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Grozījums Nr. 1
Matteo Salvini

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver Ķīnas un ES tirgu savstarpējo 
atkarību un nepieciešamību nodrošināt 
vienādas konkurences iespējas, kur tiek 
novērsts protekcionisms; norāda, ka Ķīna ir 
progresējusi attiecībā uz savu tirgu 
atvēršanu; tomēr uzsver, ka ir jārisina 
atsevišķi „pasākumi aiz robežas” Ķīnā, kas 
traucē uzņēmējdarbības vidi Eiropas 
uzņēmumiem; turpinot iesākto ceļu uz 
PTO, uzskata, ka brīvās tirdzniecības 
nolīgums ar Ķīnu varētu uzlabot 
tirdzniecības attiecības;

1. uzsver pašreizējo Ķīnas un ES tirgu 
nopietno nelīdzsvarotību un 
nepieciešamību nodrošināt vienādas 
konkurences iespējas, kur tiek novērsts 
protekcionisms; norāda, ka Ķīna ir 
progresējusi attiecībā uz savu tirgu 
atvēršanu; tomēr uzsver, ka ir jārisina 
daudzie „pasākumi aiz robežas” Ķīnā, kas 
traucē uzņēmējdarbības vidi Eiropas 
uzņēmumiem; turpinot iesākto ceļu uz 
PTO, uzskata, ka brīvās tirdzniecības 
nolīgumu ar Ķīnu būtu grūti īstenot un 
tirdzniecības attiecību uzlabošanas vietā
tas varētu nopietni kaitēt Eiropas 
ražošanas nozarei;

Or. it

Grozījums Nr. 2
Philippe Juvin

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver Ķīnas un ES tirgu savstarpējo 
atkarību un nepieciešamību nodrošināt 
vienādas konkurences iespējas, kur tiek 
novērsts protekcionisms; norāda, ka Ķīna ir 
progresējusi attiecībā uz savu tirgu 
atvēršanu; tomēr uzsver, ka ir jārisina 
atsevišķi „pasākumi aiz robežas” Ķīnā, kas 
traucē uzņēmējdarbības vidi Eiropas 
uzņēmumiem; turpinot iesākto ceļu uz 
PTO, uzskata, ka brīvās tirdzniecības 
nolīgums ar Ķīnu varētu uzlabot 

1. uzsver Ķīnas un ES tirgu savstarpējo 
atkarību un nepieciešamību ievērot 
savstarpīguma principu un nodrošināt 
vienādas konkurences iespējas, kur tiek 
novērsts protekcionisms; norāda, ka Ķīna ir 
progresējusi attiecībā uz savu tirgu 
atvēršanu; tomēr uzsver, ka ir jārisina 
atsevišķi „pasākumi aiz robežas” Ķīnā, kas 
traucē uzņēmējdarbības vidi Eiropas 
uzņēmumiem; turpinot iesākto ceļu uz 
PTO, uzskata, ka brīvās tirdzniecības 
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tirdzniecības attiecības; nolīgums ar Ķīnu varētu uzlabot 
tirdzniecības attiecības; tomēr uzstāj uz to, 
ka nolīgumam daudzpusējā līmenī 
vajadzētu būt ES prioritātei;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Iliana Ivanova

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver Ķīnas un ES tirgu savstarpējo 
atkarību un nepieciešamību nodrošināt 
vienādas konkurences iespējas, kur tiek 
novērsts protekcionisms; norāda, ka Ķīna ir 
progresējusi attiecībā uz savu tirgu 
atvēršanu; tomēr uzsver, ka ir jārisina 
atsevišķi „pasākumi aiz robežas” Ķīnā, kas 
traucē uzņēmējdarbības vidi Eiropas 
uzņēmumiem; turpinot iesākto ceļu uz 
PTO, uzskata, ka brīvās tirdzniecības 
nolīgums ar Ķīnu varētu uzlabot
tirdzniecības attiecības;

1. uzsver Ķīnas un ES tirgu savstarpējo 
atkarību un nepieciešamību nodrošināt 
vienādas konkurences iespējas, kur tiek 
novērsts protekcionisms; norāda, ka Ķīna ir 
progresējusi attiecībā uz savu tirgu 
atvēršanu; tomēr uzsver, ka ir jārisina 
atsevišķi „pasākumi aiz robežas” Ķīnā, kas 
traucē uzņēmējdarbības vidi Eiropas 
uzņēmumiem; turpinot iesākto ceļu uz 
PTO, uzskata, ka brīvās tirdzniecības 
nolīgums ar Ķīnu uzlabos tirdzniecības 
attiecības un pozitīvi ietekmēs abas puses;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver Ķīnas un ES tirgu savstarpējo 
atkarību un nepieciešamību nodrošināt 
vienādas konkurences iespējas, kur tiek 
novērsts protekcionisms; norāda, ka Ķīna ir 
progresējusi attiecībā uz savu tirgu 
atvēršanu; tomēr uzsver, ka ir jārisina 

1. uzsver Ķīnas un ES tirgu savstarpējo 
atkarību un nepieciešamību nodrošināt 
vienādas konkurences iespējas, kur tiek 
novērsts protekcionisms; norāda, ka Ķīna ir 
progresējusi attiecībā uz savu tirgu 
atvēršanu; tomēr sagaida, lai Ķīnas 
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atsevišķi „pasākumi aiz robežas” Ķīnā, 
kas traucē uzņēmējdarbības vidi Eiropas 
uzņēmumiem; turpinot iesākto ceļu uz 
PTO, uzskata, ka brīvās tirdzniecības 
nolīgums ar Ķīnu varētu uzlabot 
tirdzniecības attiecības;

valdība atturētos no visiem pasākumiem, 
kas traucē uzņēmējdarbības vidi Eiropas 
uzņēmumiem; turpinot iesākto ceļu uz 
PTO, uzskata, ka pakāpeniska brīvās 
tirdzniecības nolīguma ar Ķīnu ieviešana
varētu uzlabot tirdzniecības attiecības;

Or. de

Grozījums Nr. 5
Louis Grech

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka būtu jāpastiprina centienus 
nodrošināt, lai Ķīnas valūtas vērtība tiktu 
vairāk saskaņota ar piedāvājuma un 
pieprasījuma dinamiku plašākā ES un 
Ķīnas tirdzniecības kontekstā;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Iliana Ivanova

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a aicina Komisiju veikt izsmeļošu 
analīzi attiecībā uz valūtas maiņas kursu 
ietekmi uz ES un Ķīnas tirdzniecības 
līdzsvaru;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Emma McClarkin
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Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver nepieciešamību turpmāk 
integrēt Ķīnu globālajā tirdzniecības 
sistēmā; aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt konstruktīvu dialogu ar Ķīnu 
par pieņemamu saimnieciskās darbības 
praksi korporatīvajā pārvaldībā, īpaši 
izceļot tādus jautājumus kā korupcija un 
intelektuālā īpašuma tiesību īstenošana;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Emma McClarkin

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b pārliecina, ka Komisijai vajadzētu 
izpētīt iespēju attīstīt un ieviest agrīnās 
brīdināšanas mehānismu, lai atklātu 
ārpustarifu šķēršļus, un nostiprināt tās 
esošos analītiskos instrumentus 
kvalitatīvai ārpustarifu šķēršļu 
novērtēšanai Ķīnā;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Matteo Salvini

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. akcentē ES un Ķīnas augsta līmeņa 2. akcentē ES un Ķīnas augsta līmeņa 
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ekonomikas un tirdzniecības dialoga 
nozīmi; aicina ES un Ķīnu tikties divas 
reizes gadā, lai stiprinātu to dialogu, jo 
īpaši attiecībā uz investīcijām, 
pakalpojumu sniegšanu, intelektuālā 
īpašuma tiesībām, standartiem, valsts 
iepirkumu, produktu drošību un piekļuvi 
izejvielām;

ekonomikas un tirdzniecības dialoga 
nozīmi; aicina ES un Ķīnu tikties divas 
reizes gadā, lai stiprinātu to dialogu, jo 
īpaši attiecībā uz Eiropas preču zīmju 
aizsardzību, rīcību viltojumu apkarošanā, 
investīcijām, pakalpojumu sniegšanu, 
intelektuālā īpašuma tiesībām, standartiem, 
valsts iepirkumu, produktu drošību un 
piekļuvi izejvielām;

Or. it

Grozījums Nr. 10
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. akcentē ES un Ķīnas augsta līmeņa 
ekonomikas un tirdzniecības dialoga 
nozīmi; aicina ES un Ķīnu tikties divas 
reizes gadā, lai stiprinātu to dialogu, jo 
īpaši attiecībā uz investīcijām, 
pakalpojumu sniegšanu, intelektuālā 
īpašuma tiesībām, standartiem, valsts 
iepirkumu, produktu drošību un piekļuvi 
izejvielām;

2. akcentē ES un Ķīnas augsta līmeņa 
ekonomikas un tirdzniecības dialoga 
nozīmi; aicina ES un Ķīnu tikties divas 
reizes gadā, lai stiprinātu to dialogu un 
panāktu konkrētus rezultātus, jo īpaši 
jomās saistībā ar investīcijām, 
pakalpojumu sniegšanu, intelektuālā 
īpašuma tiesību ievērošanu, regulējuma 
un standartu konverģenci, abpusēju valsts 
iepirkumu tirgu atvēršanu, produktu 
drošību un piekļuvi izejvielām;

Or. fr

Grozījums Nr. 11
Iliana Ivanova

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. akcentē ES un Ķīnas augsta līmeņa 
ekonomikas un tirdzniecības dialoga 

2. akcentē ES un Ķīnas augsta līmeņa 
ekonomikas un tirdzniecības dialoga 
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nozīmi; aicina ES un Ķīnu tikties divas 
reizes gadā, lai stiprinātu to dialogu, jo 
īpaši attiecībā uz investīcijām, 
pakalpojumu sniegšanu, intelektuālā 
īpašuma tiesībām, standartiem, valsts 
iepirkumu, produktu drošību un piekļuvi 
izejvielām;

nozīmi; aicina ES un Ķīnu tikties divas 
reizes gadā, lai stiprinātu to dialogu, jo 
īpaši attiecībā uz investīcijām, 
pakalpojumu sniegšanu, intelektuālā 
īpašuma tiesībām, inovācijām un 
tehnoloģijām, ilgtspējīgu attīstību, 
standartiem, valsts iepirkumu, produktu 
drošību un piekļuvi izejvielām;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Olga Sehnalová

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. akcentē ES un Ķīnas augsta līmeņa 
ekonomikas un tirdzniecības dialoga 
nozīmi; aicina ES un Ķīnu tikties divas 
reizes gadā, lai stiprinātu to dialogu, jo 
īpaši attiecībā uz investīcijām, 
pakalpojumu sniegšanu, intelektuālā 
īpašuma tiesībām, standartiem, valsts 
iepirkumu, produktu drošību un piekļuvi 
izejvielām;

2. akcentē ES un Ķīnas augsta līmeņa 
ekonomikas un tirdzniecības dialoga 
nozīmi; aicina ES un Ķīnu tikties divas 
reizes gadā, lai stiprinātu to dialogu, jo 
īpaši attiecībā uz investīcijām, 
pakalpojumu sniegšanu, intelektuālā 
īpašuma tiesībām, standartiem, valsts 
iepirkumu, produktu drošību, atbilstību 
noteikumiem par preču zīmju reģistrāciju 
un izmantošanu un piekļuvi izejvielām;

Or. cs

Grozījums Nr. 13
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. akcentē ES un Ķīnas augsta līmeņa 
ekonomikas un tirdzniecības dialoga 
nozīmi; aicina ES un Ķīnu tikties divas 
reizes gadā, lai stiprinātu to dialogu, jo 

2. uzskata, ka nepieciešams vienkāršot un 
labāk koordinēt Eiropas Savienības 
iestāžu sistēmu tā, lai izveidotu saskaņotu 
un efektīvu stratēģiju ekonomiskajām un 
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īpaši attiecībā uz investīcijām, 
pakalpojumu sniegšanu, intelektuālā 
īpašuma tiesībām, standartiem, valsts 
iepirkumu, produktu drošību un piekļuvi 
izejvielām;

tirdzniecības attiecībām ar Ķīnu; akcentē 
ES un Ķīnas augsta līmeņa ekonomikas un 
tirdzniecības dialoga nozīmi, bet aicina 
Komisiju pārskatīt noderīgumu un 
nepieciešamību pēc citām darba grupām 
un dialoga mehānismiem, kas pastāv 
dažādos līmeņos; aicina ES un Ķīnu tikties 
divas reizes gadā, lai stiprinātu to dialogu, 
jo īpaši attiecībā uz investīcijām, 
pakalpojumu sniegšanu, intelektuālā 
īpašuma tiesībām, standartiem, valsts 
iepirkumu, produktu drošību un piekļuvi 
izejvielām;

Or. lt

Grozījums Nr. 14
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. akcentē ES un Ķīnas augsta līmeņa 
ekonomikas un tirdzniecības dialoga 
nozīmi; aicina ES un Ķīnu tikties divas 
reizes gadā, lai stiprinātu to dialogu, jo 
īpaši attiecībā uz investīcijām, 
pakalpojumu sniegšanu, intelektuālā 
īpašuma tiesībām, standartiem, valsts 
iepirkumu, produktu drošību un piekļuvi 
izejvielām;

2. akcentē ES un Ķīnas augsta līmeņa 
ekonomikas un tirdzniecības dialoga 
nozīmi; aicina ES un Ķīnu tikties divas 
reizes gadā, lai stiprinātu to dialogu, jo 
īpaši attiecībā uz investīcijām, 
pakalpojumu sniegšanu, intelektuālā 
īpašuma tiesībām, standartiem, valsts 
iepirkumu, produktu drošību un piekļuvi 
izejvielām; aicina ES aizstāvēt tās 
ekonomiskās intereses kompetentās 
starptautiskās struktūrvienībās gadījumā, 
ja Ķīna pārkāpj esošos divpusējos un 
daudzpusējos nolīgumus, un, ja tādi 
nepastāv, censties tādus izveidot;

Or. de

Grozījums Nr. 15
Juozas Imbrasas
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. akcentē ES un Ķīnas augsta līmeņa 
ekonomikas un tirdzniecības dialoga 
nozīmi; aicina ES un Ķīnu tikties divas 
reizes gadā, lai stiprinātu to dialogu, jo 
īpaši attiecībā uz investīcijām, 
pakalpojumu sniegšanu, intelektuālā 
īpašuma tiesībām, standartiem, valsts 
iepirkumu, produktu drošību un piekļuvi 
izejvielām;

2. uzskata, ka nepieciešams vienkāršot un 
labāk koordinēt Eiropas Savienības 
iestāžu sistēmu tā, lai izveidotu saskaņotu 
un efektīvu stratēģiju ekonomiskajām un 
tirdzniecības attiecībām ar Ķīnu; akcentē 
ES un Ķīnas augsta līmeņa ekonomikas un 
tirdzniecības dialoga nozīmi, bet aicina 
Komisiju pārskatīt noderīgumu un 
nepieciešamību pēc citām darba grupām 
un dialoga mehānismiem, kas pastāv 
dažādos līmeņos; aicina ES un Ķīnu tikties 
divas reizes gadā, lai stiprinātu to dialogu, 
jo īpaši attiecībā uz investīcijām, 
pakalpojumu sniegšanu, intelektuālā 
īpašuma tiesībām, standartiem, valsts 
iepirkumu, produktu drošību un piekļuvi 
izejvielām;

Or. lt

Grozījums Nr. 16
Eija-Riitta Korhola

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. akcentē ES un Ķīnas augsta līmeņa 
ekonomikas un tirdzniecības dialoga 
nozīmi; aicina ES un Ķīnu tikties divas 
reizes gadā, lai stiprinātu to dialogu, jo 
īpaši attiecībā uz investīcijām, 
pakalpojumu sniegšanu, intelektuālā 
īpašuma tiesībām, standartiem, valsts 
iepirkumu, produktu drošību un piekļuvi 
izejvielām;

2. akcentē ES un Ķīnas augsta līmeņa 
ekonomikas un tirdzniecības dialoga 
nozīmi; aicina ES un Ķīnu tikties divas 
reizes gadā, lai ar dialoga palīdzību 
stiprinātu to divpusējās attiecības, jo īpaši 
attiecībā uz investīcijām, pakalpojumu 
sniegšanu, intelektuālā īpašuma tiesībām, 
standartiem, valsts iepirkumu, produktu 
drošību un piekļuvi izejvielām;

Or. en
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Grozījums Nr. 17
Emma McClarkin

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver nepieciešamību pieņemt 
saskaņotu pieeju attiecībā pret Ķīnu; 
aicina Komisiju un dalībvalstis attīstīt 
plašu sadarbību ar Ķīnu kopīgās 
pētniecības jomās, kā produktu drošība 
un cilvēku veselība, kā arī izveidot 
turpmāku zinātnisko, tehnoloģisko un 
kultūras apmaiņu;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Philippe Juvin, Andreas Schwab

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a īpaši uzsver nepieciešamību Ķīnai 
ievērot PTO noteikumus attiecībā uz 
piekļuvi izejvielām, kā apstiprināts PTO 
2011. gada 5. jūlija lēmumā, un retzemju 
elementiem;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Matteo Salvini

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž nožēlu, ka investīciju klimatam 3. pauž nožēlu, ka investīciju klimatam 
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Ķīnā trūkst pārredzamības un ka joprojām 
pastāv diskriminējošas prasības; aicina 
noslēgt divpusēju investīciju nolīgumu ar 
Ķīnu, lai palielinātu tirgus dalībnieku 
piekļuvi investīcijām;

Ķīnā trūkst pārredzamības un ka joprojām 
pastāv diskriminējošas prasības; vērš 
uzmanību uz grūtībām nekavējoties
noslēgt divpusēju investīciju nolīgumu ar 
Ķīnu, lai palielinātu tirgus dalībnieku 
piekļuvi investīcijām;

Or. it

Grozījums Nr. 20
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž nožēlu, ka investīciju klimatam 
Ķīnā trūkst pārredzamības un ka joprojām 
pastāv diskriminējošas prasības; aicina 
noslēgt divpusēju investīciju nolīgumu ar 
Ķīnu, lai palielinātu tirgus dalībnieku
piekļuvi investīcijām;

3. pauž nožēlu, ka investīciju klimatam 
Ķīnā trūkst pārredzamības un ka joprojām 
pastāv diskriminējošas prasības; aicina 
noslēgt divpusēju investīciju nolīgumu ar 
Ķīnu, kas pamatotos uz savstarpīguma un 
savstarpēja izdevīguma principiem, lai 
palielinātu tirgus dalībnieku piekļuvi 
investīcijām;

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Iliana Ivanova

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž nožēlu, ka investīciju klimatam 
Ķīnā trūkst pārredzamības un ka joprojām 
pastāv diskriminējošas prasības; aicina 
noslēgt divpusēju investīciju nolīgumu ar 
Ķīnu, lai palielinātu tirgus dalībnieku 
piekļuvi investīcijām;

3. pauž nožēlu, ka investīciju klimatam 
Ķīnā trūkst pārredzamības un ka joprojām 
pastāv diskriminējošas prasības; aicina 
noslēgt divpusēju investīciju nolīgumu ar 
Ķīnu, lai palielinātu tirgus dalībnieku 
piekļuvi investīcijām; uzsver 
nepieciešamību atvieglot tirdzniecību un 
ieguldījumus MVU vidū; izceļ nozīmi, kas 
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piemīt saskaņotībai starp centrālajām un 
vietējām varas iestādēm Ķīnā un 
birokrātijas samazināšanai attiecībā uz 
MVU;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Morten Løkkegaard

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž nožēlu, ka investīciju klimatam 
Ķīnā trūkst pārredzamības un ka joprojām 
pastāv diskriminējošas prasības; aicina 
noslēgt divpusēju investīciju nolīgumu ar 
Ķīnu, lai palielinātu tirgus dalībnieku 
piekļuvi investīcijām;

3. pauž nožēlu, ka investīciju klimatam 
Ķīnā trūkst pārredzamības un ka joprojām 
pastāv diskriminējošas prasības; aicina 
noslēgt divpusēju investīciju nolīgumu ar 
Ķīnu, lai palielinātu tirgus dalībnieku 
piekļuvi investīcijām, sākot ar 
visierobežotākajām nozarēm;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Emma McClarkin

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a izceļ to, ka Ķīna ir lielākais importa 
avots ES un otrs lielākais ES eksporta 
tirgus, gan importam, gan eksportam 
laika posmā starp 2009. un 2010. gadu
pieaugot vairāk nekā par 30 %;

Or. en
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Grozījums Nr. 24
Olga Sehnalová

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a pauž bažas, ka brīvi pieejama 
komercreģistra neesamības dēļ trūkst 
uzticamas informācijas par tirdzniecības 
partneriem Ķīnā; uzsver uzticamas 
informācijas nozīmi kā galveno 
nosacījumu labai uzņēmējdarbības videi;

Or. cs

Grozījums Nr. 25
Olga Sehnalová

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b atzīmē, ka ne visiem Ķīnas 
uzņēmumiem ir atļauja tirgoties, 
izmantojot ārvalstu valūtu; atbalsta Ķīnu, 
veicot turpmākus pasākumus, lai panāktu 
pilnīgu Ķīnas juaņas konvertējamību;

Or. cs

Grozījums Nr. 26
Philippe Juvin

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ir nobažījusies par augsto viltošanas un 
pirātisma līmeni un zemo intelektuālā 
īpašuma tiesību īstenošanas līmeni Ķīnā;

4. atklāj augsto viltošanas un pirātisma 
līmeni un zemo intelektuālā īpašuma 
tiesību īstenošanas līmeni Ķīnā; vērš 
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uzmanību uz šādas prakses radītajām 
ekonomiskajām, sociālajām un patērētāju 
veselības izmaksām;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Louis Grech

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ir nobažījusies par augsto viltošanas un 
pirātisma līmeni un zemo intelektuālā 
īpašuma tiesību īstenošanas līmeni Ķīnā;

4. ir nobažījusies par augsto viltošanas un 
pirātisma līmeni un zemo intelektuālā 
īpašuma tiesību īstenošanas līmeni Ķīnā;
uzskata, ka starptautisko uzņēmumu 
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība 
no Ķīnas varas iestāžu puses ir būtisks 
nosacījums ES un Ķīnas tirdzniecības 
izaugsmei; pauž viedokli, ka augsto 
tehnoloģiju produktu eksports no ES 
varētu kļūt par strauji augošu jomu, ko 
atvieglotu Ķīnas nepieciešamība pēc šiem 
produktiem un ES spēja tos ražot; 
uzskata, ka šāda tirdzniecības attīstība un 
progress abu dalībnieku vidū patiesi 
realizēsies tikai tad, ja tiks palielināta 
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Iliana Ivanova

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ir nobažījusies par augsto viltošanas un 
pirātisma līmeni un zemo intelektuālā 
īpašuma tiesību īstenošanas līmeni Ķīnā;

4. ir nobažījusies par augsto viltošanas un 
pirātisma līmeni un zemo intelektuālā 
īpašuma tiesību īstenošanas līmeni Ķīnā;
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atzinīgi vērtē Ķīnas centienus uzlabot 
tiesisko regulējumu un oficiālos veidus, ar 
kuru palīdzību uzņēmumi var aizsargāt to 
intelektuālā īpašuma tiesības; tomēr 
uzsver nepieciešamību turpmāk uzlabot 
normatīvo vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ir nobažījusies par augsto viltošanas un 
pirātisma līmeni un zemo intelektuālā 
īpašuma tiesību īstenošanas līmeni Ķīnā;

4. sagaida, lai Ķīna vērstu efektīvākas 
darbības pret viltošanu un pirātismu un 
ieviestu efektīvākus veidus ārvalstu 
uzņēmumu intelektuālā īpašuma tiesību 
īstenošanai Ķīnā;

Or. de

Grozījums Nr. 30
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ir nobažījusies par augsto viltošanas un 
pirātisma līmeni un zemo intelektuālā 
īpašuma tiesību īstenošanas līmeni Ķīnā;

4. ir pārliecināta, ka uzlabota intelektuālā 
īpašuma tiesību aizsardzība un efektīva 
attiecīgo noteikumu īstenošana Ķīnā
sniegtu nopietnu stimulu investoriem no 
Eiropas Savienības un pārējās pasaules 
veikt ieguldījumus, dalīties ar jaunām 
tehnoloģiskajām prasmēm un modernizēt 
esošās tehnoloģijas šajā valstī;

Or. lt
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Grozījums Nr. 31
Morten Løkkegaard

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ir nobažījusies par augsto viltošanas un 
pirātisma līmeni un zemo intelektuālā 
īpašuma tiesību īstenošanas līmeni Ķīnā;

4. ir nobažījusies par augsto viltošanas un 
pirātisma līmeni un zemo intelektuālā 
īpašuma tiesību īstenošanas līmeni Ķīnā, 
kas kavē inovācijas ES un nopietni 
ietekmē patērētāju drošību;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Emma McClarkin

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka Eiropas uzņēmumi pauž 
lielu neapmierinātību attiecībā uz 
birokrātiju, cilvēkresursu jautājumiem un 
pieeju tirgum Ķīnā; aicina Komisiju un 
dalībvalstis turpmāk akcentēt šos 
jautājumus augsta līmeņa ekonomikas un 
tirdzniecības dialogā;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Morten Løkkegaard

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

4.a šajā ziņā aicina veidot ciešu sadarbību 
starp Eiropas varas iestādēm, lai 
ierobežotu pirātisko preču importu un 
nodrošinātu augstu patērētāju drošības 
līmeni; tāpat aicina gan Komisiju, gan 
dalībvalstis uzsākt diskusijas ar Ķīnu par 
efektīvu intelektuālā īpašuma tiesību 
īstenošanu, tostarp reģionālā un vietējā 
līmenī; izceļ ārvalstu uzņēmējiem 
izvirzītās diskriminējošās oficiālās 
prasības, kas tiem neļauj efektīvi aizsargāt 
savas tiesības un patentus Ķīnā;

Or. da

Grozījums Nr. 34
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir nepieciešama labāka 
piekļuve valsts tirgiem; ir nobažījusies par 
Ķīnas politiku attiecībā uz valsts 
iepirkumu, kas ir atklāti diskriminējošs; 
uzsver, ka ES ir jāsaglabā tās spiediens uz 
Ķīnu attiecībā uz ātru pievienošanos valsts 
iepirkuma nolīgumam (GPA);

5. uzsver, ka ir nepieciešama labāka 
piekļuve valsts tirgiem; ir nobažījusies par 
Ķīnas politiku attiecībā uz valsts 
iepirkumu, kas ir atklāti diskriminējošs; 
uzsver, ka ES ir jāsaglabā tās spiediens uz 
Ķīnu attiecībā uz ātru pievienošanos valsts 
iepirkuma nolīgumam (GPA), lai panāktu 
abpusēju Ķīnas valsts iepirkuma tirgu 
atvēršanu, nodrošinātu, ka valsts 
iepirkuma procedūras atbilst 
starptautiskiem standartiem un ieviestu 
paredzamus nosacījumus 
apakšuzņēmējiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 35
Andreas Schwab
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir nepieciešama labāka 
piekļuve valsts tirgiem; ir nobažījusies par 
Ķīnas politiku attiecībā uz valsts 
iepirkumu, kas ir atklāti diskriminējošs; 
uzsver, ka ES ir jāsaglabā tās spiediens uz 
Ķīnu attiecībā uz ātru pievienošanos valsts 
iepirkuma nolīgumam (GPA);

5. uzsver, ka ir nepieciešama labāka 
piekļuve valsts tirgiem; ir nobažījusies par 
Ķīnas politiku attiecībā uz valsts 
iepirkumu, kas ir atklāti diskriminējošs; 
uzsver, ka ES ir jāsaglabā tās spiediens uz 
Ķīnu attiecībā uz ātru pievienošanos valsts 
iepirkuma nolīgumam (GPA); atbalsta 
Komisijas pārskatīšanu attiecībā uz 
pasākumiem, kas nepieciešami, lai 
nodrošinātu godīgumu gan ES 
uzņēmumu piekļuvē iepirkuma
procedūrām trešās valstīs, gan trešo valstu 
uzņēmumu piekļuvē Eiropas valsts 
iepirkuma procedūrām un nostiprinātu 
ES nostāju sarunās par Eiropas uzņēmēju 
piekļuvi trešo valstu valsts iepirkuma 
procedūrām; tomēr uzsver, ka šiem 
pasākumi nedrīkst radīt jaunu 
neatbilstīgu tirgus sadalīšanu, kas 
savukārt radītu negatīvas sekas uz 
Eiropas rūpniecību un tās globālās 
tirdzniecības attiecības;

Or. de

Grozījums Nr. 36
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir nepieciešama labāka
piekļuve valsts tirgiem; ir nobažījusies par 
Ķīnas politiku attiecībā uz valsts 
iepirkumu, kas ir atklāti diskriminējošs; 
uzsver, ka ES ir jāsaglabā tās spiediens uz 
Ķīnu attiecībā uz ātru pievienošanos valsts 
iepirkuma nolīgumam (GPA);

5. uzsver, ka ir nepieciešama labāka 
piekļuve valsts tirgiem; ir nobažījusies par 
Ķīnas politiku un tiesību aktiem attiecībā 
uz valsts iepirkumu, uz kuru pamata
valdība var pirkt ārvalstu preces, 
pakalpojumus vai projektus vienīgi 
izņēmuma apstākļos, piemēram, 
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gadījumā, ja tie nav pieejami Ķīnā; 
uzsver, ka ES ir jāsaglabā tās spiediens uz 
Ķīnu attiecībā uz ātru pievienošanos valsts 
iepirkuma nolīgumam (GPA);

Or. lt

Grozījums Nr. 37
Iliana Ivanova

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē Ķīnas centienus saskaņot 
valsts standartus ar starptautiskiem 
standartiem; tomēr ir nobažījusies, ka 
joprojām tiek ieviesti daudzi īpaši valsts 
standarti un sertifikācijas procedūras, kas 
rada jaunus tehniskus šķēršļus 
tirdzniecībai;

6. ir nobažījusies, ka joprojām tiek ieviesti 
daudzi īpaši valsts standarti un 
sertifikācijas procedūras, kas rada jaunus 
tehniskus šķēršļus tirdzniecībai; uzsver, ka 
uzņēmējdarbības atļauju pieteikumu 
process Ķīnā ir lēns un tiek uztverts kā 
līdzeklis ārvalstu uzņēmumu 
nodibināšanas un attīstības palēnināšanai
vairākās nozarēs; tomēr atzinīgi vērtē 
Ķīnas centienus saskaņot valsts 
standartus ar starptautiskiem standartiem
un cer, ka šī tendence turpināsies;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Olga Sehnalová

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē Ķīnas centienus saskaņot 
valsts standartus ar starptautiskiem 
standartiem; tomēr ir nobažījusies, ka 
joprojām tiek ieviesti daudzi īpaši valsts 
standarti un sertifikācijas procedūras, kas 
rada jaunus tehniskus šķēršļus 

6. atzinīgi vērtē Ķīnas centienus saskaņot 
valsts standartus ar starptautiskiem 
standartiem; tomēr ir nobažījusies, ka 
joprojām tiek ieviesti daudzi īpaši valsts 
standarti un sertifikācijas procedūras, kas 
rada jaunus šķēršļus tirdzniecībai;
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tirdzniecībai;

Or. cs

Grozījums Nr. 39
Morten Løkkegaard

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē Ķīnas centienus saskaņot 
valsts standartus ar starptautiskiem 
standartiem; tomēr ir nobažījusies, ka 
joprojām tiek ieviesti daudzi īpaši valsts 
standarti un sertifikācijas procedūras, kas 
rada jaunus tehniskus šķēršļus 
tirdzniecībai;

6. atzinīgi vērtē Ķīnas centienus saskaņot 
valsts standartus ar starptautiskiem 
standartiem; tomēr ir nobažījusies, ka 
joprojām tiek ieviesti daudzi īpaši valsts 
standarti un sertifikācijas procedūras, kas 
rada jaunus tehniskus šķēršļus 
tirdzniecībai; uzsver nepieciešamību 
iesaistīties diskusijās ar Ķīnu, izstrādājot 
nākotnes starptautiskos standartus, lai 
izvairītos no atšķirīgu standartu 
izmantošanas par de facto barjerām 
tirdzniecībā;

Or. da

Grozījums Nr. 40
Morten Løkkegaard

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a ir nobažījusies par Ķīnas ierobežojošo 
politiku un vadošo pozīciju dažu izejvielu 
tirgū, kas ir īpaši nozīmīgas Eiropas 
ekonomikas funkcionēšanai; aicina
Komisiju konsekventi uzraudzīt un 
reģionālā, daudzpusējā un divpusējā 
līmenī mazināt plaisu starp deficīta 
izejvielu (CRM) un retzemju elementu 
eksporta (REE) piedāvājumu un 
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pieprasījumu un turpmāk iesaistīties 
dialogā ar Ķīnu par tās veikto PTO 
noteikumu izmantošanu, lai ieviestu 
kvotas attiecībā uz to retzemju elementu 
eksportu, kas faktiski nav apdraudētie 
dabas resursi; uzsver nepieciešamību pēc 
vienotas Eiropas stratēģijas, tostarp ES 
un dalībvalstu ārpolitikas koordinēšanas 
izejvielu jomā, lai pastiprinātu politisko 
spiedienu un uzņēmumiem ES 
nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi to 
ražojumiem nepieciešamajiem pamata 
resursiem;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Emma McClarkin

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina iekļaut Ķīnu lēmumu 
pieņemšanas procesā attiecībā uz 
globālajiem produktu standartiem un 
pieņemt konstruktīvi kritisku darba 
metodi;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Olga Sehnalová

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver nepieciešamību vienkāršot 
obligātā uzņēmuma sertifikāta iegūšanas 
procedūru Eiropas uzņēmumiem; pauž 
bažas par informācijas un zinātības 
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izpaušanas risku šīs procedūras laikā; 
izsaka nožēlu, ka minētā procedūra 
joprojām ir neskaidra, nepārredzama un 
pakļauta dažādām interpretācijām;

Or. cs

Grozījums Nr. 43
Olga Sehnalová

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b atzīst Ķīnas tirgus neizmantoto 
potenciālu ES pakalpojumu sniegšanai; 
atzīmē arī to, ka tūrisms ir nozīmīgs 
savstarpējo attiecību starp abiem tirgiem 
aspekts pakalpojumu nozarē; tāpēc aicina 
atcelt šķēršļus pakalpojumu sniegšanai 
un veicināt tūrismu;

Or. cs

Grozījums Nr. 44
Emma McClarkin

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b izceļ virkni ES iestāžu pasūtīto 
ziņojumu, kuros bieži ir izmantots 
atbalstošs un noniecinošs izteiksmes veids, 
lai aprakstītu Ķīnas iekšējās un globālās 
ekonomiskās darbības1; uzsver 
nepieciešamību ieņemt konstruktīvi 
kritisku dialogu, vienlaikus ievērojot 
kulturālās iezīmes un atšķirības politikas 
veidošanā;
__________________
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1 Ārpolitikas ģenerāldirektorāts „Ķīna 
Āfrikā: kritika”, politikas darba 
dokuments (2010. gada oktobrī), PE 
449.518, 10. lpp — „Ķīnas ekonomiskā 
klātbūtne Āfrikā ir izpletusies līdzīgi 
naftas plankumam.”

Or. en


