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Amendement 1
Matteo Salvini

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept de onderlinge 
afhankelijkheid van de markten in China 
en de EU en benadrukt dat er gelijke 
concurrentie moet zijn en protectionisme 
moet worden vermeden; tekent aan dat 
China vooruitgang heeft geboekt als het 
gaat om het openstellen van zijn markten;
benadrukt echter dat sommige
binnenlandse maatregelen in China moeten 
worden aangepakt, omdat deze het 
zakelijke klimaat voor Europese bedrijven 
hinderen; is van mening dat de koers van 
de Wereldhandelsorganisatie moet worden 
gevolgd, maar dat een 
vrijhandelsovereenkomst met China de 
handelsbetrekkingen zou kunnen
verbeteren;

1. onderstreept dat het evenwicht tussen de 
markten van China en de EU momenteel 
ernstig is verstoord dat er gelijke 
concurrentie moet zijn; tekent aan dat 
China vooruitgang heeft geboekt als het 
gaat om het openstellen van zijn markten;
benadrukt echter dat veel binnenlandse 
maatregelen in China moeten worden 
aangepakt, omdat deze het zakelijke 
klimaat voor Europese bedrijven hinderen;
is van mening dat de koers van de 
Wereldhandelsorganisatie moet worden 
gevolgd, maar dat een 
vrijhandelsovereenkomst met China
moeilijk te implementeren zou zijn en dat 
deze de Europese maakindustrie zware 
schade zou kunnen toebrengen in plaats 
van de handelsbetrekkingen te verbeteren;

Or. it

Amendement 2
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept de onderlinge 
afhankelijkheid van de markten in China 
en de EU en benadrukt dat er gelijke 
concurrentie moet zijn en protectionisme 
moet worden vermeden; tekent aan dat 
China vooruitgang heeft geboekt als het 
gaat om het openstellen van zijn markten; 
benadrukt echter dat sommige 

1. onderstreept de onderlinge 
afhankelijkheid van de markten in China 
en de EU en benadrukt dat het 
wederkerigheidsbeginsel in acht moet 
worden genomen en dat er gelijke 
concurrentie moet zijn en protectionisme 
moet worden vermeden; tekent aan dat 
China vooruitgang heeft geboekt als het 
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binnenlandse maatregelen in China moeten 
worden aangepakt, omdat deze het 
zakelijke klimaat voor Europese bedrijven 
hinderen; is van mening dat de koers van 
de Wereldhandelsorganisatie moet worden 
gevolgd, maar dat een 
vrijhandelsovereenkomst met China de 
handelsbetrekkingen zou kunnen
verbeteren;

gaat om het openstellen van zijn markten; 
benadrukt echter dat sommige 
binnenlandse maatregelen in China moeten 
worden aangepakt, omdat deze het 
zakelijke klimaat voor Europese bedrijven 
hinderen; is van mening dat de koers van 
de Wereldhandelsorganisatie moet worden 
gevolgd, maar dat een 
vrijhandelsovereenkomst met China de 
handelsbetrekkingen zou kunnen 
verbeteren; wijst er echter met nadruk op 
dat de sluiting van een multilateraal 
akkoord voor de EU prioriteit moet 
krijgen;

Or. en

Amendement 3
Iliana Ivanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept de onderlinge 
afhankelijkheid van de markten in China 
en de EU en benadrukt dat er gelijke 
concurrentie moet zijn en protectionisme 
moet worden vermeden; tekent aan dat 
China vooruitgang heeft geboekt als het 
gaat om het openstellen van zijn markten; 
benadrukt echter dat sommige 
binnenlandse maatregelen in China moeten 
worden aangepakt, omdat deze het 
zakelijke klimaat voor Europese bedrijven 
hinderen; is van mening dat de koers van 
de Wereldhandelsorganisatie moet worden 
gevolgd, maar dat een 
vrijhandelsovereenkomst met China de 
handelsbetrekkingen zou kunnen
verbeteren;

1. onderstreept de onderlinge 
afhankelijkheid van de markten in China 
en de EU en benadrukt dat er gelijke 
concurrentie moet zijn en protectionisme 
moet worden vermeden; tekent aan dat 
China vooruitgang heeft geboekt als het 
gaat om het openstellen van zijn markten; 
benadrukt echter dat sommige 
binnenlandse maatregelen in China moeten 
worden aangepakt, omdat deze het 
zakelijke klimaat voor Europese bedrijven 
hinderen; is van mening dat de koers van 
de Wereldhandelsorganisatie moet worden 
gevolgd, maar dat een 
vrijhandelsovereenkomst met China de 
handelsbetrekkingen zal verbeteren en 
voor beide partijen een positief effect zal 
hebben;

Or. en
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Amendement 4
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept de onderlinge 
afhankelijkheid van de markten in China 
en de EU en benadrukt dat er gelijke 
concurrentie moet zijn en protectionisme 
moet worden vermeden; tekent aan dat 
China vooruitgang heeft geboekt als het 
gaat om het openstellen van zijn markten;
benadrukt echter dat sommige 
binnenlandse maatregelen in China 
moeten worden aangepakt, omdat deze het 
zakelijke klimaat voor Europese bedrijven 
hinderen; is van mening dat de koers van 
de Wereldhandelsorganisatie moet worden 
gevolgd, maar dat een 
vrijhandelsovereenkomst met China de 
handelsbetrekkingen zou kunnen 
verbeteren;

1. onderstreept de onderlinge 
afhankelijkheid van de markten in China 
en de EU en benadrukt dat er gelijke 
concurrentie moet zijn; tekent aan dat 
China vooruitgang heeft geboekt als het 
gaat om het openstellen van zijn markten;
verwacht echter van de Chinese regering
dat zij zich onthoudt van alle maatregelen
die het zakelijke klimaat voor Europese 
bedrijven hinderen; is van mening dat de 
koers van de Wereldhandelsorganisatie 
moet worden gevolgd, maar dat de 
geleidelijke invoering van een 
vrijhandelsovereenkomst met China de 
handelsbetrekkingen zou kunnen 
verbeteren;

Or. de

Amendement 5
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat er meer inspanningen 
moeten worden geleverd om te 
bewerkstelligen dat de waarde van de 
Chinese munt in de bredere context van 
de handel tussen de EU en China meer in 
de pas loopt met de dynamiek van vraag 
en aanbod; 
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Or. en

Amendement 6
Iliana Ivanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
een diepgaande analyse op te maken van 
het effect van de wisselkoersen op de 
handelsbalans tussen de EU en China;

Or. en

Amendement 7
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept de noodzaak China 
nauwer te integreren in het mondiale 
handelsbestel; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten met China een constructieve 
dialoog te voeren over de vraag welke 
economische praktijken uit een oogpunt 
van ondernemingsbeleid aanvaardbaar 
zijn, waarbij de aandacht speciaal moet 
uitgaan naar zaken zoals corruptie en de 
handhaving van intellectuele 
eigendomsrechten;

Or. en

Amendement 8
Emma McClarkin



AM\880220NL.doc 7/26 PE473.922v01-00

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. stelt zich op het standpunt dat de 
Commissie zich zou moeten beraden op de 
mogelijkheid tot ontwikkeling en 
invoering van een 
vroegsignaleringsmechanisme voor het 
opsporen van non-tarifaire 
belemmeringen en dat zij haar bestaande 
analyse-instrumenten voor de kwalitatieve 
beoordeling van in China gehanteerde 
non-tarifaire belemmeringen zou moeten 
verbeteren;

Or. en

Amendement 9
Matteo Salvini

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het belang van de 
economische en handelsdialoog op hoog 
niveau tussen de EU en China; verzoekt de 
EU en China twee keer per jaar te 
vergaderen om hun dialoog te versterken, 
met name als het gaat om investeringen, 
dienstverlening, intellectuele 
eigendomsrechten, normen, openbare 
aanbestedingen, productveiligheid en 
toegang tot grondstoffen;

2. benadrukt het belang van de 
economische en handelsdialoog op hoog 
niveau tussen de EU en China; verzoekt de 
EU en China twee keer per jaar te 
vergaderen om hun dialoog te versterken, 
met name wat betreft de bescherming van 
Europese handelsmerken, maatregelen
om namaak tegen te gaan, investeringen, 
dienstverlening, intellectuele 
eigendomsrechten, normen, openbare 
aanbestedingen, productveiligheid en 
toegang tot grondstoffen;

Or. it

Amendement 10
Constance Le Grip, Philippe Juvin
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het belang van de 
economische en handelsdialoog op hoog 
niveau tussen de EU en China; verzoekt de 
EU en China twee keer per jaar te 
vergaderen om hun dialoog te versterken, 
met name als het gaat om investeringen, 
dienstverlening, intellectuele 
eigendomsrechten, normen, openbare 
aanbestedingen, productveiligheid en 
toegang tot grondstoffen;

2. benadrukt het belang van de 
economische en handelsdialoog op hoog 
niveau tussen de EU en China; verzoekt de 
EU en China twee keer per jaar te 
vergaderen om hun dialoog te versterken
en concrete resultaten te kunnen 
verwezenlijken, met name op het gebied 
van investeringen, dienstverlening,
eerbiediging van intellectuele 
eigendomsrechten, convergentie van 
regelgeving en normen, wederzijdse 
openstelling van de markten voor
openbare aanbestedingen, 
productveiligheid en toegang tot 
grondstoffen;

Or. fr

Amendement 11
Iliana Ivanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het belang van de 
economische en handelsdialoog op hoog 
niveau tussen de EU en China; verzoekt de 
EU en China twee keer per jaar te 
vergaderen om hun dialoog te versterken, 
met name als het gaat om investeringen, 
dienstverlening, intellectuele 
eigendomsrechten, normen, openbare 
aanbestedingen, productveiligheid en 
toegang tot grondstoffen;

2. benadrukt het belang van de 
economische en handelsdialoog op hoog 
niveau tussen de EU en China; verzoekt de 
EU en China twee keer per jaar te 
vergaderen om hun dialoog te versterken, 
met name als het gaat om investeringen, 
dienstverlening, intellectuele 
eigendomsrechten, innovatie en 
technologie, duurzame ontwikkeling,
normen, openbare aanbestedingen, 
productveiligheid en toegang tot
grondstoffen;

Or. en
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Amendement 12
Olga Sehnalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het belang van de 
economische en handelsdialoog op hoog 
niveau tussen de EU en China; verzoekt de 
EU en China twee keer per jaar te 
vergaderen om hun dialoog te versterken, 
met name als het gaat om investeringen, 
dienstverlening, intellectuele
eigendomsrechten, normen, openbare 
aanbestedingen, productveiligheid en 
toegang tot grondstoffen;

2. benadrukt het belang van de 
economische en handelsdialoog op hoog 
niveau tussen de EU en China; verzoekt de 
EU en China twee keer per jaar te 
vergaderen om hun dialoog te versterken, 
met name als het gaat om investeringen, 
dienstverlening, intellectuele 
eigendomsrechten, normen, openbare 
aanbestedingen, productveiligheid, 
naleving van de regels inzake registratie
en het gebruik van handelsmerken en 
toegang tot grondstoffen;

Or. cs

Amendement 13
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het belang van de 
economische en handelsdialoog op hoog 
niveau tussen de EU en China; verzoekt de 
EU en China twee keer per jaar te 
vergaderen om hun dialoog te versterken, 
met name als het gaat om investeringen, 
dienstverlening, intellectuele 
eigendomsrechten, normen, openbare 
aanbestedingen, productveiligheid en 
toegang tot grondstoffen;

2. is van mening dat het institutionele 
kader van de Europese Unie moet worden 
vereenvoudigd en beter moet worden 
gecoördineerd om een geharmoniseerde 
en effectieve strategie voor de 
economische en handelsbetrekkingen met 
China te kunnen ontwikkelen; benadrukt 
het belang van de economische en 
handelsdialoog op hoog niveau tussen de 
EU en China, maar verzoekt de Commissie 
zich te beraden over het nut en de 
noodzaak van de overige op de 
verschillende niveaus bestaande 
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werkgroepen en dialoogmechanismen;
verzoekt de EU en China twee keer per jaar 
te vergaderen om hun dialoog te 
versterken, met name als het gaat om 
investeringen, dienstverlening, intellectuele 
eigendomsrechten, normen, openbare 
aanbestedingen, productveiligheid en 
toegang tot grondstoffen;

Or. lt

Amendement 14
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het belang van de 
economische en handelsdialoog op hoog 
niveau tussen de EU en China; verzoekt de 
EU en China twee keer per jaar te 
vergaderen om hun dialoog te versterken, 
met name als het gaat om investeringen, 
dienstverlening, intellectuele 
eigendomsrechten, normen, openbare 
aanbestedingen, productveiligheid en 
toegang tot grondstoffen;

2. benadrukt het belang van de 
economische en handelsdialoog op hoog 
niveau tussen de EU en China; verzoekt de 
EU en China twee keer per jaar te 
vergaderen om hun dialoog te versterken, 
met name als het gaat om investeringen, 
dienstverlening, intellectuele 
eigendomsrechten, normen, openbare 
aanbestedingen, productveiligheid en 
toegang tot grondstoffen; dringt er bij de 
EU op aan binnen de bevoegde 
internationale instanties op te komen voor 
haar economische belangen, mocht China 
inbreuk plegen op de bestaande bilaterale 
en multilaterale overeenkomsten en om, 
wanneer dergelijke akkoorden niet 
voorhanden zijn, te trachten deze tot stand 
te brengen;

Or. de

Amendement 15
Juozas Imbrasas
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het belang van de 
economische en handelsdialoog op hoog 
niveau tussen de EU en China; verzoekt de 
EU en China twee keer per jaar te 
vergaderen om hun dialoog te versterken, 
met name als het gaat om investeringen, 
dienstverlening, intellectuele 
eigendomsrechten, normen, openbare 
aanbestedingen, productveiligheid en 
toegang tot grondstoffen;

2. is van mening dat het institutionele 
kader van de Europese Unie moet worden 
vereenvoudigd en beter moet worden 
gecoördineerd om een geharmoniseerde 
en effectieve strategie voor de 
economische en handelsbetrekkingen met 
China te kunnen ontwikkelen; benadrukt 
het belang van de economische en 
handelsdialoog op hoog niveau tussen de 
EU en China, maar verzoekt de Commissie 
zich te beraden over het nut en de 
noodzaak van de overige op de 
verschillende niveaus bestaande 
werkgroepen en dialoogmechanismen;
verzoekt de EU en China twee keer per jaar 
te vergaderen om hun dialoog te 
versterken, met name als het gaat om 
investeringen, dienstverlening, intellectuele 
eigendomsrechten, normen, openbare 
aanbestedingen, productveiligheid en 
toegang tot grondstoffen;

Or. lt

Amendement 16
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het belang van de 
economische en handelsdialoog op hoog 
niveau tussen de EU en China; verzoekt de 
EU en China twee keer per jaar te 
vergaderen om hun dialoog te versterken, 
met name als het gaat om investeringen, 
dienstverlening, intellectuele 
eigendomsrechten, normen, openbare 
aanbestedingen, productveiligheid en 

2. benadrukt het belang van de 
economische en handelsdialoog op hoog 
niveau tussen de EU en China; verzoekt de 
EU en China twee keer per jaar te 
vergaderen om hun bilaterale relatie door 
middel van dialoog te versterken, met 
name als het gaat om investeringen, 
dienstverlening, intellectuele 
eigendomsrechten, normen, openbare 
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toegang tot grondstoffen; aanbestedingen, productveiligheid en 
toegang tot grondstoffen;

Or. en

Amendement 17
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept de noodzaak om jegens 
China een uitgebalanceerde strategie te 
ontwikkelen; roept de Commissie en de 
lidstaten ertoe op met China op grote 
schaal samen te werken op terreinen zoals 
gemeenschappelijk onderzoek naar 
bijvoorbeeld productveiligheid en 
menselijke gezondheid, en meer 
wetenschappelijke, technologische en 
culturele uitwisselingsinitiatieven te 
ontplooien;

Or. en

Amendement 18
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. dringt er met name op aan dat 
China zich houdt aan de WTO-regels 
inzake de toegang tot grondstoffen zoals 
die zijn neergelegd in het desbetreffende 
WTO-besluit van 5 juli 2011, alsook aan 
de regels met betrekking tot zeldzame 
aardmetalen;

Or. en
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Amendement 19
Matteo Salvini

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt het dat het investeringsklimaat 
in China niet transparant is en dat er nog 
steeds discriminerende eisen van 
toepassing zijn; verzoekt om een bilaterale 
investeringsovereenkomst met China, die 
is gericht op een verbeterde markttoegang
voor investeringen;

3. betreurt het dat het investeringsklimaat 
in China niet transparant is en dat er nog 
steeds discriminerende eisen van 
toepassing zijn; vestigt er de aandacht op 
hoe moeilijk het in de praktijk is om op 
zeer korte termijn met China een 
bilateraal investeringsakkoord te sluiten 
om de toegang tot de markten voor 
investeringen te verbeteren;

Or. it

Amendement 20
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt het dat het investeringsklimaat 
in China niet transparant is en dat er nog 
steeds discriminerende eisen van 
toepassing zijn; verzoekt om een bilaterale 
investeringsovereenkomst met China, die is 
gericht op een verbeterde markttoegang 
voor investeringen;

3. betreurt het dat het investeringsklimaat 
in China niet transparant is en dat er nog 
steeds discriminerende eisen van 
toepassing zijn; dringt aan op sluiting van
een bilaterale investeringsovereenkomst 
met China op basis van de beginselen van 
wederkerigheid en wederzijds voordeel, en
die is gericht op een verbeterde 
markttoegang voor investeringen;

Or. fr

Amendement 21
Iliana Ivanova
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt het dat het investeringsklimaat 
in China niet transparant is en dat er nog 
steeds discriminerende eisen van 
toepassing zijn; verzoekt om een bilaterale 
investeringsovereenkomst met China, die is 
gericht op een verbeterde markttoegang 
voor investeringen;

3. betreurt het dat het investeringsklimaat 
in China niet transparant is en dat er nog 
steeds discriminerende eisen van 
toepassing zijn; verzoekt om een bilaterale 
investeringsovereenkomst met China, die is 
gericht op een verbeterde markttoegang 
voor investeringen; onderstreept de 
noodzaak om handel en investeringen 
tussen mkb-bedrijven onderling te 
faciliteren; benadrukt het belang van 
coördinatie tussen de centrale en lokale 
overheden in China en van het 
terugdringen van de administratieve 
rompslomp voor mkb-bedrijven;

Or. en

Amendement 22
Morten Løkkegaard

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt het dat het investeringsklimaat 
in China niet transparant is en dat er nog 
steeds discriminerende eisen van 
toepassing zijn; verzoekt om een bilaterale 
investeringsovereenkomst met China, die is 
gericht op een verbeterde markttoegang 
voor investeringen;

3. betreurt het dat het investeringsklimaat 
in China niet transparant is en dat er nog 
steeds discriminerende eisen van 
toepassing zijn; verzoekt om een bilaterale 
investeringsovereenkomst met China, die is 
gericht op een verbeterde markttoegang 
voor investeringen, waarbij de sectoren 
met de grootste beperkingen het eerst aan 
de beurt moeten komen;

Or. en
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Amendement 23
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat China voor de EU de 
voornaamste invoerbron is en tevens de 
op één na grootste exportmarkt van de 
EU, waarbij zowel de import als de export 
in de jaren 2009-2010 met ruim 30 
procent zijn gestegen;

Or. en

Amendement 24
Olga Sehnalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. constateert met bezorgdheid dat er 
als gevolg van het ontbreken van een vrij 
toegankelijk handelsregister sprake is van 
een tekort aan betrouwbare informatie 
omtrent de commerciële partners in 
China; onderstreept het belang van 
betrouwbare informatie als een essentiële 
voorwaarde voor een goed 
ondernemersklimaat;

Or. cs

Amendement 25
Olga Sehnalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 ter. merkt op dat niet alle Chinese 
bedrijven in een vreemde valuta handel 
mogen drijven; steunt China bij het 
nemen van verdere stappen in de richting 
van volledige convertibiliteit van de 
Chinese yuan;

Or. cs

Amendement 26
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is bezorgd over het feit dat piraterij en 
het vervaardigen van namaakproducten
op grote schaal voorkomen en dat er in 
China weinig wordt gedaan als het gaat 
om de handhaving van intellectuele 
eigendomsrechten;

4. spreekt zijn afkeuring uit over het feit 
dat namaak en piraterij in China op grote 
schaal voorkomen en dat er weinig werk
wordt gemaakt van de handhaving van 
intellectuele eigendomsrechten; vestigt er 
de aandacht op dat dergelijke praktijken 
hoge economische, sociale en 
gezondheidskosten met zich meebrengen;

Or. en

Amendement 27
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is bezorgd over het feit dat piraterij en 
het vervaardigen van namaakproducten op 
grote schaal voorkomen en dat er in China 
weinig wordt gedaan als het gaat om de 
handhaving van intellectuele 

4. is bezorgd over het feit dat piraterij en 
het vervaardigen van namaakproducten op 
grote schaal voorkomen en dat er in China 
weinig wordt gedaan als het gaat om de 
handhaving van intellectuele 
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eigendomsrechten; eigendomsrechten; is van oordeel dat de 
bescherming van de intellectuele 
eigendomsrechten van internationale 
bedrijven door de Chinese autoriteiten 
van essentieel belang is voor de groei van 
de handel tussen de EU en China; is van 
mening dat de export van 
hightechproducten uit de EU een 
exponentiële groeisector zou kunnen 
worden dank zij de Chinese behoefte aan 
deze producten en het vermogen van de 
EU om ze te produceren; stelt zich op het 
standpunt dat een ontwikkeling in die zin 
en de bevordering van de handel tussen de 
beide partijen pas echt van de grond 
kunnen komen indien de bescherming 
van intellectuele eigendomsrechten beter 
wordt geregeld;

Or. en

Amendement 28
Iliana Ivanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is bezorgd over het feit dat piraterij en 
het vervaardigen van namaakproducten op 
grote schaal voorkomen en dat er in China 
weinig wordt gedaan als het gaat om de 
handhaving van intellectuele 
eigendomsrechten;

4. is bezorgd over het feit dat piraterij en 
het vervaardigen van namaakproducten op 
grote schaal voorkomen en dat er in China 
weinig wordt gedaan als het gaat om de 
handhaving van intellectuele 
eigendomsrechten; is ingenomen met de 
inspanningen die China zich getroost ter 
verbetering van de wet- en regelgeving en 
van de officiële kanalen waarlangs 
bedrijven hun intellectuele 
eigendomsrechten kunnen beschermen;
benadrukt evenwel de noodzaak om de 
regelgeving verder te verbeteren;

Or. en
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Amendement 29
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is bezorgd over het feit dat piraterij en
het vervaardigen van namaakproducten 
op grote schaal voorkomen en dat er in 
China weinig wordt gedaan als het gaat 
om de handhaving van intellectuele 
eigendomsrechten;

4. verwacht van China een effectiever 
optreden tegen illegale namaak en
piraterij en efficiëntere maatregelen om 
buitenlandse bedrijven in staat te stellen 
de naleving van hun intellectuele 
eigendomsrechten in China af te dwingen;

Or. de

Amendement 30
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is bezorgd over het feit dat piraterij en 
het vervaardigen van namaakproducten 
op grote schaal voorkomen en dat er in 
China weinig wordt gedaan als het gaat 
om de handhaving van intellectuele 
eigendomsrechten;

4. is ervan overtuigd dat een betere 
bescherming van intellectuele 
eigendomsrechten en de effectieve 
implementatie van de desbetreffende 
regels in China voor investeerders uit de 
Europese Unie en elders een krachtige 
stimulans zou zijn om er te investeren, om 
nieuwe technologische vaardigheden uit 
te wisselen en de in China bestaande 
technologieën te moderniseren;

Or. lt

Amendement 31
Morten Løkkegaard

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. is bezorgd over het feit dat piraterij en 
het vervaardigen van namaakproducten op 
grote schaal voorkomen en dat er in China 
weinig wordt gedaan als het gaat om de 
handhaving van intellectuele 
eigendomsrechten;

4. is bezorgd over het feit dat piraterij en 
het vervaardigen van namaakproducten op 
grote schaal voorkomen en dat er in China 
weinig wordt gedaan als het gaat om de 
handhaving van intellectuele 
eigendomsrechten, hetgeen niet alleen ten 
koste gaat van de innovatie in de EU, 
maar ook ernstige gevolgen heeft voor de 
veiligheid van de consument;

Or. en

Amendement 32
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat Europese bedrijven 
niet te spreken zijn over de 
bureaucratische rompslomp, de 
personeelspoblematiek en de moeilijke 
toegang tot de markt in China; roept de 
Commissie en de lidstaten ertoe op 
hiervan meer werk te maken in het kader 
van de economische en handelsdialoog op 
hoog niveau;

Or. en

Amendement 33
Morten Løkkegaard

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt in dat verband aan op nauwe 
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samenwerking tussen de Europese 
autoriteiten om de invoer van door 
piraterij verkregen goederen te beteugelen 
en een hoog niveau van veiligheid voor de 
consument te waarborgen; dringt er 
daarnaast zowel bij de Commissie als bij 
de lidstaten op aan nauwer met China in 
overleg te treden over de effectieve 
handhaving van intellectuele 
eigendomsrechten, ook op regionaal en 
lokaal niveau; wijst op de discriminerende 
formele vereisten waardoor buitenlandse 
ondernemingen wordt belet hun rechten 
en octrooien in China effectief te 
verdedigen;

Or. da

Amendement 34
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt de behoefte aan een betere 
toegang tot overheidsmarkten; is bezorgd 
over het Chinese beleid met betrekking tot 
openbare aanbestedingen, waarbij openlijk 
wordt gediscrimineerd; benadrukt dat de 
EU druk moet blijven uitoefenen op China 
om spoedig toe te treden tot de 
Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten;

5. benadrukt de behoefte aan een betere 
toegang tot overheidsmarkten; is bezorgd 
over het Chinese beleid met betrekking tot 
openbare aanbestedingen, waarbij openlijk 
wordt gediscrimineerd; benadrukt dat de 
EU druk moet blijven uitoefenen op China 
om spoedig toe te treden tot de 
Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten, zodat de Chinese 
markt voor overheidsopdrachten ook voor 
externe gegadigden kan worden 
opengesteld, kan worden gegarandeerd 
dat de uit te schrijven openbare 
aanbestedingsprocedures voldoen aan de 
internationale normen en er voor 
onderaannemers voorspelbare 
voorwaarden kunnen worden gecreëerd;

Or. fr
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Amendement 35
Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt de behoefte aan een betere 
toegang tot overheidsmarkten; is bezorgd 
over het Chinese beleid met betrekking tot 
openbare aanbestedingen, waarbij openlijk 
wordt gediscrimineerd; benadrukt dat de 
EU druk moet blijven uitoefenen op China 
om spoedig toe te treden tot de 
Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten;

5. benadrukt de behoefte aan een betere 
toegang tot overheidsmarkten; is bezorgd 
over het Chinese beleid met betrekking tot 
openbare aanbestedingen, waarbij openlijk 
wordt gediscrimineerd; benadrukt dat de 
EU druk moet blijven uitoefenen op China 
om spoedig toe te treden tot de 
Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten; acht het positief dat 
de Commissie zich beraadt over de 
maatregelen die nodig zijn om te zorgen 
voor een evenwichtige toegang voor zowel 
EU-ondernemingen tot 
aanbestedingsprocedures in derde landen 
enerzijds als van ondernemingen uit derde 
landen tot de aanbestedingsmarkten in de 
EU anderzijds, en om de positie van de 
Unie te versterken bij de 
onderhandelingen over de toegang van 
Europese bedrijven tot 
overheidsopdrachten van derde landen; 
wijst er evenwel op dat deze maatregelen 
zo moeten worden opgezet dat zij niet tot 
ongewenste nieuwe vormen van 
marktcompartimentering leiden, die op 
hun beurt weer een negatieve uitwerking 
kunnen hebben op de Europese industrie 
en haar mondiale handelsbetrekkingen;

Or. de

Amendement 36
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt de behoefte aan een betere 
toegang tot overheidsmarkten; is bezorgd 
over het Chinese beleid met betrekking tot 
openbare aanbestedingen, waarbij 
openlijk wordt gediscrimineerd; benadrukt 
dat de EU druk moet blijven uitoefenen op 
China om spoedig toe te treden tot de 
Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten;

5. benadrukt de behoefte aan een betere 
toegang tot overheidsmarkten; is bezorgd 
over het Chinese beleid en de Chinese 
wetgeving inzake overheidsopdrachten, 
die voorschrijft dat de overheid alleen 
onder uitzonderlijke omstandigheden 
buitenlandse goederen, diensten of 
projecten mag aanschaffen, bijvoorbeeld 
als ze in China niet verkrijgbaar zijn;
benadrukt dat de EU druk moet blijven 
uitoefenen op China om spoedig toe te 
treden tot de Overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten;

Or. lt

Amendement 37
Iliana Ivanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verwelkomt de inspanningen die door 
China zijn verricht om binnenlandse 
normen af te stemmen op internationale 
normen; is echter bezorgd over het feit dat 
er steeds meer specifieke binnenlandse 
normen en certificeringsprocedures worden 
ingevoerd, waardoor er nieuwe technische 
handelsbarrières worden gecreëerd;

6. is bezorgd over het feit dat er steeds 
meer specifieke binnenlandse normen en 
certificeringsprocedures worden ingevoerd, 
waardoor er nieuwe technische 
handelsbarrières worden gecreëerd;
benadrukt dat de procedure voor het 
aanvragen van een bedrijfsvergunning in 
China moeizaam verloopt en wordt 
ervaren als een instrument om de 
vestiging en uitbreiding van buitenlandse 
bedrijven in een aantal sectoren te 
vertragen; is echter ingenomen met de 
inspanningen die China zich getroost om 
de nationale normen aan te passen aan de 
internationale standaarden en hoopt dat 
deze tendens zal aanhouden;

Or. en
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Amendement 38
Olga Sehnalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verwelkomt de inspanningen die door 
China zijn verricht om binnenlandse 
normen af te stemmen op internationale 
normen; is echter bezorgd over het feit dat 
er steeds meer specifieke binnenlandse 
normen en certificeringsprocedures worden 
ingevoerd, waardoor er nieuwe technische
handelsbarrières worden gecreëerd;

6. verwelkomt de inspanningen die door 
China zijn verricht om binnenlandse 
normen af te stemmen op internationale 
normen; is echter bezorgd over het feit dat 
er steeds meer specifieke binnenlandse 
normen en certificeringsprocedures worden 
ingevoerd, waardoor er nieuwe 
handelsbarrières worden gecreëerd;

Or. cs

Amendement 39
Morten Løkkegaard

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verwelkomt de inspanningen die door 
China zijn verricht om binnenlandse 
normen af te stemmen op internationale 
normen; is echter bezorgd over het feit dat 
er steeds meer specifieke binnenlandse 
normen en certificeringsprocedures worden 
ingevoerd, waardoor er nieuwe technische 
handelsbarrières worden gecreëerd;

6. verwelkomt de inspanningen die door 
China zijn verricht om binnenlandse 
normen af te stemmen op internationale 
normen; is echter bezorgd over het feit dat 
er steeds meer specifieke binnenlandse 
normen en certificeringsprocedures worden 
ingevoerd, waardoor er nieuwe technische 
handelsbarrières worden gecreëerd;
onderstreept de noodzaak om met China 
in overleg te treden bij de ontwikkeling 
van toekomstige internationale 
standaarden om te vermijden dat er bij 
wijze van de facto handelsbelemmering 
verschillende normen worden aangelegd;

Or. da
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Amendement 40
Morten Løkkegaard

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is bezorgd over het restrictieve 
beleid van China en zijn dominante 
positie op de markt voor een aantal 
grondstoffen die van cruciaal belang zijn 
voor het functioneren van de Europese 
economie; verzoekt de Commissie op 
zowel regionaal als multilateraal en 
bilateraal niveau consequent toezicht te 
houden op de grote verschillen in de 
vraag naar en het aanbod van CRM en 
zeldzame aardmetalen en deze te helpen 
verkleinen en met China nader in overleg 
te treden over het feit dat China de WTO-
regels gebruikt om quota voor zeldzame 
aardmetalen af te dwingen, terwijl het 
daarbij in feite niet om bedreigde 
grondstoffen gaat; onderstreept de 
noodzaak van een gemeenschappelijke 
Europese strategie, die tevens voorziet in 
coördinatie van het buitenlandbeleid van 
de EU en van de lidstaten op het gebied 
van grondstoffen, teneinde de politieke 
druk op te voeren en te waarborgen dat 
bedrijven binnen de EU gelijke toegang 
hebben tot de voor de vervaardiging van 
hun producten noodzakelijke 
hulpbronnen;

Or. en

Amendement 41
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. pleit ervoor China te betrekken bij 
het besluitvormingsproces inzake 
mondiale productnormen en daarvoor een 
op constructieve kritiek gebaseerde 
werkmethode toe te passen;

Or. en

Amendement 42
Olga Sehnalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt de noodzaak tot 
vereenvoudiging van de procedure voor 
het verkrijgen van een verplicht 
bedrijfscertificaat voor Europese 
bedrijven; is bezorgd over het risico dat er 
in de loop van deze procedure informatie 
of knowhow openbaar wordt gemaakt; 
betreurt dat de procedure nog steeds 
onduidelijk en ondoorzichtig is en 
onderhevig aan uiteenlopende 
interpretaties;

Or. cs

Amendement 43
Olga Sehnalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. onderkent het onbenutte potentieel 
van de Chinese markt voor de levering 
van diensten uit de EU; merkt voorts op 
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dat ook het toerisme een belangrijk aspect 
vormt van de wederzijdse betrekkingen 
tussen de beide markten in de 
dienstensector; dringt dan ook aan op 
opheffing van de belemmeringen voor het 
verlenen van diensten en op bevordering 
van het toerisme;

Or. cs

Amendement 44
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. wijst met name op een aantal in
opdracht van de EU-instellingen 
opgemaakte rapporten waarin vaak 
partijdige en denigrerende taal wordt 
gebezigd ter beschrijving van 
binnenlandse en mondiale economische 
activiteiten van China1; onderstreept de 
noodzaak van een op constructieve kritiek 
gebaseerde dialoog en van eerbiediging 
van de specifieke culturele 
karakteristieken en de verschillen in 
politieke organisatie;
__________________
1 DG EXPO, "China in Africa: A 
Critique", Beleidsnota, (oktober 2010), 
PE 449.518, blz. 10 - "The Chinese 
economic presence has spread through 
Africa like an oil slick." 

Or. en


