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Predlog spremembe 1
Matteo Salvini

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja medsebojno odvisnost med 
kitajskim trgom in trgom EU ter potrebo po 
enakih konkurenčnih pogojih za 
preprečevanje protekcionizma; ugotavlja, 
da je Kitajska dosegla napredek pri 
odpiranju svojih trgov; vseeno pa poudarja 
potrebo po obravnavi „nekaterih notranjih 
ukrepov“ na Kitajskem, ki poslabšujejo 
poslovno ozračje za evropska podjetja; 
meni, da bi ob siceršnjem ostajanju na poti 
STO lahko izboljšali trgovinske odnose s 
podpisom sporazuma o prosti trgovini s 
Kitajsko;

1. poudarja obstoječe hudo neravnovesje 
med kitajskim trgom in trgom EU ter 
potrebo po enakih konkurenčnih pogojih; 
ugotavlja, da je Kitajska dosegla napredek 
pri odpiranju svojih trgov; vseeno pa 
poudarja potrebo po obravnavi številnih 
„notranjih ukrepov“ na Kitajskem, ki 
poslabšujejo poslovno ozračje za evropska 
podjetja; meni, da bi bilo ob siceršnjem 
ostajanju na poti STO sporazum o prosti 
trgovini s Kitajsko težko izvajati in da je 
bolj verjetno, da bi s tem močno škodovali 
evropski predelovalni industriji, kot pa 
izboljšali trgovinske odnose;

Or. it

Predlog spremembe 2
Philippe Juvin

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja medsebojno odvisnost med 
kitajskim trgom in trgom EU ter potrebo po 
enakih konkurenčnih pogojih za 
preprečevanje protekcionizma; ugotavlja, 
da je Kitajska dosegla napredek pri 
odpiranju svojih trgov; vseeno pa poudarja 
potrebo po obravnavi „nekaterih notranjih 
ukrepov“ na Kitajskem, ki poslabšujejo 
poslovno ozračje za evropska podjetja; 
meni, da bi ob siceršnjem ostajanju na poti 
STO lahko izboljšali trgovinske odnose s 
podpisom sporazuma o prosti trgovini s 

1. poudarja medsebojno odvisnost med 
kitajskim trgom in trgom EU ter potrebo po 
spoštovanju načela vzajemnosti in enakih 
konkurenčnih pogojih ob preprečevanju
protekcionizma; ugotavlja, da je Kitajska 
dosegla napredek pri odpiranju svojih 
trgov; vseeno pa poudarja potrebo po 
obravnavi nekaterih „notranjih ukrepov“ 
na Kitajskem, ki poslabšujejo poslovno 
ozračje za evropska podjetja; meni, da bi 
ob siceršnjem ostajanju na poti STO lahko 
izboljšali trgovinske odnose s podpisom 
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Kitajsko; sporazuma o prosti trgovini s Kitajsko;
kljub temu vztraja, da bi moral biti 
sporazum na večstranski ravni prednostni 
cilj EU; 

Or. en

Predlog spremembe 3
Iliana Ivanova

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja medsebojno odvisnost med 
kitajskim trgom in trgom EU ter potrebo po 
enakih konkurenčnih pogojih za 
preprečevanje protekcionizma; ugotavlja, 
da je Kitajska dosegla napredek pri 
odpiranju svojih trgov; vseeno pa poudarja 
potrebo po obravnavi „nekaterih notranjih 
ukrepov“ na Kitajskem, ki poslabšujejo 
poslovno ozračje za evropska podjetja; 
meni, da bi ob siceršnjem ostajanju na poti 
STO lahko izboljšali trgovinske odnose s 
podpisom sporazuma o prosti trgovini s 
Kitajsko;

1. poudarja medsebojno odvisnost med 
kitajskim trgom in trgom EU ter potrebo po 
enakih konkurenčnih pogojih ob 
preprečevanju protekcionizma; ugotavlja, 
da je Kitajska dosegla napredek pri 
odpiranju svojih trgov; vseeno pa poudarja 
potrebo po obravnavi nekaterih „notranjih 
ukrepov“ na Kitajskem, ki poslabšujejo 
poslovno ozračje za evropska podjetja; 
meni, da bo podpis sporazuma o prosti 
trgovini s Kitajsko ob siceršnjem ostajanju 
na poti STO izboljšal trgovinske odnose in 
imel pozitiven učinek za obe strani;

Or. en

Predlog spremembe 4
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja medsebojno odvisnost med 
kitajskim trgom in trgom EU ter potrebo po 
enakih konkurenčnih pogojih za 
preprečevanje protekcionizma; ugotavlja, 
da je Kitajska dosegla napredek pri 

1. poudarja medsebojno odvisnost med 
kitajskim trgom in trgom EU ter potrebo po 
enakih konkurenčnih pogojih; ugotavlja, da 
je Kitajska dosegla napredek pri odpiranju 
svojih trgov; vseeno pričakuje, da bo 
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odpiranju svojih trgov; vseeno pa poudarja 
potrebo po obravnavi „nekaterih 
notranjih ukrepov“ na Kitajskem, ki 
poslabšujejo poslovno ozračje za evropska 
podjetja; meni, da bi ob siceršnjem 
ostajanju na poti STO lahko izboljšali 
trgovinske odnose s podpisom sporazuma o 
prosti trgovini s Kitajsko;

kitajska vlada opustila vse ukrepe, ki 
poslabšujejo poslovno ozračje za evropska 
podjetja; meni, da bi ob siceršnjem 
ostajanju na poti STO lahko izboljšali 
trgovinske odnose s podpisom sporazuma o 
prosti trgovini s Kitajsko, ki bi začel veljati 
postopoma;

Or. de

Predlog spremembe 5
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da bi si bilo treba bolj 
prizadevati za uskladitev vrednosti
kitajske valute z dinamiko ponudbe in 
povpraševanja v širšem trgovinskem 
kontekstu med EU in Kitajsko;

Or. en

Predlog spremembe 6
Iliana Ivanova

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva Komisijo k poglobljeni analizi 
vpliva menjalnih tečajev na trgovinsko 
ravnovesje med EU in Kitajsko;

Or. en
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Predlog spremembe 7
Emma McClarkin

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je treba Kitajsko še 
nadalje vključevati v svetovni trgovinski 
sistem; poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotavljajo konstruktiven dialog s 
Kitajsko o sprejemljivih gospodarskih 
praksah pri vodenju podjetij s posebnim 
poudarkom na težavah, kot sta korupcija 
in uveljavljanje pravic intelektualne 
lastnine;

Or. en

Predlog spremembe 8
Emma McClarkin

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja, da mora Komisija preučiti 
možnost razvoja in vzpostavitve 
mehanizma zgodnjega opozarjanja za 
odkrivanje netarifnih ovir ter okrepiti 
obstoječa analitična orodja za kvalitativno 
oceno teh ovir;

Or. en

Predlog spremembe 9
Matteo Salvini

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja pomen gospodarskega in 
trgovinskega dialoga med EU in Kitajsko 
na visoki ravni; poziva EU in Kitajsko, naj 
dvakrat na leto organizirata sestanke za 
krepitev medsebojnega dialoga, zlasti na 
področjih naložb, zagotavljanja storitev, 
pravic intelektualne lastnine, standardov, 
javnega naročanja, varnosti proizvodov in 
dostopa do surovin;

2. poudarja pomen gospodarskega in 
trgovinskega dialoga med EU in Kitajsko 
na visoki ravni; poziva EU in Kitajsko, naj 
dvakrat na leto organizirata sestanke za 
krepitev medsebojnega dialoga, zlasti na 
področjih zaščite evropskih blagovnih 
znamk, boja proti ponarejanju, naložb, 
opravljanja storitev, pravic intelektualne 
lastnine, standardov, javnega naročanja, 
varnosti proizvodov in dostopa do surovin;

Or. it

Predlog spremembe 10
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja pomen gospodarskega in 
trgovinskega dialoga med EU in Kitajsko 
na visoki ravni; poziva EU in Kitajsko, naj 
dvakrat na leto organizirata sestanke za 
krepitev medsebojnega dialoga, zlasti na 
področjih naložb, zagotavljanja storitev, 
pravic intelektualne lastnine, standardov, 
javnega naročanja, varnosti proizvodov in 
dostopa do surovin;

2. poudarja pomen gospodarskega in 
trgovinskega dialoga med EU in Kitajsko 
na visoki ravni; poziva EU in Kitajsko, naj 
dvakrat na leto organizirata sestanke za 
krepitev medsebojnega dialoga in 
doseganje konkretnih rezultatov, zlasti na 
področjih naložb, opravljanja storitev, 
spoštovanja pravic intelektualne lastnine, 
zakonodajnega zbliževanja in zbliževanja 
standardov, vzajemnega odpiranja trgov
javnega naročanja, varnosti proizvodov in 
dostopa do surovin;

Or. fr

Predlog spremembe 11
Iliana Ivanova

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja pomen gospodarskega in 
trgovinskega dialoga med EU in Kitajsko 
na visoki ravni; poziva EU in Kitajsko, naj 
dvakrat na leto organizirata sestanke za 
krepitev medsebojnega dialoga, zlasti na 
področjih naložb, zagotavljanja storitev, 
pravic intelektualne lastnine, standardov, 
javnega naročanja, varnosti proizvodov in 
dostopa do surovin;

2. poudarja pomen gospodarskega in 
trgovinskega dialoga med EU in Kitajsko 
na visoki ravni; poziva EU in Kitajsko, naj 
dvakrat na leto organizirata sestanke za 
krepitev medsebojnega dialoga, zlasti na 
področjih naložb, opravljanja storitev, 
pravic intelektualne lastnine, inovacij in 
tehnologije, trajnostnega razvoja, 
standardov, javnega naročanja, varnosti 
proizvodov in dostopa do surovin;

Or. en

Predlog spremembe 12
Olga Sehnalová

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja pomen gospodarskega in 
trgovinskega dialoga med EU in Kitajsko 
na visoki ravni; poziva EU in Kitajsko, naj 
dvakrat na leto organizirata sestanke za 
krepitev medsebojnega dialoga, zlasti na 
področjih naložb, zagotavljanja storitev, 
pravic intelektualne lastnine, standardov, 
javnega naročanja, varnosti proizvodov in 
dostopa do surovin;

2. poudarja pomen gospodarskega in 
trgovinskega dialoga med EU in Kitajsko 
na visoki ravni; poziva EU in Kitajsko, naj 
dvakrat na leto organizirata sestanke za 
krepitev medsebojnega dialoga, zlasti na 
področjih naložb, opravljanja storitev, 
pravic intelektualne lastnine, standardov, 
javnega naročanja, varnosti proizvodov, 
spoštovanja pravil o registraciji in uporabi 
blagovnih znamk in dostopa do surovin;

Or. cs

Predlog spremembe 13
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja pomen gospodarskega in 
trgovinskega dialoga med EU in Kitajsko 
na visoki ravni; poziva EU in Kitajsko, naj 
dvakrat na leto organizirata sestanke za 
krepitev medsebojnega dialoga, zlasti na 
področjih naložb, zagotavljanja storitev, 
pravic intelektualne lastnine, standardov, 
javnega naročanja, varnosti proizvodov in 
dostopa do surovin;

2. meni, da je treba institucionalni okvir 
Evropske unije poenostaviti in ga bolje 
usklajevati, da bo mogoče razviti 
harmonično in učinkovito strategijo za 
gospodarske in trgovinske odnose s 
Kitajsko; poudarja pomen gospodarskega 
in trgovinskega dialoga med EU in 
Kitajsko na visoki ravni, vendar poziva 
Komisijo, naj preuči koristnost drugih 
delovnih skupin in mehanizmov za dialog, 
ki delujejo na različnih ravneh, in potrebo 
po njih; poziva EU in Kitajsko, naj dvakrat 
na leto organizirata sestanke za krepitev 
medsebojnega dialoga, zlasti na področjih 
naložb, opravljanja storitev, pravic 
intelektualne lastnine, standardov, javnega 
naročanja, varnosti proizvodov in dostopa 
do surovin;

Or. lt

Predlog spremembe 14
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja pomen gospodarskega in 
trgovinskega dialoga med EU in Kitajsko 
na visoki ravni; poziva EU in Kitajsko, naj 
dvakrat na leto organizirata sestanke za 
krepitev medsebojnega dialoga, zlasti na 
področjih naložb, zagotavljanja storitev, 
pravic intelektualne lastnine, standardov, 
javnega naročanja, varnosti proizvodov in 
dostopa do surovin;

2. poudarja pomen gospodarskega in 
trgovinskega dialoga med EU in Kitajsko 
na visoki ravni; poziva EU in Kitajsko, naj 
dvakrat na leto organizirata sestanke za 
krepitev medsebojnega dialoga, zlasti na 
področjih naložb, opravljanja storitev, 
pravic intelektualne lastnine, standardov, 
javnega naročanja, varnosti proizvodov in 
dostopa do surovin; poziva EU, naj v 
primeru, da bi Kitajska prekršila obstoječe 
dvostranske in večstranske sporazume, 
brani svoje gospodarske interese pred 
pristojnimi mednarodnimi telesi, če pa ta 
ne obstajajo, naj si prizadeva za njihovo 
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vzpostavitev;

Or. de

Predlog spremembe 15
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja pomen gospodarskega in 
trgovinskega dialoga med EU in Kitajsko 
na visoki ravni; poziva EU in Kitajsko, naj 
dvakrat na leto organizirata sestanke za 
krepitev medsebojnega dialoga, zlasti na 
področjih naložb, zagotavljanja storitev, 
pravic intelektualne lastnine, standardov, 
javnega naročanja, varnosti proizvodov in 
dostopa do surovin;

2. meni, da je treba institucionalni okvir 
Evropske unije poenostaviti in ga bolje 
usklajevati, da bo mogoče razviti 
harmonično in učinkovito strategijo za 
gospodarske in trgovinske odnose s 
Kitajsko; poudarja pomen gospodarskega 
in trgovinskega dialoga med EU in 
Kitajsko na visoki ravni, vendar poziva 
Komisijo, naj preuči koristnost drugih 
delovnih skupin in mehanizmov za dialog, 
ki delujejo na različnih ravneh, in potrebo 
po njih; poziva EU in Kitajsko, naj dvakrat 
na leto organizirata sestanke za krepitev 
medsebojnega dialoga, zlasti na področjih 
naložb, opravljanja storitev, pravic 
intelektualne lastnine, standardov, javnega 
naročanja, varnosti proizvodov in dostopa 
do surovin;

Or. lt

Predlog spremembe 16
Eija-Riitta Korhola

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja pomen gospodarskega in 
trgovinskega dialoga med EU in Kitajsko
na visoki ravni; poziva EU in Kitajsko, naj 

2. poudarja pomen gospodarskega in 
trgovinskega dialoga med EU in Kitajsko 
na visoki ravni; poziva EU in Kitajsko, naj 
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dvakrat na leto organizirata sestanke za 
krepitev medsebojnega dialoga, zlasti na 
področjih naložb, zagotavljanja storitev, 
pravic intelektualne lastnine, standardov, 
javnega naročanja, varnosti proizvodov in 
dostopa do surovin;

dvakrat na leto organizirata sestanke za 
krepitev dvostranskega odnosa prek 
medsebojnega dialoga, zlasti na področjih 
naložb, opravljanja storitev, pravic 
intelektualne lastnine, standardov, javnega 
naročanja, varnosti proizvodov in dostopa 
do surovin;

Or. en

Predlog spremembe 17
Emma McClarkin

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da je treba sprejeti 
uravnotežen pristop do Kitajske; poziva 
Komisijo in države članice, naj s Kitajsko 
vzpostavijo obširno sodelovanje na 
področju skupnih raziskav, kot sta varnost 
izdelkov in zdravje ljudi, ter poskrbijo za 
nadaljnjo znanstveno, tehnološko in 
kulturno izmenjavo;

Or. en

Predlog spremembe 18
Philippe Juvin, Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. vztraja še zlasti pri tem, da mora 
Kitajska spoštovati pravila STO glede 
dostopa do surovin, kot potrjuje odločitev 
STO z dne 5. julija 2011, in redkih 
zemeljskih elementov;

Or. en



PE473.922v01-00 12/24 AM\880220SL.doc

SL

Predlog spremembe 19
Matteo Salvini

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. obžaluje, da naložbeno okolje na 
Kitajskem ni dovolj pregledno in da še 
vedno obstajajo diskriminatorne zahteve; 
poziva k sklenitvi dvostranskega 
sporazuma s Kitajsko o naložbah, s katerim 
bi izboljšali tržni dostop za naložbe;

3. obžaluje, da naložbeno okolje na 
Kitajskem ni dovolj pregledno in da še 
vedno obstajajo diskriminatorne zahteve; 
opozarja na objektivne težave pri sklenitvi 
dvostranskega sporazuma v kratkem času s 
Kitajsko o naložbah, s katerim bi izboljšali 
tržni dostop za naložbe;

Or. it

Predlog spremembe 20
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. obžaluje, da naložbeno okolje na 
Kitajskem ni dovolj pregledno in da še 
vedno obstajajo diskriminatorne zahteve; 
poziva k sklenitvi dvostranskega 
sporazuma s Kitajsko o naložbah, s katerim 
bi izboljšali tržni dostop za naložbe;

3. obžaluje, da naložbeno okolje na 
Kitajskem ni dovolj pregledno in da še 
vedno obstajajo diskriminatorne zahteve; 
poziva k sklenitvi dvostranskega 
sporazuma s Kitajsko o naložbah, ki bi 
temeljil na načelih vzajemnosti in 
obojestranske koristi in s katerim bi 
izboljšali tržni dostop za naložbe;

Or. fr

Predlog spremembe 21
Iliana Ivanova

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. obžaluje, da naložbeno okolje na 
Kitajskem ni dovolj pregledno in da še 
vedno obstajajo diskriminatorne zahteve; 
poziva k sklenitvi dvostranskega 
sporazuma s Kitajsko o naložbah, s katerim 
bi izboljšali tržni dostop za naložbe;

3. obžaluje, da naložbeno okolje na 
Kitajskem ni dovolj pregledno in da še 
vedno obstajajo diskriminatorne zahteve; 
poziva k sklenitvi dvostranskega 
sporazuma s Kitajsko o naložbah, s katerim 
bi izboljšali tržni dostop za naložbe;
poudarja, da je treba poenostaviti trgovino
in naložbe med malimi in srednjimi 
podjetji; poudarja, kako pomembna sta 
usklajevanje med centralnimi in lokalnimi 
organi na Kitajskem ter poenostavitev 
birokratskih postopkov za mala in srednja 
podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 22
Morten Løkkegaard

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. obžaluje, da naložbeno okolje na 
Kitajskem ni dovolj pregledno in da še 
vedno obstajajo diskriminatorne zahteve; 
poziva k sklenitvi dvostranskega 
sporazuma s Kitajsko o naložbah, s katerim 
bi izboljšali tržni dostop za naložbe;

3. obžaluje, da naložbeno okolje na 
Kitajskem ni dovolj pregledno in da še 
vedno obstajajo diskriminatorne zahteve; 
poziva k sklenitvi dvostranskega 
sporazuma s Kitajsko o naložbah, s katerim
bi izboljšali tržni dostop za naložbe, pri 
čemer bi bilo treba začeti pri sektorjih z 
največ omejitvami;

Or. en

Predlog spremembe 23
Emma McClarkin

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja dejstvo, da je Kitajska 
največji vir uvoženega blaga za EU in 
drugi največji izvozni trg EU, pri čemer se 
je količina uvoženega in izvoženega blaga 
med letoma 2009 in 2010 povečala za 30 
odstotkov;

Or. en

Predlog spremembe 24
Olga Sehnalová

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. izraža zaskrbljenost, da je zaradi 
neobstoja javno dostopnega trgovinskega 
registra na voljo premalo zaupanja 
vrednih informacij o trgovinskih 
partnerjih na Kitajskem; poudarja 
pomembnost zanesljivih informacij kot 
bistvenega pogoja za dobro poslovno 
ozračje;

Or. cs

Predlog spremembe 25
Olga Sehnalová

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. opozarja, da nimajo vsa kitajska 
podjetja dovoljenja za trgovanje v tuji 
valuti; podpira Kitajsko pri nadaljnjih 
korakih, ki vodijo k popolni 
konvertibilnosti kitajskega juana;



AM\880220SL.doc 15/24 PE473.922v01-00

SL

Or. cs

Predlog spremembe 26
Philippe Juvin

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. izraža zaskrbljenost zaradi visokih 
stopenj ponarejanja in piratstva ter nizke 
stopnje uveljavljanja pravic intelektualne 
lastnine na Kitajskem;

4. obsoja visoko stopnjo ponarejanja in 
piratstva ter nizko stopnjo uveljavljanja 
pravic intelektualne lastnine na Kitajskem;
opozarja na gospodarske in socialne 
stroške ter zdravstvene stroške 
potrošnikov, ki jih povzroča takšno 
ravnanje;

Or. en

Predlog spremembe 27
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. izraža zaskrbljenost zaradi visokih 
stopenj ponarejanja in piratstva ter nizke 
stopnje uveljavljanja pravic intelektualne 
lastnine na Kitajskem;

4. izraža zaskrbljenost zaradi visokih 
stopenj ponarejanja in piratstva ter nizke 
stopnje uveljavljanja pravic intelektualne 
lastnine na Kitajskem; meni, da je 
varovanje pravic intelektualne lastnine 
mednarodnih podjetij s strani kitajskih 
organov ključnega pomena za rast 
trgovine med EU in Kitajsko; meni, da bi 
lahko izvoz visokotehnoloških izdelkov iz 
EU predstavljal področje eksponentne 
rasti, ki ga omogočata potreba Kitajske po 
teh izdelkih in zmožnost EU, da jih 
proizvede; meni, da se bo takšen razvoj in 
napredek v trgovini med tema dvema 
akterjema uresničil samo, če se izboljša 
varovanje pravic intelektualne lastnine;
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Or. en

Predlog spremembe 28
Iliana Ivanova

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. izraža zaskrbljenost zaradi visokih 
stopenj ponarejanja in piratstva ter nizke 
stopnje uveljavljanja pravic intelektualne 
lastnine na Kitajskem;

4. izraža zaskrbljenost zaradi visokih 
stopenj ponarejanja in piratstva ter nizke 
stopnje uveljavljanja pravic intelektualne 
lastnine na Kitajskem; pozdravlja 
prizadevanja Kitajske za izboljšanje 
pravnega okvira in uradnih poti, ki 
podjetjem omogočajo varovanje pravic 
intelektualne lastnine; vendar poudarja, 
da je treba še dodatno izboljšati 
zakonodajno okolje;

Or. en

Predlog spremembe 29
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. izraža zaskrbljenost zaradi visokih 
stopenj ponarejanja in piratstva ter nizke 
stopnje uveljavljanja pravic intelektualne 
lastnine na Kitajskem;

4. pričakuje, da bo Kitajska sprejela 
učinkovitejše ukrepe proti nezakonitemu 
ponarejanju in piratstvu ter uvedla
učinkovitejše načine, na katere bodo 
lahko tuja podjetja uveljavljala svoje 
pravice intelektualne lastnine na 
Kitajskem;

Or. de
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Predlog spremembe 30
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. izraža zaskrbljenost zaradi visokih 
stopenj ponarejanja in piratstva ter nizke 
stopnje uveljavljanja pravic intelektualne 
lastnine na Kitajskem;

4. je prepričana, da bi bilo izboljšano 
varovanje pravic intelektualne lastnine in 
učinkovito izvajanje zadevnih pravil na 
Kitajskem za vlagatelje iz Evropske unije 
in od drugod močna spodbuda k 
naložbam, delitvi novih tehnoloških znanj 
in veščin ter moderniziranju obstoječih 
tehnologij v tej državi;

Or. lt

Predlog spremembe 31
Morten Løkkegaard

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. izraža zaskrbljenost zaradi visokih 
stopenj ponarejanja in piratstva ter nizke 
stopnje uveljavljanja pravic intelektualne 
lastnine na Kitajskem;

4. izraža zaskrbljenost zaradi visokih 
stopenj ponarejanja in piratstva ter nizke 
stopnje uveljavljanja pravic intelektualne 
lastnine na Kitajskem, kar vse ovira 
inovacije v EU in znatno vpliva na varnost 
potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 32
Emma McClarkin

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da evropska podjetja 
izražajo veliko nezadovoljstvo z 
birokratskimi postopki, težavami s 
človeškimi viri in dostopom do trga na 
Kitajskem; poziva Komisijo in države 
članice, naj znotraj gospodarskega in 
trgovinskega dialoga na visoki ravni še 
naprej poudarjajo te težave;

Or. en

Predlog spremembe 33
Morten Løkkegaard

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. v zvezi s tem poziva k tesnemu 
sodelovanju med evropskimi organi, da bi 
preprečili uvažanje piratskega blaga in
zagotovili visoko raven varstva 
potrošnikov; poziva tudi Komisijo in 
države članice, naj pospešijo razprave s 
Kitajsko o učinkovitem uveljavljanju 
pravic intelektualne lastnine, vključno z 
uveljavljanjem na regionalni in lokalni 
ravni; opozarja na diskriminacijske
formalne zahteve, naložene tujim 
podjetjem, ki tem preprečujejo, da bi 
učinkovito branila svoje pravice in patente 
na Kitajskem;

Or. da

Predlog spremembe 34
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja potrebo po boljšem dostopu do 
javnih trgov; izraža zaskrbljenost zaradi 
kitajske politike javnega naročanja, ki je 
očitno diskriminatorna; poudarja, da mora 
EU še naprej pritiskati na Kitajsko, naj čim 
prej pristopi k podpisu sporazuma o javnih 
naročilih;

5. poudarja potrebo po boljšem dostopu do 
javnih trgov; izraža zaskrbljenost zaradi 
kitajske politike javnega naročanja, ki je 
očitno diskriminacijska; poudarja, da mora 
EU še naprej pritiskati na Kitajsko, naj čim 
prej pristopi k podpisu sporazuma o javnih 
naročilih, da bi dosegla vzajemno 
odpiranje kitajskega trga javnih naročil, 
zagotovila, da so postopki javnega 
naročanja v skladu z mednarodnimi 
standardi, in vzpostavila predvidljive 
pogoje za podizvajalce;

Or. fr

Predlog spremembe 35
Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja potrebo po boljšem dostopu do 
javnih trgov; izraža zaskrbljenost zaradi 
kitajske politike javnega naročanja, ki je 
očitno diskriminatorna; poudarja, da mora 
EU še naprej pritiskati na Kitajsko, naj čim 
prej pristopi k podpisu sporazuma o javnih 
naročilih;

5. poudarja potrebo po boljšem dostopu do 
javnih trgov; izraža zaskrbljenost zaradi 
kitajske politike javnega naročanja, ki je 
očitno diskriminacijska; poudarja, da mora 
EU še naprej pritiskati na Kitajsko, naj čim 
prej pristopi k podpisu sporazuma o javnih 
naročilih; podpira odločitev Komisije, da 
bo preverila ukrepe, potrebne za 
enakopraven dostop podjetij iz EU do 
postopkov javnega naročanja v tretjih 
državah in podjetij iz tretjih držav do 
evropskih postopkov javnega naročanja 
ter za okrepitev položaja EU v pogajanjih 
o dostopu do postopkov javnega 
naročanja v tretjih državah za evropska 
podjetja; vendar poudarja, da morajo biti 
ti ukrepi izvedeni v takšni obliki, da ne 
vodijo v neprimerno novo ločevanje trga, 
kar bi lahko imelo negativne posledice za 
evropsko industrijo in njene svetovne
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trgovinske odnose;

Or. de

Predlog spremembe 36
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja potrebo po boljšem dostopu do 
javnih trgov; izraža zaskrbljenost zaradi 
kitajske politike javnega naročanja, ki je 
očitno diskriminatorna; poudarja, da mora 
EU še naprej pritiskati na Kitajsko, naj čim 
prej pristopi k podpisu sporazuma o javnih 
naročilih;

5. poudarja potrebo po boljšem dostopu do 
javnih trgov; izraža zaskrbljenost zaradi 
kitajske politike javnega naročanja in 
zakonodaje o javnem naročanju, na 
podlagi katere lahko vlada nabavi tuje 
blago, storitve ali projekte samo v izrednih 
okoliščinah, na primer če na Kitajskem 
niso na voljo; poudarja, da mora EU še 
naprej pritiskati na Kitajsko, naj čim prej 
pristopi k podpisu sporazuma o javnih 
naročilih;

Or. lt

Predlog spremembe 37
Iliana Ivanova

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja prizadevanje Kitajske za 
uskladitev nacionalnih standardov z 
mednarodnimi; vseeno pa izraža 
zaskrbljenost zaradi uvajanja vse 
podrobnejših nacionalnih standardov in 
postopkov potrjevanja, zaradi katerih 
nastajajo nove tehnične ovire za trgovino.

6. izraža zaskrbljenost zaradi uvajanja vse 
podrobnejših nacionalnih standardov in 
postopkov potrjevanja, zaradi katerih 
nastajajo nove tehnične ovire za trgovino.
poudarja, da je postopek prijave za 
dovoljenje za opravljanje poslovne 
dejavnosti na Kitajskem počasen in ga je 
mogoče razumeti kot orodje za 
upočasnitev ustanavljanja in širjenja tujih 
podjetij v številnih sektorjih; kljub temu 
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pozdravlja prizadevanja Kitajske za 
uskladitev nacionalnih standardov z 
mednarodnimi ter upa, da se bo ta trend 
nadaljeval;

Or. en

Predlog spremembe 38
Olga Sehnalová

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja prizadevanje Kitajske za 
uskladitev nacionalnih standardov z 
mednarodnimi; vseeno pa izraža 
zaskrbljenost zaradi uvajanja vse 
podrobnejših nacionalnih standardov in 
postopkov potrjevanja, zaradi katerih 
nastajajo nove tehnične ovire za trgovino.

6. pozdravlja prizadevanje Kitajske za 
uskladitev nacionalnih standardov z 
mednarodnimi; vseeno pa izraža 
zaskrbljenost zaradi uvajanja vse
podrobnejših nacionalnih standardov in 
postopkov potrjevanja, zaradi katerih 
nastajajo nove ovire za trgovino.

Or. cs

Predlog spremembe 39
Morten Løkkegaard

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja prizadevanje Kitajske za 
uskladitev nacionalnih standardov z 
mednarodnimi; vseeno pa izraža 
zaskrbljenost zaradi uvajanja vse 
podrobnejših nacionalnih standardov in 
postopkov potrjevanja, zaradi katerih 
nastajajo nove tehnične ovire za trgovino.

6. pozdravlja prizadevanje Kitajske za 
uskladitev nacionalnih standardov z 
mednarodnimi; vseeno pa izraža 
zaskrbljenost zaradi uvajanja vse 
podrobnejših nacionalnih standardov in 
postopkov potrjevanja, zaradi katerih 
nastajajo nove tehnične ovire za trgovino.
poudarja, da je treba pri razvoju 
prihodnjih mednarodnih standardov 
sprožiti dialog s Kitajsko, da bi preprečili 
uporabo različnih standardov kot 
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dejanskih ovir za trgovino;

Or. da

Predlog spremembe 40
Morten Løkkegaard

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. je zaskrbljen zaradi kitajskih 
omejevalnih politik in prevladujočega 
položaja na trgu za številne surovine, ki so 
ključnega pomena za delovanje 
evropskega gospodarstva; poziva 
Komisijo, naj stalno nadzira in na 
regionalnih, večstranskih in dvostranskih 
ravneh obravnava vrzel med ponudbo in 
povpraševanjem pri nujno potrebnih 
surovinah in redkih zemeljskih elementih 
ter naj še naprej sodeluje v dialogu s 
Kitajsko o njenem spoštovanju pravil 
STO, da bi uveljavili kvoto za redke 
zemeljske elemente, ki dejansko niso 
ogroženi naravni viri; poudarja potrebo 
po splošni evropski strategiji, ki bi 
vključevala uskladitev zunanje politike 
EU in držav članic na področju surovin, 
da bi tako okrepili politični pritisk in 
podjetjem znotraj EU zagotovili enak 
dostop do bistvenih virov za njihovo 
proizvodnjo;

Or. en

Predlog spremembe 41
Emma McClarkin

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva k vključitvi Kitajske v postopek 
odločanja o svetovnih standardih za 
proizvode in k sprejetju konstruktivno 
kritične delovne metode;

Or. en

Predlog spremembe 42
Olga Sehnalová

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a poudarja, da je treba poenostaviti 
postopek za pridobitev obveznega potrdila 
za poslovanje za evropska podjetja; izraža 
zaskrbljenost glede tveganja za razkritje 
informacij in znanja med tem postopkom; 
obžaluje, da je postopek še vedno nejasen 
in nepregleden ter dopušča različne 
razlage;

Or. cs

Predlog spremembe 43
Olga Sehnalová

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. priznava neizkoriščen potencial 
kitajskega trga za opravljanje storitev iz 
EU; opozarja, da je pomemben vidik 
medsebojnih odnosov med tema trgoma v 
storitvenem sektorju tudi turizem; zato 
poziva k odstranitvi ovir za opravljanje 
storitev in k spodbujanju turizma;
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Or. cs

Predlog spremembe 44
Emma McClarkin

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. opozarja na številna poročila, ki so jih 
naročile institucije EU, v katerih je 
notranja in svetovna gospodarska 
dejavnost Kitajske pogosto opisana s 
pristranskim in slabšalnim jezikom1; 
poudarja, da je treba začeti konstruktiven, 
a kritičen dialog, ob hkratnem 
spoštovanju kulturnih posebnosti in razlik 
v politični organiziranosti;
__________________
1 GD EXPO, „China in Africa: A 
Critique“ (Kitajska v Afriki: kritična 
ocena), Policy Briefing, (oktober 2010), 
PE 449.518, str. 10 – „The Chinese 
economic presence has spread through 
Africa like an oil slick (gospodarska 
navzočnost Kitajske se je razlezla po 
Afriki kot naftni madež)“. 

Or. en


