeszéd megerősítése 
érdekében évente kétszer rendezzenek 
találkozót, amelynek során különösen a 
befektetések, a szolgáltatásnyújtás, a 
szellemi tulajdonjogok, a szabványok, a 
közbeszerzések, a termékbiztonság és a 
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nyersanyagokhoz való hozzáférés kérdését 
vitassák meg;

Or. lt

Módosítás 14
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat az EU és Kína közötti magas 
szintű gazdasági és kereskedelmi 
párbeszéd fontosságára; felszólítja az Uniót 
és Kínát, hogy az általuk folytatott 
párbeszéd megerősítése érdekében évente 
kétszer rendezzenek találkozót, amelynek 
során különösen a befektetések, a 
szolgáltatásnyújtás, a szellemi 
tulajdonjogok, a szabványok, a 
közbeszerzések, a termékbiztonság és a 
nyersanyagokhoz való hozzáférés kérdését 
vitassák meg;

2. rámutat az EU és Kína közötti magas 
szintű gazdasági és kereskedelmi 
párbeszéd fontosságára; felszólítja az Uniót 
és Kínát, hogy az általuk folytatott 
párbeszéd megerősítése érdekében évente 
kétszer rendezzenek találkozót, amelynek 
során különösen a befektetések, a 
szolgáltatásnyújtás, a szellemi 
tulajdonjogok, a szabványok, a 
közbeszerzések, a termékbiztonság és a 
nyersanyagokhoz való hozzáférés kérdését 
vitassák meg; felhívja az EU-t gazdasági 
érdekeinek az illetékes nemzetközi 
szervezeteken belül abban az esetben való 
megvédésére, ha Kína megszegi a hatályos 
két- és többoldalú megállapodásokat, 
ilyenek hiányában pedig törekedjen azok 
létrehozására;

Or. de

Módosítás 15
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat az EU és Kína közötti magas 
szintű gazdasági és kereskedelmi 

2. úgy véli, hogy az Európai Unió 
intézményi keretei egyszerűsítésre és jobb 
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párbeszéd fontosságára; felszólítja az Uniót 
és Kínát, hogy az általuk folytatott 
párbeszéd megerősítése érdekében évente 
kétszer rendezzenek találkozót, amelynek 
során különösen a befektetések, a 
szolgáltatásnyújtás, a szellemi 
tulajdonjogok, a szabványok, a 
közbeszerzések, a termékbiztonság és a 
nyersanyagokhoz való hozzáférés kérdését 
vitassák meg;

koordinációra szorulnak annak 
érdekében, hogy a Kínával folytatott 
gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok 
harmonizált és hathatós stratégiája 
jöhessen létre; rámutat az EU és Kína 
közötti magas szintű gazdasági és 
kereskedelmi párbeszéd fontosságára,
felhívja azonban a Bizottságot, hogy 
vizsgálja felül a különféle szinteken 
működő többi munkacsoport, valamint a 
különböző szinteken zajló párbeszédek 
hasznosságát és szükségességét; felszólítja 
az Uniót és Kínát, hogy az általuk 
folytatott párbeszéd megerősítése 
érdekében évente kétszer rendezzenek 
találkozót, amelynek során különösen a 
befektetések, a szolgáltatásnyújtás, a 
szellemi tulajdonjogok, a szabványok, a 
közbeszerzések, a termékbiztonság és a 
nyersanyagokhoz való hozzáférés kérdését 
vitassák meg;

Or. lt

Módosítás 16
Eija-Riitta Korhola

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat az EU és Kína közötti magas 
szintű gazdasági és kereskedelmi 
párbeszéd fontosságára; felszólítja az Uniót 
és Kínát, hogy az általuk folytatott 
párbeszéd megerősítése érdekében évente 
kétszer rendezzenek találkozót, amelynek 
során különösen a befektetések, a 
szolgáltatásnyújtás, a szellemi 
tulajdonjogok, a szabványok, a 
közbeszerzések, a termékbiztonság és a 
nyersanyagokhoz való hozzáférés kérdését 
vitassák meg;

2. rámutat az EU és Kína közötti magas 
szintű gazdasági és kereskedelmi 
párbeszéd fontosságára; felszólítja az Uniót 
és Kínát, hogy a kétoldalú kapcsolatnak az
általuk folytatott párbeszéd révén történő 
megerősítése érdekében évente kétszer 
rendezzenek találkozót, amelynek során 
különösen a befektetések, a 
szolgáltatásnyújtás, a szellemi 
tulajdonjogok, a szabványok, a 
közbeszerzések, a termékbiztonság és a 
nyersanyagokhoz való hozzáférés kérdését 
vitassák meg;
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Or. en

Módosítás 17
Emma McClarkin

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza Kínával kapcsolatban 
kiegyensúlyozott megközelítést kell 
elfogadni; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat. hogy építsenek ki kiterjedt 
együttműködést Kínával a közös kutatási 
területeken, így a termékbiztonság és 
emberi egészség terén, valamint hogy 
hozzanak létre további tudományos, 
technológiai és kulturális 
csereprogramokat;

Or. en

Módosítás 18
Philippe Juvin, Andreas Schwab

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. ragaszkodik különösen ahhoz, hogy 
Kínának be kell tartania a WTO 
nyersanyagokhoz – a WTO 2011. július 5-
i határozatában megerősítettek szerint – és 
a ritkaföldfémekhez való hozzáféréssel 
kapcsolatos szabályait;

Or. en

Módosítás 19
Matteo Salvini
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sajnálja, hogy Kínában a befektetési 
környezet nem átlátható, és hogy továbbra 
is léteznek hátrányos megkülönböztetést 
tartalmazó követelmények; felszólít egy
Kínával kötendő kétoldalú befektetési 
megállapodás létrehozására abból a célból, 
hogy fokozottabb piaci hozzáférést 
biztosítsanak a befektetések számára;

3. sajnálja, hogy Kínában a befektetési 
környezet nem átlátható, és hogy továbbra 
is léteznek hátrányos megkülönböztetést 
tartalmazó követelmények; rámutat arra, 
hogy gyakorlati nehézségekbe ütközik a 
Kínával kötendő, a befektetésekhez való 
fokozott piaci hozzáférésre irányuló
kétoldalú befektetési megállapodás rövid 
időn belül történő létrehozására;

Or. it

Módosítás 20
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sajnálja, hogy Kínában a befektetési 
környezet nem átlátható, és hogy továbbra 
is léteznek hátrányos megkülönböztetést 
tartalmazó követelmények; felszólít egy 
Kínával kötendő kétoldalú befektetési 
megállapodás létrehozására abból a célból, 
hogy fokozottabb piaci hozzáférést 
biztosítsanak a befektetések számára;

3. sajnálja, hogy Kínában a befektetési 
környezet nem átlátható, és hogy továbbra 
is léteznek hátrányos megkülönböztetést 
tartalmazó követelmények; felszólít egy 
Kínával kötendő kétoldalú, a kölcsönösség 
és a kölcsönös előnyök elvén alapuló
befektetési megállapodás létrehozására 
abból a célból, hogy fokozottabb piaci 
hozzáférést biztosítsanak a befektetések 
számára;

Or. fr

Módosítás 21
Iliana Ivanova

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. sajnálja, hogy Kínában a befektetési 
környezet nem átlátható, és hogy továbbra 
is léteznek hátrányos megkülönböztetést 
tartalmazó követelmények; felszólít egy 
Kínával kötendő kétoldalú befektetési 
megállapodás létrehozására abból a célból, 
hogy fokozottabb piaci hozzáférést 
biztosítsanak a befektetések számára;

3. sajnálja, hogy Kínában a befektetési 
környezet nem átlátható, és hogy továbbra 
is léteznek hátrányos megkülönböztetést 
tartalmazó követelmények; felszólít egy 
Kínával kötendő kétoldalú befektetési 
megállapodás létrehozására abból a célból, 
hogy fokozottabb piaci hozzáférést 
biztosítsanak a befektetések számára;
hangsúlyozza, hogy a kkv-k körében elő 
kell segíteni a kereskedelmet és a
beruházást; kiemeli a kínai központi és 
helyi hatóságok közötti koordináció és a 
kkv-k esetében a bürokrácia 
mérséklésének fontosságát;

Or. en

Módosítás 22
Morten Løkkegaard

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sajnálja, hogy Kínában a befektetési 
környezet nem átlátható, és hogy továbbra 
is léteznek hátrányos megkülönböztetést 
tartalmazó követelmények; felszólít egy 
Kínával kötendő kétoldalú befektetési 
megállapodás létrehozására abból a célból, 
hogy fokozottabb piaci hozzáférést 
biztosítsanak a befektetések számára;

3. sajnálja, hogy Kínában a befektetési 
környezet nem átlátható, és hogy továbbra 
is léteznek hátrányos megkülönböztetést 
tartalmazó követelmények; felszólít egy 
Kínával kötendő kétoldalú befektetési 
megállapodás létrehozására abból a célból, 
hogy fokozottabb piaci hozzáférést 
biztosítsanak a befektetések számára, a 
legelzártabb ágazatokkal kezdve;

Or. en

Módosítás 23
Emma McClarkin
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Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. rámutat arra, hogy Kína a legnagyobb 
uniós behozatali forrás és az EU második 
legnagyobb exportpiaca, 2009 és 2010 
között a behozatal és kivitel egyaránt 
30%-ot meghaladó növekedésével;

Or. en

Módosítás 24
Olga Sehnalová

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. aggasztónak találja, hogy szabadon 
hozzáférhető kereskedelmi nyilvántartás 
hiányában nem áll rendelkezésre 
elegendő megbízható információ a 
Kínából származó üzleti partnerekről; a 
kedvező üzleti környezet előfeltételeként 
hangsúlyozza a megbízható információk 
fontosságát;

Or. cs

Módosítás 25
Olga Sehnalová

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. megállapítja, hogy nem minden kínai 
társaság jogosult a külföldi pénznemben 
folytatott kereskedelemre; támogatja Kína 
további lépéseit a kínai jüan teljes 
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konvertibilitásához vezető úton;

Or. cs

Módosítás 26
Philippe Juvin

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. aggodalmának ad hangot Kínában a 
hamisítás és a kalózkodás magas és a
szellemi tulajdonjogok érvényesítésének 
alacsony szintje miatt;

4. kifogásolja, hogy Kínában a hamisítás 
és a kalózkodás magas és a szellemi 
tulajdonjogok érvényesítésének alacsony;
felhívja a figyelmet az ilyen gyakorlatok 
keltette gazdasági, társadalmi és 
fogyasztó-egészségügyi költségekre;

Or. en

Módosítás 27
Louis Grech

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. aggodalmának ad hangot Kínában a 
hamisítás és a kalózkodás magas és a 
szellemi tulajdonjogok érvényesítésének 
alacsony szintje miatt;

4. aggodalmának ad hangot Kínában a 
hamisítás és a kalózkodás magas és a 
szellemi tulajdonjogok érvényesítésének 
alacsony szintje miatt; véleménye szerint a 
nemzetközi cégek szellemi 
tulajdonjogainak kínai hatóságok általi 
védelme alapvető fontosságú az EU és 
Kína közötti kereskedelem növekedéséhez; 
megítélése szerint a csúcstechnológiás 
termékek EU-ból történő kivitele 
exponenciális növekedési területet 
képezhetne, melyet Kína e termékekre 
vonatkozó igénye és az EU azok 
gyártására való képességére segít elő; 
fenntartja, hogy a két szereplő közötti 
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kereskedelem alakulása és előremenetele 
csak akkor fog valóban megvalósulni, ha 
a szellemi tulajdonjogok védelme 
megerősödik;

Or. en

Módosítás 28
Iliana Ivanova

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. aggodalmának ad hangot Kínában a 
hamisítás és a kalózkodás magas és a 
szellemi tulajdonjogok érvényesítésének 
alacsony szintje miatt;

4. aggodalmának ad hangot Kínában a 
hamisítás és a kalózkodás magas és a 
szellemi tulajdonjogok érvényesítésének 
alacsony szintje miatt; üdvözli Kínának a 
jogi keret és a vállalatok szellemi 
tulajdonjogainak védelmét biztosítani 
képes hivatalos csatornák javítását célzó 
erőfeszítéseit ; hangsúlyozza azonban a 
szabályozói környezet további javításának 
szükségességét;

Or. en

Módosítás 29
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. aggodalmának ad hangot Kínában a 
hamisítás és a kalózkodás magas és a 
szellemi tulajdonjogok érvényesítésének 
alacsony szintje miatt;

4. elvárja, hogy Kína lépjen 
hathatósabban fel a hamisítás és a 
kalózkodás ellen és alakítsa ki annak 
hatékonyabb módjait, hogy a külföldi 
vállalkozások érvényesíthessék a szellemi 
tulajdonjogokat Kínában;

Or. de
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Módosítás 30
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. aggodalmának ad hangot Kínában a 
hamisítás és a kalózkodás magas és a 
szellemi tulajdonjogok érvényesítésének 
alacsony szintje miatt;

4. meggyőződése, hogy a szellemi 
tulajdonjogok megfelelőbb védelme és a 
vonatkozó szabályok Kínában történő 
tényleges végrehajtása erőteljes ösztönző 
lenne az Európai Unióból és máshonnan 
érkező befektetők általi beruházásra, az 
országban az új technológiai készségek 
megosztására és a meglevő technológiák 
korszerűsítésére;

Or. lt

Módosítás 31
Morten Løkkegaard

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. aggodalmának ad hangot Kínában a 
hamisítás és a kalózkodás magas és a 
szellemi tulajdonjogok érvényesítésének 
alacsony szintje miatt;

4. aggodalmának ad hangot Kínában a 
hamisítás és a kalózkodás magas és a 
szellemi tulajdonjogok érvényesítésének 
alacsony szintje miatt, amelyek egyaránt 
hátráltatják az EU-ban az innovációt és 
jelentősen érintik a fogyasztók 
biztonságát;

Or. en

Módosítás 32
Emma McClarkin
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Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy az európai 
vállalkozások komoly 
elégedetlenségüknek adnak hangot a 
kínai bürokrácia, emberierőforrás-
kérdések és a kínai piacra való bejutás 
kapcsán; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat e kérdéseknek a magas 
szintű gazdasági és kereskedelmi 
párbeszéd keretében történő további 
nyomatékosítására;

Or. en

Módosítás 33
Morten Løkkegaard

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. e tekintetben az európai hatóságok 
közötti szoros együttműködésre hív fel a 
kalóztermékek behozatalának 
megfékezésére és a fogyasztók biztonsága 
magas szintjének biztosítására; egyben 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat is 
a Kínával a szellemi tulajdonjogok 
tényleges érvényesítése végett folytatott 
párbeszéd felgyorsítására, beleértve a 
regionális és helyi szintű érvényesítést is; 
kiemeli a külföldi vállalkozásokra rótt 
hátrányosan megkülönböztető alaki 
követelményeket, amelyek meggátolják 
azokat jogaik és szabadalmaik Kínában 
való, hatékony védelmében;

Or. da
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Módosítás 34
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a közbeszerzésekhez való 
jobb hozzáférés szükségességét; 
aggodalmát fejezi ki Kína nyíltan 
hátrányos megkülönböztetést alkalmazó 
közbeszerzési politikája kapcsán; 
hangsúlyozza, hogy az Uniónak továbbra is 
nyomást kell gyakorolnia Kínára annak 
érdekében, hogy minél hamarabb 
csatlakozzon a kormányzati beszerzési 
megállapodáshoz;

5. hangsúlyozza a közbeszerzésekhez való 
jobb hozzáférés szükségességét; 
aggodalmát fejezi ki Kína nyíltan 
hátrányos megkülönböztetést alkalmazó 
közbeszerzési politikája kapcsán; 
hangsúlyozza, hogy az Uniónak továbbra is 
nyomást kell gyakorolnia Kínára annak 
érdekében, hogy minél hamarabb 
csatlakozzon a kormányzati beszerzési 
megállapodáshoz, hogy ezáltal 
megvalósuljon a kínai közbeszerzési 
piacok kölcsönös megnyitása, betartsák a 
nemzetközi normáknak megfelelő 
közbeszerzési eljárásokat, illetve az 
ajánlattevők számára előrelátható 
feltételek jöjjenek létre;

Or. fr

Módosítás 35
Andreas Schwab

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a közbeszerzésekhez való 
jobb hozzáférés szükségességét; 
aggodalmát fejezi ki Kína nyíltan 
hátrányos megkülönböztetést alkalmazó 
közbeszerzési politikája kapcsán; 
hangsúlyozza, hogy az Uniónak továbbra is 
nyomást kell gyakorolnia Kínára annak 
érdekében, hogy minél hamarabb 
csatlakozzon a kormányzati beszerzési 
megállapodáshoz;

5. hangsúlyozza a közbeszerzésekhez való 
jobb hozzáférés szükségességét; 
aggodalmát fejezi ki Kína nyíltan 
hátrányos megkülönböztetést alkalmazó 
közbeszerzési politikája kapcsán; 
hangsúlyozza, hogy az Uniónak továbbra is 
nyomást kell gyakorolnia Kínára annak 
érdekében, hogy minél hamarabb 
csatlakozzon a kormányzati beszerzési 
megállapodáshoz; támogatja az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket 
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célzó bizottsági felülvizsgálatot, hogy az 
uniós vállalkozások a harmadik 
országbeli, és a harmadik országbeli 
vállalkozások az uniós közbeszerzési 
eljárásokhoz egyaránt méltányosan 
férjenek hozzá, és erősödjön az EU 
tárgyalási pozíciója, amikor európai 
vállalkozások harmadik országok 
közbeszerzési eljárásaihoz való 
hozzáféréséről folytat tárgyalásokat; 
hangsúlyozza azonban, hogy ezeknek az 
intézkedéseknek olyan formát kell 
ölteniük, hogy ne eredményezzék a piac 
újrafelosztását, ami viszont kedvezőtlen 
következményekkel járhat az európai 
iparra és annak globális kereskedelmi 
kapcsolataira;

Or. de

Módosítás 36
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza a közbeszerzésekhez való 
jobb hozzáférés szükségességét; 
aggodalmát fejezi ki Kína nyíltan 
hátrányos megkülönböztetést alkalmazó
közbeszerzési politikája kapcsán; 
hangsúlyozza, hogy az Uniónak továbbra is 
nyomást kell gyakorolnia Kínára annak 
érdekében, hogy minél hamarabb 
csatlakozzon a kormányzati beszerzési 
megállapodáshoz;

5. hangsúlyozza a közbeszerzésekhez való 
jobb hozzáférés szükségességét; 
aggodalmát fejezi ki Kína közbeszerzési 
politikája és jogszabályai kapcsán, 
amelyek alapján csak a kormány jogosult 
külföldi áruk, szolgáltatások vagy 
projektek rendkívüli körülmények közötti 
– ha például azok Kínában nem 
elérhetőek – beszerzésére; hangsúlyozza, 
hogy az Uniónak továbbra is nyomást kell 
gyakorolnia Kínára annak érdekében, hogy 
minél hamarabb csatlakozzon a 
kormányzati beszerzési megállapodáshoz;

Or. lt
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Módosítás 37
Iliana Ivanova

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a Kína által a nemzeti normák 
nemzetközi normákkal való 
összehangolása érdekében tett 
erőfeszítéseket; aggodalmának ad 
ugyanakkor hangot amiatt, hogy egyre 
több különleges nemzeti normát és 
tanúsítási eljárást vezetnek be, amelyek a 
kereskedelem új technikai akadályait 
képezik.

6. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy 
egyre több különleges nemzeti normát és 
tanúsítási eljárást vezetnek be, amelyek a 
kereskedelem új technikai akadályait 
képezik; hangsúlyozza, hogy Kínában 
lassú a vállalkozási engedély iránti
kérelemre vonatkozó eljárás és azt számos 
ágazatban a külföldi vállalatok 
letelepedésének és terjeszkedésének 
megakadályozása eszközének tekintik; 
üdvözli ugyanakkor Kína nemzetközi 
szabványokhoz való igazodását célzó 
erőfeszítéseit, és reméli, hogy ez tartós 
tendencia lesz;

Or. en

Módosítás 38
Olga Sehnalová

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a Kína által a nemzeti normák 
nemzetközi normákkal való 
összehangolása érdekében tett 
erőfeszítéseket; aggodalmának ad 
ugyanakkor hangot amiatt, hogy egyre több 
különleges nemzeti normát és tanúsítási 
eljárást vezetnek be, amelyek a 
kereskedelem új technikai akadályait 
képezik.

6. üdvözli a Kína által a nemzeti normák 
nemzetközi normákkal való 
összehangolása érdekében tett 
erőfeszítéseket; aggodalmának ad 
ugyanakkor hangot amiatt, hogy egyre több 
különleges nemzeti normát és tanúsítási 
eljárást vezetnek be, amelyek a 
kereskedelem új akadályait képezik.

Or. cs
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Módosítás 39
Morten Løkkegaard

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a Kína által a nemzeti normák 
nemzetközi normákkal való 
összehangolása érdekében tett 
erőfeszítéseket; aggodalmának ad 
ugyanakkor hangot amiatt, hogy egyre több 
különleges nemzeti normát és tanúsítási 
eljárást vezetnek be, amelyek a 
kereskedelem új technikai akadályait 
képezik.

6. üdvözli a Kína által a nemzeti normák 
nemzetközi normákkal való 
összehangolása érdekében tett 
erőfeszítéseket; aggodalmának ad 
ugyanakkor hangot amiatt, hogy egyre több 
különleges nemzeti normát és tanúsítási 
eljárást vezetnek be, amelyek a 
kereskedelem új technikai akadályait 
képezik; hangsúlyozza a jövőbeli
nemzetközi szabványok kialakításakor a 
Kínával való párbeszéd szükségességét az 
eltérő szabványok tényleges kereskedelmi 
akadályként történő felhasználásának 
megakadályozása érdekében;

Or. da

Módosítás 40
Morten Løkkegaard

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. aggályainak ad hangot az európai 
gazdaság működéséhez kulcsfontosságú 
nyersanyagok piacai tekintetében Kína 
számos megszorító politikája és erőfölénye 
miatt; felhívja a Bizottságot, hogy 
kitartóan kísérje figyelemmel és
regionális, több- és kétoldalú szinteken is 
kezelje a hitelesített referencianyagok és 
ritka nyersanyagok kereslete és kínálata 
közötti szakadékot, és vegyen továbbra is 
részt a Kínával azon WTO-szabályok Kína 
általi alkalmazásáról folyó párbeszédben, 
amelyek a valójában nem veszélyeztetett 
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természeti erőforrásokat képező ritka 
nyersanyagokra vonatkozó kvóták 
kikényszerítését célozzák; hangsúlyozza a 
közös európai stratégia szükségességét, 
beleértve az EU és a tagállamok 
külpolitikájának összehangolását a 
nyersanyagok területén, annak érdekében, 
hogy erősödjön a politikai nyomás és az 
EU-n belül a vállalkozások számára 
egyenlő hozzáférést lehessen biztosítani a 
termelésükhöz szükséges alapvető 
forrásokhoz;

Or. en

Módosítás 41
Emma McClarkin

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felhív Kínának a globális 
termékszabványokra vonatkozó 
döntéshozatali folyamatba való 
bevonására és arra, hogy fogadjanak el
konstruktívan kritikus munkamódszert;

Or. en

Módosítás 42
Olga Sehnalová

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy egyszerűsíteni kell 
az európai vállalkozások kötelező 
tanúsítványának megszerzésére iárnyuló
eljárását; elégedetlenségét fejezi ki azzal 
kapcsolatban, hogy e folyamat során 
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fennáll az információk és a know-how 
kiszivárgásának kockázata; sajnálja, hogy 
e folyamat továbbra sem egyértelmű, nem 
átlátható és teret enged a különféle 
értelmezéseknek;

Or. cs

Módosítás 43
Olga Sehnalová

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. tudatában van annak, hogy a kínai 
piac kiaknázatlan lehetőségeket rejt az 
EU-ból nyújtott szolgáltatások 
szempontjából; végezetül megállapítja, 
hogy a két piac között a szolgáltatások 
terén fennálló kölcsönös kapcsolatok 
fontos alkotóeleme az idegenforgalom; 
ezért a szolgáltatásnyújtás 
vonatkozásában felszólít az akadályok 
eltörlésére és a turizmus támogatására;

Or. cs

Módosítás 44
Emma McClarkin

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. kiemeli az uniós intézmények által 
megrendelt több jelentést, amelyek 
gyakran egyoldalúan és lekicsinylően 
írnak Kína belső és globális gazdasági 
tevékenységéről1; hangsúlyozza a 
konstruktívan kritikus párbeszéd 
elindításának fontosságát, a kulturális 
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jellemzők és a politikai szervezet 
eltéréseinek egyidejű tiszteletben 
tartásával;
__________________
1 Külpolitikai Főigazgatóság, „China in 
Africa: A Critique”, (Kína jelenléte 
Afrikában: bírálat) politikai eligazítás, 
(2010. október), PE 449.518, 10. o. –
„Kína gazdasági jelenléte egész Afrikában 
olajfoltként terjed.”

Or. en


