
AM\880220PL.doc PE473.922v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

2010/2301(INI)

12.10.2011

POPRAWKI
1 - 44

Projekt opinii
Morten Løkkegaard
(PE469.725v02-00)

UE-Chiny: brak równowagi w relacjach handlowych?
(2010/2301(INI))



PE473.922v01-00 2/26 AM\880220PL.doc

PL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\880220PL.doc 3/26 PE473.922v01-00

PL

Poprawka 1
Matteo Salvini

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla współzależność rynku 
chińskiego i unijnego oraz potrzebę 
istnienia równych szans i unikania 
protekcjonizmu; odnotowuje postęp 
poczyniony przez Chiny na rzecz otwarcia 
swych rynków; podkreśla jednak potrzebę 
zwrócenia szczególnej uwagi na pewne
kwestie dotyczące działań podejmowanych 
na wewnętrznym rynku chińskim, które 
sprawiają, że klimat rynkowy dla 
przedsiębiorców europejskich jest mniej 
przyjazny; wyraża opinię, że – przy 
jednoczesnej kontynuacji współpracy w 
ramach WTO – umowa o wolnym handlu z 
Chinami mogłaby przyczynić się do 
poprawy relacji handlowych;

1. podkreśla obecny znaczący brak 
równowagi między rynkiem chińskim i 
europejskim oraz potrzebę istnienia 
równych szans; odnotowuje postęp 
poczyniony przez Chiny na rzecz otwarcia 
swych rynków; podkreśla jednak potrzebę 
zwrócenia szczególnej uwagi na liczne
kwestie dotyczące działań podejmowanych 
na wewnętrznym rynku chińskim, które 
sprawiają, że klimat rynkowy dla 
przedsiębiorców europejskich jest mniej 
przyjazny; wyraża opinię, że – przy 
jednoczesnej kontynuacji współpracy w 
ramach WTO – wdrożenie umowy o 
wolnym handlu z Chinami wiązałoby się z 
wieloma trudnościami oraz że umowa ta, 
zamiast przyczynić się do poprawy relacji 
handlowych, mogłaby poważnie 
zaszkodzić przemysłowi wytwórczemu w 
Europie;

Or. it

Poprawka 2
Philippe Juvin

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla współzależność rynku 
chińskiego i unijnego oraz potrzebę 
istnienia równych szans i unikania 
protekcjonizmu; odnotowuje postęp 
poczyniony przez Chiny na rzecz otwarcia 

1. podkreśla współzależność rynku 
chińskiego i unijnego oraz potrzebę
poszanowania zasady wzajemności oraz
istnienia równych szans i unikania 
protekcjonizmu; odnotowuje postęp 
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swych rynków; podkreśla jednak potrzebę 
zwrócenia szczególnej uwagi na pewne 
kwestie dotyczące działań podejmowanych 
na wewnętrznym rynku chińskim, które 
sprawiają, że klimat rynkowy dla 
przedsiębiorców europejskich jest mniej 
przyjazny; wyraża opinię, że – przy 
jednoczesnej kontynuacji współpracy w
ramach WTO – umowa o wolnym handlu z 
Chinami mogłaby przyczynić się do 
poprawy relacji handlowych;

poczyniony przez Chiny na rzecz otwarcia 
swych rynków; podkreśla jednak potrzebę 
zwrócenia szczególnej uwagi na pewne 
kwestie dotyczące działań podejmowanych 
na wewnętrznym rynku chińskim, które 
sprawiają, że klimat rynkowy dla 
przedsiębiorców europejskich jest mniej 
przyjazny; wyraża opinię, że – przy 
jednoczesnej kontynuacji współpracy w 
ramach WTO – umowa o wolnym handlu z 
Chinami mogłaby przyczynić się do 
poprawy relacji handlowych; kładzie 
jednak nacisk na to, że priorytetem UE 
powinna być umowa na szczeblu 
wielostronnym;

Or. en

Poprawka 3
Iliana Ivanova

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla współzależność rynku 
chińskiego i unijnego oraz potrzebę 
istnienia równych szans i unikania 
protekcjonizmu; odnotowuje postęp 
poczyniony przez Chiny na rzecz otwarcia 
swych rynków; podkreśla jednak potrzebę 
zwrócenia szczególnej uwagi na pewne 
kwestie dotyczące działań podejmowanych 
na wewnętrznym rynku chińskim, które 
sprawiają, że klimat rynkowy dla 
przedsiębiorców europejskich jest mniej 
przyjazny; wyraża opinię, że – przy 
jednoczesnej kontynuacji współpracy w 
ramach WTO – umowa o wolnym handlu z 
Chinami mogłaby przyczynić się do 
poprawy relacji handlowych;

1. podkreśla współzależność rynku 
chińskiego i unijnego oraz potrzebę 
istnienia równych szans i unikania 
protekcjonizmu; odnotowuje postęp 
poczyniony przez Chiny na rzecz otwarcia 
swych rynków; podkreśla jednak potrzebę 
zwrócenia szczególnej uwagi na pewne 
kwestie dotyczące działań podejmowanych 
na wewnętrznym rynku chińskim, które 
sprawiają, że klimat rynkowy dla 
przedsiębiorców europejskich jest mniej 
przyjazny; wyraża opinię, że – przy 
jednoczesnej kontynuacji współpracy w 
ramach WTO – umowa o wolnym handlu z 
Chinami przyczyni się do poprawy relacji 
handlowych i będzie miała pozytywne 
skutki dla obu stron;

Or. en
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Poprawka 4
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla współzależność rynku 
chińskiego i unijnego oraz potrzebę 
istnienia równych szans i unikania 
protekcjonizmu; odnotowuje postęp 
poczyniony przez Chiny na rzecz otwarcia 
swych rynków; podkreśla jednak potrzebę 
zwrócenia szczególnej uwagi na pewne 
kwestie dotyczące działań podejmowanych 
na wewnętrznym rynku chińskim, które 
sprawiają, że klimat rynkowy dla 
przedsiębiorców europejskich jest mniej 
przyjazny; wyraża opinię, że – przy 
jednoczesnej kontynuacji współpracy w 
ramach WTO – umowa o wolnym handlu z 
Chinami mogłaby przyczynić się do 
poprawy relacji handlowych;

1. podkreśla współzależność rynku 
chińskiego i unijnego oraz potrzebę 
istnienia równych szans; odnotowuje 
postęp poczyniony przez Chiny na rzecz 
otwarcia swych rynków; oczekuje jednak, 
że rząd chiński zaniecha wszelkich działań 
podejmowanych na wewnętrznym rynku 
chińskim, które sprawiają, że klimat 
rynkowy dla przedsiębiorców europejskich 
jest mniej przyjazny; wyraża opinię, że –
przy jednoczesnej kontynuacji współpracy 
w ramach WTO – umowa o wolnym 
handlu z Chinami, która wchodziłaby w 
życie stopniowo, mogłaby przyczynić się 
do poprawy relacji handlowych;

Or. de

Poprawka 5
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla konieczność wzmożenia 
wysiłków w celu zapewnienia większego 
dostosowania wartości waluty chińskiej do 
dynamiki podaży i popytu w szerszym 
kontekście handlu między UE a Chinami;

Or. en
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Poprawka 6
Iliana Ivanova

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
gruntownej analizy wpływu kursów 
walutowych na bilans handlowy między 
UE a Chinami;

Or. en

Poprawka 7
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla potrzebę większego 
włączenia Chin do globalnego systemu 
handlowego; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do prowadzenia 
konstruktywnego dialogu z Chinami 
dotyczącego dopuszczalnych praktyk 
gospodarczych w ramach ładu 
korporacyjnego, ze szczególnym 
podkreśleniem kwestii takich jak korupcja 
i egzekwowanie praw własności 
intelektualnej;

Or. en

Poprawka 8
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 1b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1b. uważa, że Komisja powinna zbadać 
możliwość opracowania i wprowadzenia 
mechanizmu wczesnego ostrzegania w 
celu wykrywania barier pozataryfowych 
oraz udoskonalić swoje istniejące 
narzędzia analityczne do oceny 
jakościowej barier pozataryfowych w 
Chinach;

Or. en

Poprawka 9
Matteo Salvini

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca szczególną uwagę na znaczenie 
dialogu wysokiego szczebla ds. 
gospodarczych i handlowych UE-Chiny; 
wzywa UE i Chiny do organizowania dwa 
razu w roku wspólnych spotkań w celu 
wzmocnienia wzajemnego dialogu, 
zwłaszcza w kwestiach dotyczących 
inwestycji, świadczenia usług, praw do 
własności intelektualnej, standardów, 
zamówień publicznych, bezpieczeństwa 
produktów i dostępu do surowców;

2. zwraca szczególną uwagę na znaczenie 
dialogu wysokiego szczebla ds. 
gospodarczych i handlowych UE-Chiny; 
wzywa UE i Chiny do organizowania dwa 
razy w roku wspólnych spotkań w celu 
wzmocnienia wzajemnego dialogu, 
zwłaszcza w kwestiach dotyczących 
ochrony europejskich znaków 
towarowych, zwalczania podrabiania 
wyrobów, inwestycji, świadczenia usług, 
praw do własności intelektualnej, 
standardów, zamówień publicznych, 
bezpieczeństwa produktów i dostępu do 
surowców;

Or. it

Poprawka 10
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. zwraca szczególną uwagę na znaczenie 
dialogu wysokiego szczebla ds. 
gospodarczych i handlowych UE-Chiny; 
wzywa UE i Chiny do organizowania dwa 
razy w roku wspólnych spotkań w celu 
wzmocnienia wzajemnego dialogu, 
zwłaszcza w kwestiach dotyczących 
inwestycji, świadczenia usług, praw do 
własności intelektualnej, standardów, 
zamówień publicznych, bezpieczeństwa 
produktów i dostępu do surowców;

2. zwraca szczególną uwagę na znaczenie 
dialogu wysokiego szczebla ds. 
gospodarczych i handlowych UE-Chiny; 
wzywa UE i Chiny do organizowania dwa 
razy w roku wspólnych spotkań w celu 
wzmocnienia wzajemnego dialogu oraz 
uzyskania konkretnych rezultatów, 
zwłaszcza w kwestiach dotyczących 
inwestycji, świadczenia usług, 
poszanowania praw do własności 
intelektualnej, konwergencji regulacyjnej i 
w zakresie standardów, wzajemnego 
otwarcia rynków zamówień publicznych, 
bezpieczeństwa produktów i dostępu do 
surowców;

Or. fr

Poprawka 11
Iliana Ivanova

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca szczególną uwagę na znaczenie 
dialogu wysokiego szczebla ds. 
gospodarczych i handlowych UE-Chiny; 
wzywa UE i Chiny do organizowania dwa 
razy w roku wspólnych spotkań w celu 
wzmocnienia wzajemnego dialogu, 
zwłaszcza w kwestiach dotyczących 
inwestycji, świadczenia usług, praw do 
własności intelektualnej, standardów, 
zamówień publicznych, bezpieczeństwa 
produktów i dostępu do surowców;

2. zwraca szczególną uwagę na znaczenie 
dialogu wysokiego szczebla ds. 
gospodarczych i handlowych UE-Chiny; 
wzywa UE i Chiny do organizowania dwa 
razy w roku wspólnych spotkań w celu 
wzmocnienia wzajemnego dialogu, 
zwłaszcza w kwestiach dotyczących 
inwestycji, świadczenia usług, praw do 
własności intelektualnej, innowacji i 
technologii, zrównoważonego rozwoju,
standardów, zamówień publicznych, 
bezpieczeństwa produktów i dostępu do 
surowców;

Or. en
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Poprawka 12
Olga Sehnalová

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca szczególną uwagę na znaczenie 
dialogu wysokiego szczebla ds. 
gospodarczych i handlowych UE-Chiny; 
wzywa UE i Chiny do organizowania dwa 
razu w roku wspólnych spotkań w celu 
wzmocnienia wzajemnego dialogu, 
zwłaszcza w kwestiach dotyczących 
inwestycji, świadczenia usług, praw do 
własności intelektualnej, standardów, 
zamówień publicznych, bezpieczeństwa 
produktów i dostępu do surowców;

2. zwraca szczególną uwagę na znaczenie 
dialogu wysokiego szczebla ds. 
gospodarczych i handlowych UE-Chiny; 
wzywa UE i Chiny do organizowania dwa 
razu w roku wspólnych spotkań w celu 
wzmocnienia wzajemnego dialogu, 
zwłaszcza w kwestiach dotyczących 
inwestycji, świadczenia usług, praw do 
własności intelektualnej, standardów, 
zamówień publicznych, bezpieczeństwa 
produktów, przestrzegania zasad 
dotyczących rejestracji i stosowania 
znaków towarowych i dostępu do 
surowców;

Or. cs

Poprawka 13
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca szczególną uwagę na znaczenie 
dialogu wysokiego szczebla ds. 
gospodarczych i handlowych UE-Chiny; 
wzywa UE i Chiny do organizowania dwa 
razu w roku wspólnych spotkań w celu 
wzmocnienia wzajemnego dialogu, 
zwłaszcza w kwestiach dotyczących 
inwestycji, świadczenia usług, praw do 
własności intelektualnej, standardów, 
zamówień publicznych, bezpieczeństwa 
produktów i dostępu do surowców;

2. uważa, że uproszczona i lepiej 
skoordynowana podstawa instytucjonalna 
UE jest konieczna w dążeniu do rozwoju 
jednolitej i skutecznej strategii UE w 
stosunkach z Chinami w dziedzinie 
gospodarki i handlu; zwraca szczególną 
uwagę na znaczenie dialogu wysokiego 
szczebla ds. gospodarczych i handlowych 
UE-Chiny, wzywa jednak Komisję do 
analizy korzyści wynikających z istnienia 
pozostałych grup roboczych i z rozmów 
prowadzonych na różnych innych 
szczeblach oraz zapotrzebowania na nie; 
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wzywa UE i Chiny do organizowania dwa 
razu w roku wspólnych spotkań w celu 
wzmocnienia wzajemnego dialogu, 
zwłaszcza w kwestiach dotyczących 
inwestycji, świadczenia usług, praw do 
własności intelektualnej, standardów, 
zamówień publicznych, bezpieczeństwa 
produktów i dostępu do surowców;

Or. lt

Poprawka 14
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca szczególną uwagę na znaczenie 
dialogu wysokiego szczebla ds. 
gospodarczych i handlowych UE-Chiny; 
wzywa UE i Chiny do organizowania dwa 
razu w roku wspólnych spotkań w celu 
wzmocnienia wzajemnego dialogu, 
zwłaszcza w kwestiach dotyczących 
inwestycji, świadczenia usług, praw do 
własności intelektualnej, standardów, 
zamówień publicznych, bezpieczeństwa 
produktów i dostępu do surowców;

2. zwraca szczególną uwagę na znaczenie 
dialogu wysokiego szczebla ds. 
gospodarczych i handlowych UE-Chiny; 
wzywa UE i Chiny do organizowania dwa 
razu w roku wspólnych spotkań w celu 
wzmocnienia wzajemnego dialogu, 
zwłaszcza w kwestiach dotyczących 
inwestycji, świadczenia usług, praw do 
własności intelektualnej, standardów, 
zamówień publicznych, bezpieczeństwa 
produktów i dostępu do surowców; 
domaga się, aby UE w przypadku 
naruszania przez Chiny obowiązujących 
umów dwustronnych i wielostronnych 
broniła swoich interesów gospodarczych
przed właściwymi instancjami 
międzynarodowymi, a w razie braku 
takich instancji, aby dążyła do ich 
utworzenia;

Or. de

Poprawka 15
Juozas Imbrasas
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca szczególną uwagę na znaczenie 
dialogu wysokiego szczebla ds. 
gospodarczych i handlowych UE-Chiny; 
wzywa UE i Chiny do organizowania dwa 
razu w roku wspólnych spotkań w celu 
wzmocnienia wzajemnego dialogu, 
zwłaszcza w kwestiach dotyczących 
inwestycji, świadczenia usług, praw do 
własności intelektualnej, standardów, 
zamówień publicznych, bezpieczeństwa 
produktów i dostępu do surowców;

2. uważa, że uproszczona i lepiej 
skoordynowana podstawa instytucjonalna 
UE jest konieczna w dążeniu do rozwoju 
jednolitej i skutecznej strategii UE w 
stosunkach z Chinami w dziedzinie 
gospodarki i handlu; zwraca szczególną 
uwagę na znaczenie dialogu wysokiego 
szczebla ds. gospodarczych i handlowych 
UE-Chiny, wzywa jednak Komisję do 
analizy korzyści wynikających z istnienia 
pozostałych grup roboczych i z rozmów 
prowadzonych na różnych innych 
szczeblach oraz zapotrzebowania na nie; 
wzywa UE i Chiny do organizowania dwa 
razu w roku wspólnych spotkań w celu 
wzmocnienia wzajemnego dialogu, 
zwłaszcza w kwestiach dotyczących 
inwestycji, świadczenia usług, praw do 
własności intelektualnej, standardów, 
zamówień publicznych, bezpieczeństwa 
produktów i dostępu do surowców;

Or. lt

Poprawka 16
Eija-Riitta Korhola

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca szczególną uwagę na znaczenie 
dialogu wysokiego szczebla ds. 
gospodarczych i handlowych UE-Chiny; 
wzywa UE i Chiny do organizowania dwa 
razy w roku wspólnych spotkań w celu 
wzmocnienia wzajemnego dialogu, 
zwłaszcza w kwestiach dotyczących 
inwestycji, świadczenia usług, praw do 
własności intelektualnej, standardów, 

2. zwraca szczególną uwagę na znaczenie 
dialogu wysokiego szczebla ds. 
gospodarczych i handlowych UE-Chiny; 
wzywa UE i Chiny do organizowania dwa 
razy w roku wspólnych spotkań w celu 
wzmocnienia relacji dwustronnych za 
pomocą dialogu, zwłaszcza w kwestiach 
dotyczących inwestycji, świadczenia usług, 
praw do własności intelektualnej, 
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zamówień publicznych, bezpieczeństwa 
produktów i dostępu do surowców;

standardów, zamówień publicznych, 
bezpieczeństwa produktów i dostępu do 
surowców;

Or. en

Poprawka 17
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla potrzebę przyjęcia 
zrównoważonego podejścia względem 
Chin; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do umocnienia szeroko 
zakrojonej współpracy z Chinami w 
dziedzinach wspólnych badań, takich jak 
bezpieczeństwo produktów i ludzkie 
zdrowie, oraz do ustanowienia szerzej 
zakrojonej wymiany naukowej, 
technologicznej i kulturalnej;

Or. en

Poprawka 18
Philippe Juvin, Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. kładzie szczególny nacisk na potrzebę 
przestrzegania przez Chiny zasad WTO w 
zakresie dostępu do surowców, zgodnie z 
orzeczeniem WTO z dnia 5 lipca 2011 r., 
oraz metali ziem rzadkich;

Or. en
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Poprawka 19
Matteo Salvini

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża ubolewanie, że klimatowi 
inwestycyjnemu w Chinach brakuje 
przejrzystości oraz że wciąż obowiązują 
tam dyskryminacyjne wymogi; wzywa do 
zawarcia dwustronnej umowy 
inwestycyjnej z Chinami mającej na celu 
zwiększony dostęp rynku do inwestycji;

3. wyraża ubolewanie, że klimatowi 
inwestycyjnemu w Chinach brakuje 
przejrzystości oraz że wciąż obowiązują 
tam dyskryminacyjne wymogi; wskazuje 
obiektywną trudność zawarcia w krótkim 
terminie dwustronnej umowy 
inwestycyjnej z Chinami mającej na celu 
zwiększony dostęp rynku do inwestycji;

Or. it

Poprawka 20
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża ubolewanie, że klimatowi 
inwestycyjnemu w Chinach brakuje 
przejrzystości oraz że wciąż obowiązują 
tam dyskryminacyjne wymogi; wzywa do 
zawarcia dwustronnej umowy 
inwestycyjnej z Chinami mającej na celu 
zwiększony dostęp rynku do inwestycji;

3. wyraża ubolewanie, że klimatowi 
inwestycyjnemu w Chinach brakuje 
przejrzystości oraz że wciąż obowiązują 
tam dyskryminacyjne wymogi; wzywa do 
zawarcia dwustronnej umowy 
inwestycyjnej z Chinami opartej na 
zasadach wzajemności i wzajemnej 
korzyści oraz mającej na celu zwiększony 
dostęp rynku do inwestycji;

Or. fr

Poprawka 21
Iliana Ivanova

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. wyraża ubolewanie, że klimatowi 
inwestycyjnemu w Chinach brakuje 
przejrzystości oraz że wciąż obowiązują 
tam dyskryminacyjne wymogi; wzywa do 
zawarcia dwustronnej umowy 
inwestycyjnej z Chinami mającej na celu 
zwiększony dostęp rynku do inwestycji;

3. wyraża ubolewanie, że klimatowi 
inwestycyjnemu w Chinach brakuje 
przejrzystości oraz że wciąż obowiązują 
tam dyskryminacyjne wymogi; wzywa do 
zawarcia dwustronnej umowy 
inwestycyjnej z Chinami mającej na celu 
zwiększony dostęp rynku do inwestycji; 
wskazuje na potrzebę ułatwiania handlu i 
inwestycji wśród MŚP; podkreśla 
znaczenie koordynacji pomiędzy organami 
centralnymi i lokalnymi w Chinach oraz 
ograniczania biurokracji w odniesieniu do 
MŚP;

Or. en

Poprawka 22
Morten Løkkegaard

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wyraża ubolewanie, że klimatowi 
inwestycyjnemu w Chinach brakuje 
przejrzystości oraz że wciąż obowiązują 
tam dyskryminacyjne wymogi; wzywa do 
zawarcia dwustronnej umowy 
inwestycyjnej z Chinami mającej na celu 
zwiększony dostęp rynku do inwestycji;

3. wyraża ubolewanie, że klimatowi 
inwestycyjnemu w Chinach brakuje 
przejrzystości oraz że wciąż obowiązują 
tam dyskryminacyjne wymogi; wzywa do 
zawarcia dwustronnej umowy 
inwestycyjnej z Chinami mającej na celu 
zwiększony dostęp rynku do inwestycji, 
zaczynając od sektorów 
charakteryzujących się największymi 
ograniczeniami;

Or. en

Poprawka 23
Emma McClarkin
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Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla to, że Chiny stanowią dla 
UE największe źródło przywozu i drugi co 
do wielkości rynek wywozu UE i zarówno 
w przypadku przywozu, jak i wywozu w 
latach 2009–2010 odnotowano ponad 30-
procentowy wzrost;

Or. en

Poprawka 24
Olga Sehnalová

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. jest zaniepokojony tym, że w związku z 
brakiem swobodnego dostępu do rejestru 
handlowego nie ma wiarygodnych 
informacji o partnerach handlowych z 
Chin; podkreśla znaczenie wiarygodnych 
informacji będących podstawowym 
warunkiem dobrego klimatu dla biznesu;

Or. cs

Poprawka 25
Olga Sehnalová

Projekt opinii
Ustęp 3b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. stwierdza, że nie wszystkie chińskie 
firmy mają zezwolenia na handel w 
walucie obcej; wspiera Chiny w dalszych 
działaniach na rzecz osiągnięcia pełnej 
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wymienialności chińskiego juana;

Or. cs

Poprawka 26
Philippe Juvin

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża zaniepokojenie mającym w 
Chinach znaczną skalę podrabianiem i
piractwem, a także niskim poziomem 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej;

4. potępia mające w Chinach znaczną 
skalę podrabianie i piractwo, a także niski 
poziom egzekwowania praw własności 
intelektualnej; zwraca uwagę na koszty 
gospodarcze, społeczne i w zakresie
zdrowia konsumentów wynikające z 
takich praktyk;

Or. en

Poprawka 27
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża zaniepokojenie mającym w 
Chinach znaczną skalę podrabianiem i 
piractwem, a także niskim poziomem 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej;

4. wyraża zaniepokojenie mającym w 
Chinach znaczną skalę podrabianiem i 
piractwem, a także niskim poziomem 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej; jest zdania, że kluczowe 
znaczenie dla rozwoju handlu między UE 
i Chinami ma ochrona praw własności 
intelektualnej firm międzynarodowych 
przez chińskie władze; uważa, że wywóz z 
UE produktów opartych na nowoczesnych 
technologiach mógłby ulec znacznemu
wzrostowi, któremu sprzyjałyby 
zapotrzebowanie Chin na te produkty oraz 
zdolność UE do ich wytworzenia; 
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utrzymuje, że osiągnięcie takiego rozwoju 
i postępów w handlu między tymi dwoma 
podmiotami będzie rzeczywiście możliwe 
jedynie w przypadku zwiększenia ochrony 
praw własności intelektualnej;

Or. en

Poprawka 28
Iliana Ivanova

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża zaniepokojenie mającym w 
Chinach znaczną skalę podrabianiem i 
piractwem, a także niskim poziomem 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej;

4. wyraża zaniepokojenie mającym w 
Chinach znaczną skalę podrabianiem i 
piractwem, a także niskim poziomem 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej; z zadowoleniem przyjmuje 
wysiłki czynione przez Chiny w celu 
ulepszenia ram prawnych i oficjalnych 
kanałów umożliwiających 
przedsiębiorstwom ochronę ich praw 
własności intelektualnej; podkreśla 
jednak potrzebę dalszego udoskonalania 
otoczenia regulacyjnego;

Or. en

Poprawka 29
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża zaniepokojenie mającym w 
Chinach znaczną skalę podrabianiem i 
piractwem, a także niskim poziomem 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej;

4. oczekuje od Chin podejmowania 
konsekwentniejszych działań na rzecz
zwalczania nielegalnego podrabiania i 
piractwa oraz stworzenia dla 
zagranicznych przedsiębiorstw 
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skuteczniejszych możliwości 
egzekwowania swoich praw własności 
intelektualnej w Chinach;

Or. de

Poprawka 30
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża zaniepokojenie mającym w 
Chinach znaczną skalę podrabianiem i 
piractwem, a także niskim poziomem 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej;

4. jest przekonany, że lepsza ochrona praw 
własności intelektualnej oraz skuteczne 
wdrażanie powiązanych przepisów w 
Chinach zdecydowanie zachęciłyby 
inwestorów z krajów UE i innych krajów 
do inwestowania w Chinach oraz 
dzielenia się wiedzą w zakresie nowych 
technologii i modernizacji starych 
technologii obecnych w tym kraju;

Or. lt

Poprawka 31
Morten Løkkegaard

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża zaniepokojenie mającym w 
Chinach znaczną skalę podrabianiem i 
piractwem, a także niskim poziomem 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej;

4. wyraża zaniepokojenie mającym w 
Chinach znaczną skalę podrabianiem i 
piractwem, a także niskim poziomem 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej, które hamują innowacje w 
UE, a także znacząco wpływają na 
bezpieczeństwo konsumentów;

Or. en



AM\880220PL.doc 19/26 PE473.922v01-00

PL

Poprawka 32
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że przedsiębiorstwa 
europejskie wyrażają bardzo duże 
niezadowolenie w związku z biurokracją, 
kwestiami dotyczącymi zasobów ludzkich i 
dostępem do rynku w Chinach; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
wywierania większego nacisku na te 
kwestie w ramach dialogu wysokiego 
szczebla ds. gospodarczych i handlowych;

Or. en

Poprawka 33
Morten Løkkegaard

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa w związku z tym do ścisłej 
współpracy pomiędzy organami 
europejskimi w celu ochrony przed 
wwozem podrabianych towarów oraz w 
celu zapewnienia wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa konsumentów; wzywa 
ponadto zarówno Komisję, jak i państwa 
członkowskie do prowadzenia 
wzmocnionego dialogu z Chinami 
dotyczącego efektywnego egzekwowania 
praw własności intelektualnej, także na 
szczeblu regionalnym i lokalnym;
podkreśla dyskryminacyjny charakter 
formalnych wymogów nakładanych na 
zagraniczne firmy uniemożliwiających im 
skuteczną obronę ich praw i patentów w 
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Chinach;

Or. da

Poprawka 34
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla potrzebę lepszego dostępu do 
rynków publicznych; wyraża 
zaniepokojenie polityką Chin w dziedzinie 
zamówień publicznych, które są w jawny 
sposób dyskryminujące; podkreśla, że UE 
musi w dalszym ciągu wywierać nacisk na 
Chiny w celu szybkiego zawarcia 
porozumienia w sprawie zamówień 
publicznych (GPA);

5. podkreśla potrzebę lepszego dostępu do 
rynków publicznych; wyraża 
zaniepokojenie polityką Chin w dziedzinie 
zamówień publicznych, które są w jawny 
sposób dyskryminujące; podkreśla, że UE 
musi w dalszym ciągu wywierać nacisk na 
Chiny w celu szybkiego zawarcia 
porozumienia w sprawie zamówień 
publicznych (GPA) w dążeniu do 
osiągnięcia wzajemnego otwarcia 
chińskich rynków zamówień publicznych, 
zapewnienia zgodnych ze standardami 
międzynarodowymi procedur udzielania 
zamówień publicznych oraz stworzenia 
przewidywalnych warunków dla 
oferentów;

Or. fr

Poprawka 35
Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla potrzebę lepszego dostępu do 
rynków publicznych; wyraża 
zaniepokojenie polityką Chin w dziedzinie 
zamówień publicznych, które są w jawny 
sposób dyskryminujące; podkreśla, że UE 

5. podkreśla potrzebę lepszego dostępu do 
rynków publicznych; wyraża 
zaniepokojenie polityką Chin w dziedzinie 
zamówień publicznych, które są w jawny 
sposób dyskryminujące; podkreśla, że UE 
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musi w dalszym ciągu wywierać nacisk na 
Chiny w celu szybkiego zawarcia 
porozumienia w sprawie zamówień 
publicznych (GPA);

musi w dalszym ciągu wywierać nacisk na 
Chiny w celu szybkiego zawarcia 
porozumienia w sprawie zamówień 
publicznych (GPA); popiera dokonywany 
przez Komisję przegląd działań 
niezbędnych w celu zagwarantowania 
sprawiedliwego dostępu przedsiębiorstw 
UE do rynków zamówień publicznych w 
państwach trzecich oraz przedsiębiorstw z 
państw trzecich do unijnych rynków 
zamówień, a także w celu wzmocnienia
pozycji Unii w negocjacjach w sprawie 
dostępu przedsiębiorstw europejskich do 
zamówień publicznych w państwach 
trzecich; zwraca jednak uwagę na 
konieczność opracowania tych działań w 
taki sposób, aby nie prowadziły one do 
niepożądanego ponownego podziału
rynku, co mogłoby z kolei wywrzeć 
negatywny wpływ na przemysł europejski i 
jego relacje handlowe na arenie 
międzynarodowej;

Or. de

Poprawka 36
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla potrzebę lepszego dostępu do 
rynków publicznych; wyraża 
zaniepokojenie polityką Chin w dziedzinie 
zamówień publicznych, które są w jawny 
sposób dyskryminujące; podkreśla, że UE 
musi w dalszym ciągu wywierać nacisk na 
Chiny w celu szybkiego zawarcia 
porozumienia w sprawie zamówień 
publicznych (GPA);

5. podkreśla potrzebę lepszego dostępu do 
rynków publicznych; wyraża 
zaniepokojenie polityką i prawodawstwem
Chin w dziedzinie zamówień publicznych,
na mocy którego rząd może nabyć towary, 
usługi lub projekty zagraniczne wyłącznie 
w szczególnych okolicznościach, np. gdy 
nie są dostępne w Chinach; podkreśla, że 
UE musi w dalszym ciągu wywierać nacisk 
na Chiny w celu szybkiego zawarcia 
porozumienia w sprawie zamówień 
publicznych (GPA);
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Or. lt

Poprawka 37
Iliana Ivanova

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem odnosi się do wysiłków 
czynionych przez Chiny na rzecz 
dostosowywania standardów krajowych do 
standardów międzynarodowych; wyraża 
jednak zaniepokojenie tym, że 
wprowadzane są jeszcze bardziej 
szczegółowe standardy krajowe i 
procedury w zakresie certyfikacji, które 
tworzą nowe przeszkody natury 
technicznej dla relacji handlowych.

6. wyraża zaniepokojenie tym, że 
wprowadzane są jeszcze bardziej 
szczegółowe standardy krajowe i 
procedury w zakresie certyfikacji, które 
tworzą nowe przeszkody natury 
technicznej dla relacji handlowych; 
podkreśla, że proces ubiegania się o 
zezwolenie na prowadzenie działalności w 
Chinach jest opieszały i uważa się go za 
narzędzie spowalniające podejmowanie 
działalności przez przedsiębiorstwa 
zagraniczne i ich rozwój w szeregu 
sektorów; z zadowoleniem odnosi się 
jednak do wysiłków czynionych przez 
Chiny na rzecz dostosowywania 
standardów krajowych do standardów 
międzynarodowych i wyraża nadzieję, że 
tendencja ta zostanie utrzymana;

Or. en

Poprawka 38
Olga Sehnalová

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem odnosi się do wysiłków 
czynionych przez Chiny na rzecz 
dostosowywania standardów krajowych do 
standardów międzynarodowych; wyraża 
jednak zaniepokojenie tym, że 

6. z zadowoleniem odnosi się do wysiłków 
czynionych przez Chiny na rzecz 
dostosowywania standardów krajowych do 
standardów międzynarodowych; wyraża 
jednak zaniepokojenie tym, że 
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wprowadzane są jeszcze bardziej 
szczegółowe standardy krajowe i 
procedury w zakresie certyfikacji, które 
tworzą nowe przeszkody natury
technicznej dla relacji handlowych.

wprowadzane są jeszcze bardziej 
szczegółowe standardy krajowe i 
procedury w zakresie certyfikacji, które 
tworzą nowe przeszkody dla relacji 
handlowych.

Or. cs

Poprawka 39
Morten Løkkegaard

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. z zadowoleniem odnosi się do wysiłków 
czynionych przez Chiny na rzecz 
dostosowywania standardów krajowych do 
standardów międzynarodowych; wyraża 
jednak zaniepokojenie tym, że 
wprowadzane są jeszcze bardziej 
szczegółowe standardy krajowe i 
procedury w zakresie certyfikacji, które 
tworzą nowe przeszkody natury 
technicznej dla relacji handlowych.

6. z zadowoleniem odnosi się do wysiłków 
czynionych przez Chiny na rzecz 
dostosowywania standardów krajowych do 
standardów międzynarodowych; wyraża 
jednak zaniepokojenie tym, że 
wprowadzane są jeszcze bardziej 
szczegółowe standardy krajowe i 
procedury w zakresie certyfikacji, które 
tworzą nowe przeszkody natury 
technicznej dla relacji handlowych;
podkreśla potrzebę nawiązania dialogu z 
Chinami podczas opracowywania
przyszłych standardów 
międzynarodowych, tak aby stosowanie 
różnych standardów nie było 
wykorzystywane jako faktyczna
przeszkoda dla relacji handlowych;

Or. da

Poprawka 40
Morten Løkkegaard

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. wyraża zaniepokojenie stosowaną 
przez Chiny restrykcyjną polityką i ich 
dominującą pozycją na rynku w 
przypadku niektórych surowców 
niezbędnych do funkcjonowania 
gospodarki europejskiej; wzywa Komisję 
do stałego monitorowania i uwzględniania 
na szczeblu regionalnym, wielo- i 
dwustronnym luki między podażą a 
popytem w odniesieniu do surowców 
krytycznych i metali ziem rzadkich oraz do 
większego angażowania się w 
prowadzenie dialogu z Chinami w 
zakresie stosowania przez Chiny zasad 
WTO w celu wdrożenia systemu 
kwotowego dotyczącego metali ziem 
rzadkich, które w istocie nie są 
zagrożonymi zasobami naturalnymi; 
podkreśla potrzebę wprowadzenia 
wspólnej strategii europejskiej, w tym 
koordynacji polityki zagranicznej UE i 
państw członkowskich w dziedzinie 
surowców, w celu wzmożenia nacisku 
politycznego i zapewnienia 
przedsiębiorstwom w UE równego dostępu 
do zasobów niezbędnych do ich 
działalności;

Or. en

Poprawka 41
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa do włączenia Chin w proces 
decyzyjny dotyczący globalnych
standardów produktów oraz do przyjęcia 
konstruktywnie krytycznej metody 
działania;
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Or. en

Poprawka 42
Olga Sehnalová

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla konieczność uproszczenia 
procedury uzyskiwania obowiązkowych 
certyfikatów przez przedsiębiorstwa 
europejskie; jest zaniepokojony ryzykiem 
wycieku informacji i fachowej wiedzy w 
trakcie tej procedury; wyraża ubolewanie 
z powodu tego, że procedura ta jest wciąż 
niejasna, nieprzejrzysta i pozostawia 
miejsce na różne interpretacje;

Or. cs

Poprawka 43
Olga Sehnalová

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. jest świadomy niewykorzystanego 
potencjału chińskiego rynku w 
odniesieniu do usług świadczonych przez 
unijne przedsiębiorstwa; jednocześnie 
stwierdza, że istotnym elementem 
kontaktów między oboma rynkami w 
zakresie usług jest ruch turystyczny; 
dlatego też wzywa do usuwania przeszkód 
w świadczeniu usług oraz wspierania 
ruchu turystycznego;

Or. cs
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Poprawka 44
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla szereg sprawozdań 
zleconych przez instytucje UE, w których 
krajową i globalną działalność 
gospodarczą Chin niejednokrotnie opisuje 
się w sposób stronniczy i obraźliwy1; 
podkreśla konieczność podjęcia 
konstruktywnie krytycznego dialogu przy
jednoczesnym poszanowaniu specyfiki 
kulturowej i różnic w organizacji 
politycznej;
__________________
1 DG EXPO, „Chiny w Afryce: krytyka”, 
prezentacja polityki (październik 2010 r.), 
PE 449.518, s. 10 – „Obecność 
gospodarcza Chin szerzy się w Afryce 
niczym plama ropy”. 
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