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Amendamentul 1
Matteo Salvini

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază interdependența dintre piața 
chineză și cea europeană și nevoia unor 
condiții echitabile de concurență, care să 
elimine protecționismul; constată 
progresul înregistrat de China în privința 
deschiderii piețelor sale; subliniază, cu 
toate acestea, necesitatea abordării 
anumitor „măsuri din spatele frontierelor” 
în China, care afectează climatul de afaceri 
pentru întreprinderile europene; consideră, 
în condițiile respectării normelor OMC, că 
un acord de liber schimb cu China ar putea 
îmbunătăți relațiile comerciale;

1. subliniază puternicul dezechilibru
actual dintre piața chineză și cea 
europeană și nevoia unor condiții echitabile 
de concurență; constată progresul 
înregistrat de China în privința deschiderii 
piețelor sale; subliniază, cu toate acestea, 
necesitatea abordării numeroaselor
„măsuri din spatele frontierelor” în China, 
care afectează climatul de afaceri pentru 
întreprinderile europene; consideră, în 
condițiile respectării normelor OMC, că un 
acord de liber schimb cu China ar fi dificil 
de pus în aplicare și, în loc să 
îmbunătățească relațiile comerciale, ar 
putea provoca daune grave industriei 
manufacturiere europene;

Or. it

Amendamentul 2
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază interdependența dintre piața 
chineză și cea europeană și nevoia unor 
condiții echitabile de concurență, care să 
elimine protecționismul; constată progresul 
înregistrat de China în privința deschiderii 
piețelor sale; subliniază, cu toate acestea, 
necesitatea abordării anumitor „măsuri din 
spatele frontierelor” în China, care 
afectează climatul de afaceri pentru 
întreprinderile europene; consideră, în 

1. subliniază interdependența dintre piața 
chineză și cea europeană și nevoia 
respectării principiului reciprocității și a
unor condiții echitabile de concurență, care 
să elimine protecționismul; constată 
progresul înregistrat de China în privința 
deschiderii piețelor sale; subliniază, cu 
toate acestea, necesitatea abordării 
anumitor „măsuri din spatele frontierelor” 
în China, care afectează climatul de afaceri 
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condițiile respectării normelor OMC, că un 
acord de liber schimb cu China ar putea 
îmbunătăți relațiile comerciale;

pentru întreprinderile europene; consideră, 
în condițiile respectării normelor OMC, că 
un acord de liber schimb cu China ar putea 
îmbunătăți relațiile comerciale; insistă,
totuși, asupra faptului că, pentru UE, ar 
trebui să fie prioritar un acord la nivel 
multilateral;

Or. en

Amendamentul 3
Iliana Ivanova

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază interdependența dintre piața 
chineză și cea europeană și nevoia unor 
condiții echitabile de concurență, care să 
elimine protecționismul; constată progresul 
înregistrat de China în privința deschiderii 
piețelor sale; subliniază, cu toate acestea, 
necesitatea abordării anumitor „măsuri din 
spatele frontierelor” în China, care 
afectează climatul de afaceri pentru 
întreprinderile europene; consideră, în 
condițiile respectării normelor OMC, că un 
acord de liber schimb cu China ar putea
îmbunătăți relațiile comerciale;

1. subliniază interdependența dintre piața 
chineză și cea europeană și nevoia unor 
condiții echitabile de concurență, care să 
elimine protecționismul; constată progresul 
înregistrat de China în privința deschiderii 
piețelor sale; subliniază, cu toate acestea, 
necesitatea abordării anumitor „măsuri din 
spatele frontierelor” în China, care 
afectează climatul de afaceri pentru 
întreprinderile europene; consideră, în 
condițiile respectării normelor OMC, că un 
acord de liber schimb cu China va
îmbunătăți relațiile comerciale și va avea 
un impact pozitiv pentru ambele părți;

Or. en

Amendamentul 4
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază interdependența dintre piața 1. subliniază interdependența dintre piața 



AM\880220RO.doc 5/25 PE473.922v01-00

RO

chineză și cea europeană și nevoia unor 
condiții echitabile de concurență, care să 
elimine protecționismul; constată 
progresul înregistrat de China în privința 
deschiderii piețelor sale; subliniază, cu 
toate acestea, necesitatea abordării 
anumitor „măsuri din spatele 
frontierelor” în China, care afectează 
climatul de afaceri pentru întreprinderile 
europene; consideră, în condițiile 
respectării normelor OMC, că un acord de 
liber schimb cu China ar putea îmbunătăți 
relațiile comerciale;

chineză și cea europeană și nevoia unor 
condiții echitabile de concurență; constată 
progresul înregistrat de China în privința 
deschiderii piețelor sale; așteaptă, cu toate 
acestea, ca guvernul chinez să se abțină 
de la măsuri care afectează climatul de 
afaceri pentru întreprinderile europene; 
consideră, în condițiile respectării normelor 
OMC, că un acord de liber schimb cu 
China, care să intre treptat în vigoare, ar 
putea îmbunătăți relațiile comerciale;

Or. de

Amendamentul 5
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că ar trebui 
intensificate eforturile pentru a asigura că 
valoarea monedei chineze este aliniată 
într-o măsură mai mare cu dinamica 
cererii și a ofertei în contextul mai amplu 
al schimburilor comerciale dintre UE și 
China;

Or. en

Amendamentul 6
Iliana Ivanova

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită Comisiei o analiză 
aprofundată a impactului cursului de 
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schimb asupra balanței comerciale UE-
China;

Or. en

Amendamentul 7
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază nevoia continuării 
integrării Chinei în sistemul comercial 
global; solicită Comisiei și statelor 
membre să asigure un dialog constructiv 
cu China cu privire la practicile 
economice acceptabile în cadrul 
guvernanței corporative, subliniind în 
mod specific aspecte precum corupția și 
respectarea DPI;

Or. en

Amendamentul 8
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. susține că Comisia ar trebui să 
exploreze posibilitatea elaborării și 
instituirii unui mecanism de alertă 
timpurie pentru a detecta barierele 
netarifare și a consolida instrumentele 
analitice existente pentru o evaluare 
calitativă a BNT în China;

Or. en
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Amendamentul 9
Matteo Salvini

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază importanța dialogului 
economic și comercial la nivel înalt UE-
China; invită UE și China să se reunească 
de două ori în fiecare an pentru a consolida 
dialogul dintre ele, îndeosebi cu privire la 
investiții, prestarea de servicii, drepturile 
de proprietate intelectuală, standarde, 
achiziții publice, siguranța produselor și 
accesul la materii prime;

2. subliniază importanța dialogului 
economic și comercial la nivel înalt UE-
China; invită UE și China să se reunească 
de două ori în fiecare an pentru a consolida 
dialogul dintre ele, îndeosebi cu privire la 
protecția mărcilor europene, combaterea 
contrafacerii, investiții, prestarea de 
servicii, drepturile de proprietate 
intelectuală, standarde, achiziții publice, 
siguranța produselor și accesul la materii 
prime;

Or. it

Amendamentul 10
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază importanța dialogului
economic și comercial la nivel înalt UE-
China; invită UE și China să se reunească 
de două ori în fiecare an pentru a consolida 
dialogul dintre ele, îndeosebi cu privire la
investiții, prestarea de servicii, drepturile
de proprietate intelectuală, standarde, 
achiziții publice, siguranța produselor și 
accesul la materii prime;

2. subliniază importanța dialogului
economic și comercial la nivel înalt UE-
China; invită UE și China să se reunească 
de două ori în fiecare an pentru a consolida 
dialogul dintre ele și a ajunge la rezultate 
concrete, îndeosebi cu privire la investiții, 
prestarea de servicii, respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală, 
convergența în materie de reglementare și 
de standarde, deschiderea reciprocă a 
piețelor de achiziții publice, siguranța 
produselor și accesul la materii prime;

Or. fr
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Amendamentul 11
Iliana Ivanova

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază importanța dialogului 
economic și comercial la nivel înalt UE-
China; invită UE și China să se reunească 
de două ori în fiecare an pentru a consolida 
dialogul dintre ele, îndeosebi cu privire la 
investiții, prestarea de servicii, drepturile 
de proprietate intelectuală, standarde, 
achiziții publice, siguranța produselor și 
accesul la materii prime;

2. subliniază importanța dialogului 
economic și comercial la nivel înalt UE-
China; invită UE și China să se reunească 
de două ori în fiecare an pentru a consolida 
dialogul dintre ele, îndeosebi cu privire la 
investiții, prestarea de servicii, drepturile 
de proprietate intelectuală, inovare și 
tehnologie, dezvoltare durabilă, standarde, 
achiziții publice, siguranța produselor și 
accesul la materii prime;

Or. en

Amendamentul 12
Olga Sehnalová

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază importanța dialogului 
economic și comercial la nivel înalt UE-
China; invită UE și China să se reunească 
de două ori în fiecare an pentru a consolida 
dialogul dintre ele, îndeosebi cu privire la 
investiții, prestarea de servicii, drepturile 
de proprietate intelectuală, standarde, 
achiziții publice, siguranța produselor și 
accesul la materii prime;

2. subliniază importanța dialogului 
economic și comercial la nivel înalt UE-
China; invită UE și China să se reunească 
de două ori în fiecare an pentru a consolida 
dialogul dintre ele, îndeosebi cu privire la 
investiții, prestarea de servicii, drepturile 
de proprietate intelectuală, standarde, 
achiziții publice, siguranța produselor, 
respectarea normelor referitoare la 
înregistrarea și folosirea mărcilor și 
accesul la materii prime;

Or. cs
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Amendamentul 13
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază importanța dialogului 
economic și comercial la nivel înalt UE-
China; invită UE și China să se reunească 
de două ori în fiecare an pentru a consolida 
dialogul dintre ele, îndeosebi cu privire la 
investiții, prestarea de servicii, drepturile 
de proprietate intelectuală, standarde, 
achiziții publice, siguranța produselor și 
accesul la materii prime;

2. consideră că actualul cadru 
instituțional al Uniunii Europene trebuie 
simplificat și mai bine coordonat pentru a 
dezvolta o strategie armonizată și eficientă 
pentru relațiile economice și comerciale 
cu China; subliniază importanța dialogului 
economic și comercial la nivel înalt UE-
China, dar solicită Comisiei să revizuiască 
utilitatea și nevoia de alte grupuri de 
lucru și modalități de dialog în vigoare la 
diverse niveluri; invită UE și China să se 
reunească de două ori în fiecare an pentru a 
consolida dialogul dintre ele, îndeosebi cu 
privire la investiții, prestarea de servicii, 
drepturile de proprietate intelectuală, 
standarde, achiziții publice, siguranța 
produselor și accesul la materii prime;

Or. lt

Amendamentul 14
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază importanța dialogului 
economic și comercial la nivel înalt UE-
China; invită UE și China să se reunească 
de două ori în fiecare an pentru a consolida 
dialogul dintre ele, îndeosebi cu privire la 
investiții, prestarea de servicii, drepturile 
de proprietate intelectuală, standarde, 
achiziții publice, siguranța produselor și 
accesul la materii prime;

2. subliniază importanța dialogului 
economic și comercial la nivel înalt UE-
China; invită UE și China să se reunească 
de două ori în fiecare an pentru a consolida 
dialogul dintre ele, îndeosebi cu privire la 
investiții, prestarea de servicii, drepturile 
de proprietate intelectuală, standarde, 
achiziții publice, siguranța produselor și 
accesul la materii prime; solicită ca UE, în 
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cazul în care China încalcă acordurile 
bilaterale și multilaterale existente, să-și 
apere interesele economice în fața 
instanțelor internaționale competente, iar 
dacă acestea nu există, să depună eforturi 
în vederea creării lor;

Or. de

Amendamentul 15
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază importanța dialogului 
economic și comercial la nivel înalt UE-
China; invită UE și China să se reunească 
de două ori în fiecare an pentru a consolida 
dialogul dintre ele, îndeosebi cu privire la 
investiții, prestarea de servicii, drepturile 
de proprietate intelectuală, standarde, 
achiziții publice, siguranța produselor și 
accesul la materii prime;

2. consideră că actualul cadru 
instituțional al Uniunii Europene trebuie 
simplificat și mai bine coordonat pentru a 
dezvolta o strategie armonizată și eficientă 
pentru relațiile economice și comerciale 
cu China; subliniază importanța dialogului 
economic și comercial la nivel înalt UE-
China, dar solicită Comisiei să revizuiască 
utilitatea și nevoia de alte grupuri de 
lucru și modalități de dialog în vigoare la 
diverse niveluri; invită UE și China să se 
reunească de două ori în fiecare an pentru a 
consolida dialogul dintre ele, îndeosebi cu 
privire la investiții, prestarea de servicii, 
drepturile de proprietate intelectuală, 
standarde, achiziții publice, siguranța 
produselor și accesul la materii prime;

Or. lt

Amendamentul 16
Eija-Riitta Korhola

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază importanța dialogului 
economic și comercial la nivel înalt UE-
China; invită UE și China să se reunească 
de două ori în fiecare an pentru a consolida 
dialogul dintre ele, îndeosebi cu privire la 
investiții, prestarea de servicii, drepturile 
de proprietate intelectuală, standarde, 
achiziții publice, siguranța produselor și 
accesul la materii prime;

2. subliniază importanța dialogului 
economic și comercial la nivel înalt UE-
China; invită UE și China să se reunească 
de două ori în fiecare an pentru a consolida 
relația bilaterală prin dialogul dintre ele, 
îndeosebi cu privire la investiții, prestarea 
de servicii, drepturile de proprietate 
intelectuală, standarde, achiziții publice, 
siguranța produselor și accesul la materii 
prime;

Or. en

Amendamentul 17
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază nevoia de a adopta o 
abordare echilibrată în ceea ce privește 
China; solicită Comisiei și statelor 
membre să dezvolte o cooperare extinsă 
cu China în domenii legate de cercetarea 
comună, cum ar fi siguranța produselor și 
sănătatea umană, precum și să instituie 
noi schimburi în domeniul științific, 
tehnologic și cultural;

Or. en

Amendamentul 18
Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. insistă în special asupra nevoii de 
respectare, de către China, a normelor 
OMC privind accesul la materii prime, 
astfel cum s-a confirmat în cadrul 
hotărârii OMC din 5 iulie 2011, precum și 
la pământurile rare;

Or. en

Amendamentul 19
Matteo Salvini

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă faptul că climatul economic în 
China este lipsit de transparență și că există 
în continuare cerințe discriminatorii; 
solicită un acord bilateral de investiții cu 
China, cu scopul de a facilita accesul pe 
piață pentru investiții;

3. regretă faptul că climatul economic în 
China este lipsit de transparență și că există 
în continuare cerințe discriminatorii; 
atrage atenția asupra dificultății, din 
punct de vedere practic, a încheierii în 
scurt timp a unui acord bilateral de 
investiții cu China, cu scopul de a facilita 
accesul pe piață pentru investiții;

Or. it

Amendamentul 20
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă faptul că climatul economic în 
China este lipsit de transparență și că există 
în continuare cerințe discriminatorii; 
solicită un acord bilateral de investiții cu 
China, cu scopul de a facilita accesul pe 

3. regretă faptul că climatul economic în 
China este lipsit de transparență și că există 
în continuare cerințe discriminatorii; 
solicită un acord bilateral de investiții cu 
China, bazat pe principiile reciprocității și 
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piață pentru investiții; avantajului mutual, cu scopul de a facilita 
accesul pe piață pentru investiții;

Or. fr

Amendamentul 21
Iliana Ivanova

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă faptul că climatul economic în 
China este lipsit de transparență și că există 
în continuare cerințe discriminatorii; 
solicită un acord bilateral de investiții cu 
China, cu scopul de a facilita accesul pe 
piață pentru investiții;

3. regretă faptul că climatul economic în 
China este lipsit de transparență și că există 
în continuare cerințe discriminatorii; 
solicită un acord bilateral de investiții cu 
China, cu scopul de a facilita accesul pe 
piață pentru investiții; subliniază nevoia de 
facilitare a schimburilor comerciale și a 
investițiilor pentru IMM-uri; evidențiază 
importanța coordonării între autoritățile 
de la nivel central și local din China, 
precum și a reducerii birocrației pentru 
IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 22
Morten Løkkegaard

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă faptul că climatul economic în 
China este lipsit de transparență și că există 
în continuare cerințe discriminatorii; 
solicită un acord bilateral de investiții cu 
China, cu scopul de a facilita accesul pe 
piață pentru investiții;

3. regretă faptul că climatul economic în 
China este lipsit de transparență și că există 
în continuare cerințe discriminatorii; 
solicită un acord bilateral de investiții cu 
China, cu scopul de a facilita accesul pe 
piață pentru investiții, începând cu 
sectoarele cu cele mai multe restricții;
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Or. en

Amendamentul 23
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază faptul că China este, pentru 
UE, cea mai mare sursă de importuri și a 
doua piață de export, atât importurile, cât 
și exporturile înregistrând creșteri de 
peste 30 % în 2009 și 2010;

Or. en

Amendamentul 24
Olga Sehnalová

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. își exprimă îngrijorarea față de faptul 
că, din cauza absenței unui registru 
comercial cu acces gratuit, nu există 
suficiente informații fiabile cu privire la 
partenerii comerciali din China; 
subliniază importanța informațiilor fiabile 
ca o condiție esențială pentru un climat
bun de afaceri;

Or. cs

Amendamentul 25
Olga Sehnalová

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3b. remarcă faptul că nu toate firmele 
chineze sunt autorizate să practice 
comerțul în valută străină; susține China 
în ceea ce privește măsurile viitoare 
pentru convertibilitatea totală a yuanului;

Or. cs

Amendamentul 26
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. este preocupat de nivelul ridicat de 
contrafacere și piraterie și de nivelul scăzut 
de protejare a DPI în China;

4. denunță nivelul ridicat de contrafacere 
și piraterie și nivelul scăzut de protejare a 
DPI în China; atrage atenția asupra 
costurilor economice, sociale și a celor 
legate de sănătatea umană generate de 
astfel de practici;

Or. en

Amendamentul 27
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. este preocupat de nivelul ridicat de 
contrafacere și piraterie și de nivelul scăzut 
de protejare a DPI în China;

4. este preocupat de nivelul ridicat de 
contrafacere și piraterie și de nivelul scăzut 
de protejare a DPI în China; consideră că 
protejarea drepturilor de proprietate 
intelectuală ale companiilor 
internaționale de către autoritățile 
chineze este esențială pentru dezvoltarea 
schimburilor comerciale dintre UE și 
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China; consideră că exportul de produse 
de înaltă tehnologie din UE ar putea 
constitui un domeniu de creștere 
exponențială facilitată de nevoia Chinei 
de aceste produse și de capacitatea UE de 
a le fabrica; susține că o astfel de 
dezvoltare și un asemenea progres la nivel 
comercial între cei doi actori nu se va 
materializa cu adevărat decât dacă este 
intensificată protecția drepturilor de 
proprietate intelectuală;

Or. en

Amendamentul 28
Iliana Ivanova

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. este preocupat de nivelul ridicat de 
contrafacere și piraterie și de nivelul scăzut 
de protejare a DPI în China;

4. este preocupat de nivelul ridicat de 
contrafacere și piraterie și de nivelul scăzut 
de protejare a DPI în China; salută 
eforturile Chinei de a îmbunătăți cadrul 
juridic și canalele oficiale prin care 
întreprinderile își pot proteja DPI; 
subliniază, cu toate acestea, necesitatea
îmbunătățirii în continuare a mediului de 
reglementare;

Or. en

Amendamentul 29
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. este preocupat de nivelul ridicat de
contrafacere și piraterie și de nivelul 

4. așteaptă de la China demersuri 
consecvente împotriva contrafacerii 
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scăzut de protejare a DPI în China; ilegale și pirateriei și crearea pentru 
societățile străine a unor mijloace 
eficiente de protejare a DPI în China;

Or. de

Amendamentul 30
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. este preocupat de nivelul ridicat de 
contrafacere și piraterie și de nivelul 
scăzut de protejare a DPI în China;

4. este convins că o protecție îmbunătățită 
a drepturilor de proprietate intelectuală și 
o punere în aplicare eficientă a normelor 
relevante în China ar oferi un stimulent 
puternic pentru investitorii din Uniunea 
Europeană și din alte părți pentru a 
investi, a partaja noi competențe 
tehnologice și a moderniza tehnologiile 
existente în această țară;

Or. lt

Amendamentul 31
Morten Løkkegaard

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. este preocupat de nivelul ridicat de 
contrafacere și piraterie și de nivelul scăzut 
de protejare a DPI în China;

4. este preocupat de nivelul ridicat de 
contrafacere și piraterie și de nivelul scăzut 
de protejare a DPI în China, care 
împiedică inovarea în UE și afectează în 
mod semnificativ siguranța 
consumatorilor;

Or. en
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Amendamentul 32
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază faptul că întreprinderile 
europene își exprimă nemulțumirea cu 
privire la birocrație, la aspecte legate de 
domeniul resurselor umane și la accesul 
pe piață în China; solicită Comisiei și 
statelor membre să evidențieze în 
continuare aceste chestiuni în cadrul 
dialogului economic și comercial la nivel 
înalt;

Or. en

Amendamentul 33
Morten Løkkegaard

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită, în acest sens, o cooperare mai 
strânsă între autoritățile europene cu 
scopul de a frâna importul de mărfuri 
piratate și de a asigura o mai mare 
siguranță a consumatorilor; în plus, 
invită atât Comisia, cât și statele membre 
să consolideze dialogul cu China cu 
privire la aplicarea efectivă a drepturilor 
de proprietate intelectuală, inclusiv la 
nivel regional și local; subliniază cerințele 
discriminatorii oficiale care se aplică în 
cazul companiilor străine, împiedicându-
le să își protejeze eficient, în China, 
drepturile și brevetele; 

Or. da
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Amendamentul 34
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază necesitatea unui acces mai 
bun la piețele publice; este preocupat de 
politicile chineze cu privire la achizițiile 
publice, domeniu în care se practică 
discriminarea în mod fățiș; subliniază că 
UE trebuie să își mențină presiunea asupra 
Chinei de a adera rapid la Acordul privind 
achizițiile publice;

5. subliniază necesitatea unui acces mai 
bun la piețele publice; este preocupat de 
politicile chineze cu privire la achizițiile 
publice, domeniu în care se practică 
discriminarea în mod fățiș; subliniază că 
UE trebuie să își mențină presiunea asupra 
Chinei de a adera rapid la Acordul privind 
achizițiile publice, în vederea obținerii 
unei deschideri reciproce a piețelor de 
achiziții publice chineze, a garantării 
unor proceduri de achiziții publice care să 
respecte normele internaționale și a 
creării unor condiții predictibile pentru 
ofertanți;

Or. fr

Amendamentul 35
Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază necesitatea unui acces mai 
bun la piețele publice; este preocupat de 
politicile chineze cu privire la achizițiile 
publice, domeniu în care se practică 
discriminarea în mod fățiș; subliniază că 
UE trebuie să își mențină presiunea asupra 
Chinei de a adera rapid la Acordul privind 
achizițiile publice;

5. subliniază necesitatea unui acces mai 
bun la piețele publice; este preocupat de 
politicile chineze cu privire la achizițiile 
publice, domeniu în care se practică 
discriminarea în mod fățiș; subliniază că 
UE trebuie să își mențină presiunea asupra 
Chinei de a adera rapid la Acordul privind 
achizițiile publice; susține efectuarea de 
către Comisie a unei analize în scopul 
determinării măsurilor necesare pentru 
garantarea echilibrului accesului 
întreprinderilor din UE pe piețele de 
achiziții publice din statele terțe, pe de o 
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parte, și al întreprinderilor din statele 
terțe pe piețele de achiziții publice din UE, 
pe de altă parte, și, în același timp, pentru 
consolidarea poziției Uniunii în cadrul 
negocierilor privind accesul 
întreprinderilor europene la sistemul de 
achiziții publice din țările terțe; 
subliniază, totuși, că aceste măsuri trebuie 
elaborate în așa fel încât să nu creeze noi 
blocaje inoportune pe piață, care ar putea 
avea, la rândul lor, repercusiuni negative 
asupra industriei europene și asupra 
relațiilor comerciale globale ale acesteia;

Or. de

Amendamentul 36
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază necesitatea unui acces mai 
bun la piețele publice; este preocupat de 
politicile chineze cu privire la achizițiile 
publice, domeniu în care se practică 
discriminarea în mod fățiș; subliniază că 
UE trebuie să își mențină presiunea asupra 
Chinei de a adera rapid la Acordul privind 
achizițiile publice;

5. subliniază necesitatea unui acces mai 
bun la piețele publice; este preocupat de 
legislația și politicile chineze cu privire la 
achizițiile publice, pe baza cărora 
guvernul nu poate achiziționa bunuri, 
servicii sau proiecte străine decât în 
circumstanțe excepționale, de exemplu 
dacă nu sunt disponibile în China; 
subliniază că UE trebuie să își mențină 
presiunea asupra Chinei de a adera rapid la 
Acordul privind achizițiile publice;

Or. lt

Amendamentul 37
Iliana Ivanova

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută eforturile depuse de China în 
alinierea standardelor naționale la 
standardele internaționale; este preocupat 
totuși de introducerea de standarde 
naționale și proceduri de certificare cu 
caracter tot mai specific, care creează noi 
bariere tehnice în calea comerțului.

6. este preocupat de introducerea de 
standarde naționale și proceduri de 
certificare cu caracter tot mai specific, care 
creează noi bariere tehnice în calea 
comerțului; subliniază faptul că procesul 
solicitare a licențelor comerciale în China 
este lent și este perceput drept un 
instrument de încetinire a stabilirii și a 
extinderii întreprinderilor străine într-o 
serie de sectoare; salută, totuși, eforturile 
depuse de China în vederea alinierii 
standardelor naționale la standardele 
internaționale și speră că această tendință 
este de durată.

Or. en

Amendamentul 38
Olga Sehnalová

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută eforturile depuse de China în 
alinierea standardelor naționale la 
standardele internaționale; este preocupat
totuși de introducerea de standarde 
naționale și proceduri de certificare cu 
caracter tot mai specific, care creează noi 
bariere tehnice în calea comerțului.

6 salută eforturile depuse de China în 
alinierea standardelor naționale la 
standardele internaționale; este preocupat 
totuși de introducerea de standarde 
naționale și proceduri de certificare cu 
caracter tot mai specific, care creează noi 
bariere în calea comerțului.

Or. cs

Amendamentul 39
Morten Løkkegaard

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută eforturile depuse de China în 
alinierea standardelor naționale la 
standardele internaționale; este preocupat 
totuși de introducerea de standarde 
naționale și proceduri de certificare cu 
caracter tot mai specific, care creează noi 
bariere tehnice în calea comerțului;.

6. salută eforturile depuse de China în 
alinierea standardelor naționale la 
standardele internaționale; este preocupat 
totuși de introducerea de standarde 
naționale și proceduri de certificare cu 
caracter tot mai specific, care creează noi 
bariere tehnice în calea comerțului; 
subliniază necesitatea lansării unui dialog 
cu China pentru dezvoltarea viitoare a 
standardelor internaționale, pentru 
evitarea utilizării diferitelor standarde ca 
bariere comerciale de facto;

Or. da

Amendamentul 40
Morten Løkkegaard

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. este preocupat de politicile restrictive 
ale Chinei și de poziția dominantă pe 
piață a acesteia în ceea ce privește mai 
multe materii prime, esențiale pentru 
funcționarea economiei europene; solicită 
Comisiei să monitorizeze constant și să 
abordeze la nivel regional, multilateral și 
bilateral diferența dintre cerere și ofertă 
cu privire la materiile prime esențiale și la 
pământurile rare , precum și să se 
angajeze într-un dialog cu China privind 
utilizarea de către aceasta din urmă a 
normelor OMC pentru a aplica o cotă pe 
pământurile rare care, de fapt, nu sunt 
resurse naturale pe cale de dispariție; 
subliniază necesitatea unei strategii 
europene comune, inclusiv a unei 
coordonări a politicii externe a UE și a 
statelor membre în domeniul materiilor 
prime, în vederea consolidării presiunii 
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politice și a asigurării unui acces egal, 
pentru întreprinderile din UE, la resursele 
esențiale pentru producția proprie;

Or. en

Amendamentul 41
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită integrarea Chinei în procesul 
decizional cu privire la standardele 
globale pentru produsele, precum și 
adoptarea unei metode de lucru critice, 
dar constructive;

Or. en

Amendamentul 42
Olga Sehnalová

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază necesitatea simplificării
procedurii de obținere a autorizației 
obligatorii pentru întreprinderile 
europene; își exprimă îngrijorarea cu 
privire la riscul scurgerii de informații și 
de know-how din timpul acestei 
proceduri; regretă că această procedură
este în continuare neclară, 
netransparentă și lasă loc diferitelor
interpretări;

Or. cs
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Amendamentul 43
Olga Sehnalová

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. recunoaște potențialul neexploatat al 
pieței chineze în ceea ce privește 
furnizarea de servicii de către UE; în 
același timp, constată că turismul 
reprezintă un aspect important al
relațiilor reciproce dintre cele două piețe 
din sectorul serviciilor; prin urmare, 
solicită eliminarea barierelor în ceea ce 
privește furnizarea de servicii și 
promovarea turismului; 

Or. cs

Amendamentul 44
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. pune în evidență o serie de rapoarte 
comandate de instituțiile UE, în cadrul 
cărora se folosește un limbaj părtinitor și 
depreciativ la adresa activității economice 
naționale și internaționale a Chinei; 
subliniază nevoia de a adopta un dialog 
critic, dar constructiv, respectând totodată 
idiosincrasiile culturale și diferențele la 
nivelul organizării politice;
__________________
1 DG EXPO, „China în Africa: analiză 
critică”, Ședința de informare, (octombrie 
2010), PE 449.518, p. 10 – „Prezența 
economică a Chinei s-a întins în Africa 
precum o pată de petrol.” 
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