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Pozměňovací návrh 1
Tokia Saïfi

Návrh usnesení
Právní východisko 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na sdělení Komise nazvané 
„Jednotný trh práv duševního vlastnictví“ 
ze dne 24. května 2011, zprávu Komise ze 
dne 14. července 2011 o uplatňování práv 
duševního vlastnictví evropskými celními 
orgány a na své usnesení ze dne 18. 
prosince 2008 o dopadu padělatelství na 
mezinárodní obchod4,

- s ohledem na sdělení Komise nazvané 
„Jednotný trh práv duševního vlastnictví“ 
ze dne 24. května 2011, návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o 
vymáhání práv duševního vlastnictví 
celními orgány3, zprávu Komise ze dne 14. 
července 2011 o uplatňování práv 
duševního vlastnictví evropskými celními 
orgány a na své usnesení ze dne 18. 
prosince 2008 o dopadu padělatelství na 
mezinárodní obchod4,

__________________
3 COM(2011) 285

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Tokia Saïfi

Návrh usnesení
Právní východisko 11 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na své usnesení ze dne 
13. prosince 2011 o překážkách v oblasti 
obchodu a investic6,
__________________
6Přijaté texty, P6_TA(2011)0565 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 3
Tokia Saïfi

Návrh usnesení
Právní východisko 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

s ohledem na svá usnesení ze dne 25. 
listopadu 2010 o sociální odpovědnosti 
podniků v dohodách o mezinárodním 
obchodu7 a o lidských právech, sociálních 
a environmentálních normách v 
mezinárodních obchodních dohodách8,

- s ohledem na svá usnesení ze dne 25. 
listopadu 2010 o sociální odpovědnosti 
podniků v dohodách o mezinárodním 
obchodu7, o lidských právech, sociálních a 
environmentálních normách v 
mezinárodních obchodních dohodách8 a o 
politikách mezinárodního obchodu v 
kontextu naléhavých otázek spojených se 
změnou klimatu9,

__________________
9Přijaté texty, P6_TA(2010)0445

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Právní východisko 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na své usnesení ze dne 24. 
dubna 2008 o reformě Světové obchodní 
organizace9 ,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Tokia Saïfi

Návrh usnesení
Právní východisko 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na své usnesení ze dne 24. 
dubna 2008 o reformě Světové obchodní 
organizace9 ,

- s ohledem na své usnesení ze dne 24. 
dubna 2008 o reformě Světové obchodní 
organizace9 a na své usnesení ze dne 
14. září 2011 o aktuálním stavu jednání o 
rozvojovém programu z Dohá10,
__________________
10Přijaté texty, P7_TA-PROV(2011)0380

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Právní východisko 14 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise předložené 
Radě a Evropskému parlamentu pod 
názvem „EU-Čína: užší partnerství, 
rostoucí odpovědnost“ (COM(2006)631) a 
s ním související pracovní dokument 
„Hospodářská soutěž a partnerství –
politika pro obchod a investice mezi EU a 
Čínou“ (COM(2006)632),

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Tokia Saïfi

Návrh usnesení
Právní východisko 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na své usnesení ze dne 25. 
listopadu 2010 o politikách 
mezinárodního obchodu v kontextu 

vypouští se
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naléhavých otázek spojených se změnou 
klimatu10,

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Tokia Saïfi, Franck Proust

Návrh usnesení
Právní východisko 17 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na bílou knihu čínské vlády ze 
dne 23. prosince 2010 o hospodářské a 
sociální spolupráci mezi Čínou a Afrikou,

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že přistoupení Číny k 
WTO v roce 2001 zásadně přispělo k 
pozici Číny jakožto největšího světového 
vývozce zboží, jejíž podíl na vývozu činil v 
roce 2010 10,36 %, a jakožto druhé 
světové hospodářské velmoci;

A. vzhledem k tomu, že Čína je důležitý a 
konkurenceschopný obchodní partner 
Evropské unie; naše obchodní vztahy 
přináší řadu výzev, ale znamenají zejména 
nové příležitosti, neboť obchod mezi EU a 
Čínou je vzájemně výhodný;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že přistoupení Číny k 
WTO v roce 2001 zásadně přispělo k 
pozici Číny jakožto největšího světového 
vývozce zboží, jejíž podíl na vývozu činil v 
roce 2010 10,36 %, a jakožto druhé 
světové hospodářské velmoci;

A. vzhledem k tomu, že Čína přistoupila k 
WTO v roce 2001 a následně se stala 
největším světovým vývozcem zboží, jehož
podíl na vývozu činil v roce 2010 10,36 %, 
a druhou světovou hospodářskou velmocí;

Or. it

Pozměňovací návrh 11
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že přistoupení Číny 
k WTO v roce 2001 zásadně přispělo 
k tomu, že se stala největším světovým 
vývozcem zboží, jehož podíl na vývozu 
činil v roce 2010 10,36 %, a druhou 
světovou hospodářskou velmocí;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že EU je primární 
destinací pro vývoz Číny, který v letech 
2009 a 2010 vzrostl o 39,5 %, a že Čína je 
druhým nejvýznamnějším obchodním 
partnerem EU;

B. vzhledem k tomu, že EU je primární 
destinací pro vývoz Číny, který v letech 
2009 a 2010 vzrostl o 39,5 %, že Čína je 
druhým nejvýznamnějším obchodním 
partnerem EU a že otevřený trh EU 
výrazně přispěl k hospodářskému úspěchu 
Číny;



PE480.615v01-00 8/96 AM\889744CS.doc

CS

Or. de

Pozměňovací návrh 13
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že EU je primární 
destinací pro vývoz Číny, který v letech 
2009 a 2010 vzrostl o 39,5 %, a že Čína je 
druhým nejvýznamnějším obchodním 
partnerem EU;

B. vzhledem k tomu, že EU je primární 
destinací pro vývoz Číny, který v letech 
2009 a 2010 vzrostl o 39,5 %, a že Čína 
v červenci 2011 předstihla USA a stala se 
nejvýznamnějším obchodním partnerem
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že EU nahradila 
Japonsko jako největší zdroj dovozu do 
Číny; vzhledem k tomu, že zvyšující se 
dovoz do Číny je v posledních letech 
klíčový pro hospodářskou výkonnost 
členských států EU zaměřených na vývoz, 
jako je Německo;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že větší rozvoj a 
přistoupení k WTO znamená pro Čínu 
kromě zásadních výhod i větší 
zodpovědnost hrát plnohodnotnou 
pozitivní úlohu ve světovém 
hospodářském řádu, zejména v 
Mezinárodním měnovém fondu (MMF) a 
ve skupině Světové banky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že od podepsání 
dohody o spolupráci mezi EU a Čínou v 
roce 1985 se obchodní vztahy mezi těmito 
dvěma regiony značně rozvinuly a že je 
tedy vhodné tuto dohodu obnovit;

C. vzhledem k tomu, že od podepsání 
dohody o spolupráci mezi EU a Čínou v 
roce 1985 se dvoustranné obchodní vztahy 
značně rozvinuly; Evropská komise přijala 
zásadní strategii politiky týkající se Číny v 
roce 2006 a probíhající jednání o 
komplexní dohodě o partnerství a 
spolupráci jako součást této strategie byla 
zahájena v lednu 2007; cílem jednání je 
dále zkvalitnit rámec dvoustranného 
obchodu a investičních vztahů a soustředit 
se na aktualizaci dohody o obchodní a 
hospodářské spolupráci mezi ES a Čínou 
z roku 1985;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Robert Sturdy
za skupinu ECR
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že od podepsání 
dohody o spolupráci mezi EU a Čínou v 
roce 1985 se obchodní vztahy mezi těmito 
dvěma regiony značně rozvinuly a že je 
tedy vhodné tuto dohodu obnovit;

C. vzhledem k tomu, že od podepsání 
dohody o spolupráci mezi EU a Čínou v 
roce 1985 se obchodní vztahy mezi těmito 
dvěma regiony značně rozvinuly a že je 
tedy nezbytné tuto dohodu obnovit;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že od podepsání 
dohody o spolupráci mezi EU a Čínou v 
roce 1985 se obchodní vztahy mezi těmito 
dvěma regiony značně rozvinuly a že je 
tedy vhodné tuto dohodu obnovit;

C. vzhledem k tomu, že od podepsání 
dohody o spolupráci mezi EU a Čínou v 
roce 1985 se obchodní vztahy mezi těmito 
dvěma regiony značně rozvinuly a že je 
tedy vhodné tuto dohodu obnovit a 
přizpůsobit ji nové hospodářské situaci;

Or. de

Pozměňovací návrh 19
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že od podepsání 
dohody o spolupráci mezi EU a Čínou v 
roce 1985 se obchodní vztahy mezi těmito 
dvěma regiony značně rozvinuly a že je 
tedy vhodné tuto dohodu obnovit;

C. vzhledem k tomu, že od podepsání 
dohody o spolupráci mezi EU a Čínou v 
roce 1985 se obchodní vztahy mezi těmito 
dvěma regiony značně rozvinuly a že je 
tedy vhodné tuto dohodu upravit;
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Or. en

Pozměňovací návrh 20
Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že dvoustranný
obchod mezi EU a Čínou vykazuje od roku 
1997 nerovnováhu ve prospěch Číny a že 
v roce 2010 dosáhl tento obchodní deficit 
168,8 miliard EUR ve srovnání s 49 
miliardami EUR v roce 2000;

D. vzhledem k tomu, že obchod mezi EU a 
Čínou vykazuje v posledních třech 
desetiletích rychlý a nepřetržitý růst, který 
v roce 2010 dosáhl vrcholu celkového 
objemu obchodu ve výši 395 miliard EUR, 
a vzhledem k tomu, že nerovnováha v 
dvoustranném obchodu je od roku 1997 ve 
prospěch Číny a že v roce 2010 dosáhl 
tento obchodní deficit 168,8 miliard EUR 
ve srovnání s 49 miliardami EUR v roce 
2000;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že dvoustranný 
obchod mezi EU a Čínou vykazuje od roku 
1997 nerovnováhu ve prospěch Číny a že v 
roce 2010 dosáhl tento obchodní deficit 
168,8 miliard EUR ve srovnání s 49 
miliardami EUR v roce 2000;

D. vzhledem k tomu, že dvoustranný 
obchod mezi EU a Čínou vykazuje od roku 
1997 nerovnováhu ve prospěch Číny a že v 
roce 2010 dosáhl tento obchodní deficit 
168,8 miliard EUR ve srovnání s 49 
miliardami EUR v roce 2000; přestože
čínský vývoz má stále ještě malou 
přidanou hodnotu, kdy většina čínského 
vývozu má hodnotu komponentů 
dovážených z EU a odjinud;

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Emilio Menéndez del Valle

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že dvoustranný 
obchod mezi EU a Čínou vykazuje od roku 
1997 nerovnováhu ve prospěch Číny a že v 
roce 2010 dosáhl tento obchodní deficit 
168,8 miliard EUR ve srovnání s 49 
miliardami EUR v roce 2000;

D. vzhledem k tomu, že dvoustranný 
obchod mezi EU a Čínou vykazuje od roku 
1997 nerovnováhu ve prospěch Číny a že v 
roce 2010 dosáhl tento obchodní deficit 
168,8 miliard EUR ve srovnání s 49 
miliardami EUR v roce 2000; vzhledem k 
tomu, že téměř 85 % vývozu zaměřeného 
na montážní operace provádějí zahraniční 
společnosti se sídlem v Číně;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler, Yannick Jadot

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že rozdílné 
společenské, hospodářské a demokratické 
systémy Číny a EU a jejich demografická 
situace a přírodní zdroje hrají významnou 
úlohu v obchodní nerovnováze mezi 
těmito dvěma regiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že výzva nastolená 
Čínou je spíše průmyslová než obchodní, 
a vzhledem k tomu, že je Evropa nucena, 
aby zavedla ambiciózní průmyslovou 
politiku koncipovanou v evropském 
měřítku, jelikož čistě vnitrostátní přístup 
neumožňuje vůči Číně soudržný přístup 
na úrovni Společenství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že v důsledku 
přesunu výroby celé řady spotřebního 
zboží do Číny došlo k likvidaci mnoha 
pracovních míst v Evropské unii; 
vzhledem k tomu, že tento přesun byl 
rovněž doprovázen drastickým snížením 
cen, díky němuž je řada tohoto 
spotřebního zboží dostupná pro 
domácnosti Evropské unie s nižším 
příjmem a přispívá tak k vytvoření 
prostředí s relativně nízkou inflací;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Marielle De Sarnez, Yannick Jadot

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že účastníci 
poslední konference OSN o změně 
klimatu v Durbanu nedosáhli závazné 
dohody a že závazky jednotlivých zemí 
týkající se snížení emisí skleníkových
plynů nejsou dostatečné vzhledem k tomu, 
že je kvůli změně klimatu nezbytné omezit 
v průběhu 21. století zvyšování teploty na 
dva stupně;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem ke slabému hospodářskému 
růstu Evropy, který by měl v roce 2012
činit 0,5 %, a k silnému růstu Číny ve výši 
přibližně 9 %;

E. vzhledem k hospodářskému růstu 
Evropy, který by měl být mnohem slabší 
než růst v Číně, jenž se pro rok 2012
odhaduje na přibližně 9 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem ke slabému hospodářskému 
růstu Evropy, který by měl v roce 2012 
činit 0,5 %, a k silnému růstu Číny ve výši 
přibližně 9 %;

E. vzhledem ke slabému hospodářskému 
růstu Evropy, který by měl v roce 2012 
činit 0,5 %, a k silnému růstu Číny ve výši 
přibližně 9 %; vzhledem k tomu, že v září 
2011 měla Evropská unie podle MMF 
HDP na obyvatele 30 455 dolarů, zatímco 
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Čína dosáhla HDP na obyvatele ve výši 
8 394 dolarů;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že evropské 
ekonomiky jsou postiženy vnitřní 
hospodářskou nerovnováhou, tato 
nerovnováha vzrůstá i v čínském 
hospodářství, včetně oblasti nemovitostí a 
v nedávné době i bubliny na realitním 
trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Emilio Menéndez del Valle

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že dopad společné 
obchodní politiky EU je někdy oslabován 
odlišnými národními zájmy, které sledují 
jednotlivé členské státy ve vztahu k Číně;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Niccolò Rinaldi
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že sociální náklady 
stávající hospodářské krize jsou vysoké, že 
zaměstnanost v Evropské unii klesla o 
1,8 % a že je tak 23 milionů osob 
v produktivním věku bez zaměstnání 
(9,6 % z celkového počtu obyvatel), že 
míra nezaměstnanosti mladých lidí 
dosahuje 21 %, že perspektivy obnovení 
úrovně zaměstnanosti jsou nejisté a že 
17 % občanů Unie hrozí chudoba;

Or. it

Pozměňovací návrh 32
Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že od roku 2001 se 
Čína zavázala k dodržování pravidel WTO, 
k liberalizaci svého obchodu a k otevření 
svého trhu;

F. vzhledem k tomu, že od roku 2001 se 
Čína měla zavázat k dodržování pravidel 
WTO, k liberalizaci svého obchodu a k 
otevření svého trhu;

Or. de

Pozměňovací návrh 33
Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že od roku 2001 se 
Čína zavázala k dodržování pravidel WTO, 
k liberalizaci svého obchodu a k otevření 

F. vzhledem k tomu, že po svém vstupu do 
WTO v roce 2001 se Čína zavázala k 
dodržování pravidel WTO, k liberalizaci 
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svého trhu; svého obchodu a k otevření svého trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že od roku 2001 se 
Čína zavázala k dodržování pravidel WTO, 
k liberalizaci svého obchodu a k otevření 
svého trhu;

F. vzhledem k tomu, že od roku 2001 se 
Čína zavázala k dodržování pravidel WTO, 
k liberalizaci svého obchodu a k otevření 
svého trhu, nicméně výsledek tohoto úsilí 
zůstává značně neuspokojivý;

Or. de

Pozměňovací návrh 35
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler, Emilio Menéndez del Valle

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že revizí pravidel 
dohody o veřejných zakázkách a 
rozšířením její působnosti, které bylo 
schváleno dne 15. prosince 2011 na 
ministerské konferenci WTO, by mělo být 
usnadněno přistoupení Číny k této 
dohodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Franck Proust, Tokia Saïfi
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že evropské podniky 
se obtížně dostávají na čínský trh z 
důvodu průmyslové politiky řízené státem, 
nedostatečné ochrany duševního 
vlastnictví, nejednoznačného systému 
předpisů, co se týče jejich obsahu i 
provádění, stejně jako z důvodu dalších 
necelních a technických překážek 
obchodu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že podhodnocování 
juanu vytváří pro Čínu umělé obchodní 
výhody a že členské země G20 se zavázaly 
k tomu, že umožní větší pružnost 
směnných kurzů;

G. vzhledem k tomu, že podhodnocování 
juanu nadále vytváří pro Čínu umělé 
obchodní výhody a že členské země G20 se 
zavázaly k tomu, že umožní větší pružnost 
směnných kurzů;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že podhodnocování 
juanu vytváří pro Čínu umělé obchodní 
výhody a že členské země G20 se zavázaly 

G. vzhledem k tomu, že podhodnocování 
juanu vytváří pro Čínu umělé obchodní 
výhody a že členské země G20 se zavázaly 
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k tomu, že umožní větší pružnost 
směnných kurzů;

k tomu, že umožní větší pružnost 
směnných kurzů; vzhledem k tomu, že 
Čína umožnila v letech 2005 až 2008 
zhodnocení vlastní měny vůči dolaru o 
téměř 20 %, v roce 2008 rozhodla o 
zastavení růstu, neboť byla znepokojena 
dopadem globálního poklesu na své 
hospodářství zaměřené na vývoz, ale v 
roce 2010 opět zahájila zhodnocování; 
vzhledem k tomu, že představa o devizové 
politice jako nástroji proti inflaci se v 
poslední době mezi čínskými představiteli 
značně prosazuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Marielle De Sarnez, Emilio Menéndez del Valle

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že EU v roce 2010 
zadržela na vnějších hranicích více než 103 
milionů produktů, u nichž existovalo 
podezření, že porušují práva duševního 
vlastnictví, a jejichž celková hodnota 
přesahovala 1,11 miliard EUR, a že u 85 % 
těchto výrobků je zemí původu Čína;

H. vzhledem k tomu, že EU v roce 2010 
zadržela na vnějších hranicích více než 103 
milionů produktů, u nichž existovalo 
podezření, že porušují práva duševního 
vlastnictví, a jejichž celková hodnota 
přesahovala 1,11 miliard EUR, a že u 85 % 
těchto výrobků je zemí původu Čína; 
vzhledem k tomu, že důležitým rysem 
ochrany duševního vlastnictví je řádné 
vymáhání stávajících právních předpisů a 
mezinárodních závazků, včetně pokut;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že EU v roce 2010 
zadržela na vnějších hranicích více než 103 
milionů produktů, u nichž existovalo 
podezření, že porušují práva duševního 
vlastnictví, a jejichž celková hodnota 
přesahovala 1,11 miliard EUR, a že u 85 % 
těchto výrobků je zemí původu Čína;

H. vzhledem k tomu, že EU v roce 2010 
zadržela na vnějších hranicích více než 103 
milionů produktů, u nichž existovalo 
podezření, že porušují práva duševního 
vlastnictví, a jejichž celková hodnota 
přesahovala 1,11 miliard EUR, a že u 85 % 
těchto výrobků je zemí původu Čína; 
vzhledem k tomu, že výroba tohoto zboží 
často probíhá v zařízeních, v nichž se 
vyrábí i zboží pro řádný trh, a to v 
podmínkách porušujících jak pracovní 
právo, tak zdravotní a bezpečnostní 
normy, a že tyto výrobky ohrožují 
spotřebitele a v případě chemických 
výrobků i celé životní prostředí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 41
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že Čína by měla podle 
svého 12. pětiletého plánu rozvíjet 
strategická odvětví energetiky, výstavby, 
dopravy a bude nutně potřebovat rozvoj 
služeb, což nabídne nové investiční 
příležitosti pro evropské podniky;

I. vzhledem k tomu, že Čína by měla podle 
svého 12. pětiletého plánu rozvíjet 
strategická odvětví energetiky, výstavby, 
dopravy a bude nutně potřebovat rozvoj 
služeb, což by mohlo nabídnout nové 
investiční příležitosti pro evropské 
podniky;

Or. de

Pozměňovací návrh 42
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že objem 
zahraničních investic EU v Číně činil v 
roce 2012 4,9 miliard EUR a že 
zahraniční investice Číny v EU 
představovaly v tomtéž roce 0,9 miliard 
EUR;

Or. de

Pozměňovací návrh 43
Emilio Menéndez del Valle

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že provádění politik
v oblasti životního prostředí je v Číně stále 
ještě v počátcích a že Čína stále spoléhá 
na vysoce energeticky náročnou výrobu 
spojenou s nízkou efektivitou; vzhledem k 
tomu, že Čína a EU by mohly rozvinout 
intenzivní spolupráci v oblasti 
obnovitelných energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že mnoho cílů 
uvedených ve strategii EU 2020 a ve 
dvanáctém pětiletém plánu je podobných 
a směřují k posílení spolupráce;
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Or. en

Pozměňovací návrh 45
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Podnadpis 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Zařadit vzájemnost mezi zásady obchodní 
politiky EU

Zařadit vzájemnost mezi zásady obchodní 
politiky EU vůči Číně

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Franck Proust

Návrh usnesení
Podnadpis 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Zařadit vzájemnost mezi zásady obchodní 
politiky EU

Zlepšit přístup na trhy

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. žádá Komisi, aby v rámci společné 
obchodní politiky EU vůči rozvinutým a 
rychle se rozvíjejícím zemím, jako je Čína, 
uplatňovala zásadu vzájemnosti, aby tak 
byly zajištěny rovné podmínky pro 

1. žádá Komisi, aby v rámci společné 
obchodní politiky EU vůči rozvinutým a 
rychle se rozvíjejícím zemím, jako je Čína, 
uplatňovala zásadu vzájemnosti, aby tak 
byly zajištěny rovné podmínky pro 
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všechny a zabránilo se jakémukoli 
protekcionismu;

všechny;

Or. it

Pozměňovací návrh 48
Robert Sturdy
za skupinu ECR

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. žádá Komisi, aby v rámci společné 
obchodní politiky EU vůči rozvinutým a 
rychle se rozvíjejícím zemím, jako je Čína, 
uplatňovala zásadu vzájemnosti, aby tak 
byly zajištěny rovné podmínky pro 
všechny a zabránilo se jakémukoli 
protekcionismu;

1. žádá Komisi, aby v rámci společné 
obchodní politiky EU vůči rozvinutým a 
rychle se rozvíjejícím zemím, jako je Čína, 
uplatňovala zásadu otevřené vzájemnosti, 
aby tak byly zajištěny rovné podmínky pro 
všechny a zabránilo se jakémukoli 
protekcionismu;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. žádá Komisi, aby v rámci společné 
obchodní politiky EU vůči rozvinutým a 
rychle se rozvíjejícím zemím, jako je Čína, 
uplatňovala zásadu vzájemnosti, aby tak 
byly zajištěny rovné podmínky pro 
všechny a zabránilo se jakémukoli 
protekcionismu;

1. žádá Komisi, aby v rámci společné 
obchodní politiky EU vůči rozvinutým a 
rychle se rozvíjejícím zemím, jako je Čína, 
uplatňovala zásadu vzájemnosti, aby tak 
byly lépe zajištěny rovné podmínky pro 
všechny;

Or. en
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Pozměňovací návrh 50
Marielle De Sarnez

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. žádá Komisi, aby v rámci společné 
obchodní politiky EU vůči rozvinutým a 
rychle se rozvíjejícím zemím, jako je Čína, 
uplatňovala zásadu vzájemnosti, aby tak 
byly zajištěny rovné podmínky pro všechny 
a zabránilo se jakémukoli protekcionismu;

1. žádá Komisi, aby v rámci společné 
obchodní politiky EU vůči rozvinutým a 
rychle se rozvíjejícím zemím, jako je Čína, 
uplatňovala zásadu vzájemnosti, aby tak 
byla obnovena spravedlivá hospodářská 
soutěž pro všechny a zabránilo se 
jakémukoli protekcionismu;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. žádá Komisi, aby v rámci společné 
obchodní politiky EU vůči rozvinutým a 
rychle se rozvíjejícím zemím, jako je Čína, 
uplatňovala zásadu vzájemnosti, aby tak 
byly zajištěny rovné podmínky pro 
všechny a zabránilo se jakémukoli 
protekcionismu;

1. žádá Komisi, aby v rámci společné 
obchodní politiky EU vůči rozvinutým a 
rychle se rozvíjejícím zemím, jako je Čína, 
uplatňovala zásadu vzájemnosti, aby tak 
byly zajištěny rovné podmínky pro 
všechny a zabránilo se neoprávněným 
ochranářským opatřením; považuje určitá 
ochranná opatření pro hospodářská 
odvětví ohrožená rychlými změnami 
v systému mezinárodního obchodu a 
ochranu proti sociálnímu a 
environmentálnímu dumpingu za 
oprávněné a nezbytné;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler



AM\889744CS.doc 25/96 PE480.615v01-00

CS

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že zajištění lepšího 
přístupu evropských společností na trh v 
Číně je v zájmu Evropské unie, a to pokud 
možno za pomoci ambiciózní a vyvážené 
dohody o hospodářském partnerství, u níž 
by jednání vzala v úvahu obchodní 
požadavky obou stran, včetně uznání 
hospodářského postavení čínského trhu 
Evropskou unií;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vítá posílení hospodářských vztahů 
mezi Evropskou unií a Čínou; vyzývá EU 
a Čínu, aby podporovaly tento vztah, jehož 
základem je partnerství a vzájemné 
výhody, nikoli nelítostná soutěž a 
konfrontace;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. vítá pozitivní dopady členství Číny ve 
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WTO a vyzývá Komisi, aby v zájmu 
vytvoření účinnějšího a spravedlivějšího 
systému mezinárodního obchodu posílila 
spolupráci s Čínou;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Robert Sturdy
za skupinu ECR

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že čínské hospodářství 
nesplňuje kritéria tržního hospodářství tak, 
jak jej definuje WTO; vyzývá Komisi, aby 
spolupracovala s čínskou vládou s cílem 
odstranit překážky v postavení tržního 
hospodářství; trvá na tom, aby bylo toto 
postavení uznáno jedině tehdy, pokud Čína 
splní daná kritéria; žádá, aby EU 
pravidelně formou výroční zprávy 
hodnotila, jak Čína dodržuje povinnosti 
obsažené v jejím protokolu o přistoupení k 
WTO;

2. konstatuje, že čínské hospodářství ještě 
nesplňuje kritéria tržního hospodářství tak, 
jak jej definuje WTO; vyzývá Komisi, aby 
spolupracovala s čínskou vládou s cílem 
odstranit zbývající překážky v postavení 
tržního hospodářství; trvá na tom, aby bylo 
toto postavení uznáno tehdy, pokud Čína 
splní daná kritéria; žádá, aby EU 
pravidelně formou výroční zprávy 
hodnotila, jak Čína dodržuje povinnosti 
obsažené v jejím protokolu o přistoupení k 
WTO;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že čínské hospodářství 
nesplňuje kritéria tržního hospodářství tak, 
jak jej definuje WTO; vyzývá Komisi, aby 
spolupracovala s čínskou vládou s cílem 

2. konstatuje, že čínské hospodářství ještě 
nesplňuje kritéria tržního hospodářství tak, 
jak jej definuje WTO; vyzývá Komisi, aby 
spolupracovala s čínskou vládou s cílem 
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odstranit překážky v postavení tržního 
hospodářství; trvá na tom, aby bylo toto 
postavení uznáno jedině tehdy, pokud Čína 
splní daná kritéria; žádá, aby EU 
pravidelně formou výroční zprávy 
hodnotila, jak Čína dodržuje povinnosti 
obsažené v jejím protokolu o přistoupení k 
WTO;

odstranit zbývající překážky v postavení 
tržního hospodářství dříve, než toto 
postavení v roce 2016 přizná WTO Číně 
automaticky; trvá na tom, aby bylo toto 
postavení uznáno před tímto datem jedině
tehdy, pokud Čína splní všechna daná 
kritéria; žádá, aby EU pravidelně formou 
výroční zprávy hodnotila, jak Čína 
dodržuje povinnosti obsažené v jejím 
protokolu o přistoupení k WTO;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že čínské hospodářství
nesplňuje kritéria tržního hospodářství tak, 
jak jej definuje WTO; vyzývá Komisi, aby 
spolupracovala s čínskou vládou s cílem 
odstranit překážky v postavení tržního 
hospodářství; trvá na tom, aby bylo toto 
postavení uznáno jedině tehdy, pokud 
Čína splní daná kritéria; žádá, aby EU
pravidelně formou výroční zprávy 
hodnotila, jak Čína dodržuje povinnosti 
obsažené v jejím protokolu o přistoupení k 
WTO;

2. konstatuje, že Čína usiluje o uznání 
svého hospodářství jako tržního 
hospodářství tak, jak jej definuje WTO; 
všímá si ovšem zbývajících rozdílů mezi 
čínským hospodářstvím a hospodářstvím 
Evropské unie; uznává specifické potřeby 
čínského hospodářství při stávající úrovni 
rozvoje země a uznává právo čínského 
lidu zvolit si svou vlastní cestu rozvoje; 
žádá, aby Komise pravidelně formou 
výroční zprávy hodnotila, jak Čína 
dodržuje povinnosti obsažené v jejím 
protokolu o přistoupení k WTO;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že čínské hospodářství 
nesplňuje kritéria tržního hospodářství tak, 
jak jej definuje WTO; vyzývá Komisi, aby 
spolupracovala s čínskou vládou s cílem 
odstranit překážky v postavení tržního 
hospodářství; trvá na tom, aby bylo toto 
postavení uznáno jedině tehdy, pokud Čína 
splní daná kritéria; žádá, aby EU 
pravidelně formou výroční zprávy 
hodnotila, jak Čína dodržuje povinnosti 
obsažené v jejím protokolu o přistoupení k 
WTO;

2. konstatuje, že čínské hospodářství 
nesplňuje kritéria tržního hospodářství tak, 
jak jej definuje WTO; vyzývá Komisi, aby 
podněcovala čínskou vládu s cílem 
odstranit překážky v postavení tržního 
hospodářství; trvá na tom, aby bylo toto 
postavení uznáno jedině tehdy, pokud Čína 
splní daná kritéria; žádá, aby EU 
pravidelně formou výroční zprávy 
hodnotila, jak Čína dodržuje povinnosti 
obsažené v jejím protokolu o přistoupení k 
WTO;

Or. it

Pozměňovací návrh 59
Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby Evropskému 
parlamentu předložila nejpozději do konce 
roku 2012 návrh opatření, která si přeje 
přijmout, pokud EU bude muset v roce 
2016 přiznat Číně v souladu s přijatými 
závazky statut tržního hospodářství, 
přestože objektivní podmínky tohoto 
statutu nebudou pravděpodobně splněny; 

Or. de

Pozměňovací návrh 60
Robert Sturdy
za skupinu ECR

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyjadřuje politování nad mnoha celními 
a necelními překážkami, které se vyskytují 
na čínském trhu, jako jsou některé druhy 
diskriminace vůči zahraničním subjektům, 
zejména v odvětví bankovnictví, 
pojišťovnictví a telekomunikací, složitost 
celní struktury a technické překážky v 
obchodu, jako je např. nedostatečná 
transparentnost technických předpisů a 
postupů pro posuzování shody nebo 
povinný čínský systém certifikace; 
konstatuje, že Čína v rozporu s tím, co je 
stanoveno v Dohodě o subvencích a 
vyrovnávacích opatřeních, neohlašuje své 
specifické dotace systematicky;

3. vyjadřuje politování nad mnoha celními 
a necelními překážkami, které se vyskytují 
na čínském trhu, jako jsou některé druhy 
diskriminace vůči zahraničním subjektům, 
zejména v odvětví bankovnictví, 
pojišťovnictví a telekomunikací, složitost 
celní struktury a technické překážky v 
obchodu, jako je např. nedostatečná 
transparentnost technických předpisů a 
postupů pro posuzování shody nebo 
povinný čínský systém certifikace; lituje, 
že Čína v rozporu s tím, co je stanoveno v 
Dohodě WTO o subvencích a 
vyrovnávacích opatřeních, neohlašuje své 
specifické dotace systematicky;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyjadřuje politování nad mnoha celními 
a necelními překážkami, které se vyskytují 
na čínském trhu, jako jsou některé druhy 
diskriminace vůči zahraničním subjektům, 
zejména v odvětví bankovnictví, 
pojišťovnictví a telekomunikací, složitost 
celní struktury a technické překážky v 
obchodu, jako je např. nedostatečná 
transparentnost technických předpisů a 
postupů pro posuzování shody nebo 
povinný čínský systém certifikace; 
konstatuje, že Čína v rozporu s tím, co je 
stanoveno v Dohodě o subvencích a 
vyrovnávacích opatřeních, neohlašuje své 
specifické dotace systematicky;

3. vyjadřuje politování nad mnoha celními 
a neoprávněnými necelními překážkami, 
které se vyskytují na čínském trhu, jako 
jsou některé druhy diskriminace vůči 
zahraničním subjektům, zejména v 
některých odvětvích služeb, složitost celní 
struktury a technické překážky v obchodu, 
jako je např. nedostatečná transparentnost 
technických předpisů a postupů pro 
posuzování shody nebo povinný čínský 
systém certifikace; konstatuje, že Čína v 
rozporu s tím, co je stanoveno v Dohodě o 
subvencích a vyrovnávacích opatřeních, 
neohlašuje své specifické dotace 
systematicky;
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Or. en

Pozměňovací návrh 62
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyjadřuje politování nad mnoha celními 
a necelními překážkami, které se vyskytují 
na čínském trhu, jako jsou některé druhy 
diskriminace vůči zahraničním subjektům, 
zejména v odvětví bankovnictví, 
pojišťovnictví a telekomunikací, složitost 
celní struktury a technické překážky v 
obchodu, jako je např. nedostatečná 
transparentnost technických předpisů a 
postupů pro posuzování shody nebo 
povinný čínský systém certifikace; 
konstatuje, že Čína v rozporu s tím, co je 
stanoveno v Dohodě o subvencích a 
vyrovnávacích opatřeních, neohlašuje své 
specifické dotace systematicky;

3. vyjadřuje politování nad mnoha celními 
a necelními překážkami, které se vyskytují 
na čínském trhu, jako jsou některé druhy 
diskriminace vůči zahraničním subjektům, 
zejména v odvětví bankovnictví, 
pojišťovnictví a telekomunikací, složitost 
celní struktury a technické překážky v 
obchodu, jako je např. nedostatečná 
transparentnost technických předpisů a 
postupů pro posuzování shody nebo 
povinný čínský systém certifikace; 
konstatuje, že Čína v rozporu s tím, co je 
stanoveno v Dohodě WTO o subvencích a 
vyrovnávacích opatřeních, neohlašuje své 
specifické dotace systematicky;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyjadřuje politování nad mnoha celními 
a necelními překážkami, které se vyskytují 
na čínském trhu, jako jsou některé druhy 
diskriminace vůči zahraničním subjektům, 
zejména v odvětví bankovnictví, 
pojišťovnictví a telekomunikací, složitost 
celní struktury a technické překážky v 
obchodu, jako je např. nedostatečná 

3. vyjadřuje politování nad mnoha celními 
a několika neoprávněnými necelními 
překážkami, které se vyskytují na čínském 
trhu, jako jsou některé druhy diskriminace 
vůči zahraničním subjektům, zejména v 
odvětví bankovnictví, pojišťovnictví a 
telekomunikací, složitost celní struktury a 
technické překážky v obchodu, jako je 
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transparentnost technických předpisů a 
postupů pro posuzování shody nebo 
povinný čínský systém certifikace; 
konstatuje, že Čína v rozporu s tím, co je 
stanoveno v Dohodě o subvencích a 
vyrovnávacích opatřeních, neohlašuje své 
specifické dotace systematicky;

např. nedostatečná transparentnost 
technických předpisů a postupů pro 
posuzování shody nebo povinný čínský 
systém certifikace; konstatuje, že Čína v 
rozporu s tím, co je stanoveno v Dohodě 
WTO o subvencích a vyrovnávacích 
opatřeních, neohlašuje své specifické 
dotace systematicky;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že Čína široce využívá 
obchodní výhody vůči EU vzhledem k 
cíleným státním dotacím, jichž se 
dovolává prostřednictvím nejrůznějších 
právních konstrukcí; naléhavě vyzývá 
Čínu, aby přizpůsobila své programy 
státní podpory příslušným právním 
předpisům WTO; vyzývá také Komisi, aby 
co nejrychleji změnila antisubvenční 
nařízení, aby bylo možno účinně reagovat 
na velké výzvy, jež přináší Čína;

Or. de

Pozměňovací návrh 65
Marielle De Sarnez, Emilio Menéndez del Valle

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že Čína odsuzuje existenci 
překážek obchodu na evropském trhu, 
jakými jsou například značné zemědělské 
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dotace EU pro evropské zemědělce, složitý 
systém zemědělských cel, technické 
překážky obchodu a překážky bránící 
investicím třetích zemí v některých 
členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že v nových studiích bylo 
zjištěno, že zahraniční investoři působící 
v Číně představují téměř 80 % zboží 
vyváženého z Číny do Evropy; vyzývá 
Komisi, aby tuto situaci sledovala a aby 
nedotovala přesouvání podnikání a výroby 
z Evropy do Číny; vyzývá Komisi, aby 
předložila právní předpisy, které by 
zavazovaly evropské investory v Číně 
dodržovat evropské environmentální a 
sociální normy, aby se předešlo 
dumpingu;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Emilio Menéndez del Valle

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. nesouhlasí s tím, že Čína připravuje 
proti zahraničním společnostem 
diskriminační opatření, zejména iniciativu 
„kupujte čínské zboží“ a „domácí 
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inovace“;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. je znepokojen nespolehlivostí 
soudního systému, kterému se nedaří 
prosazovat dodržování smluvních 
závazků, nedostatečnou transparentností 
a jednotností při uplatňování předpisů, 
jimiž se řídí investice;

Or. fr

Pozměňovací návrh 69
Franck Proust, Tokia Saïfi

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. je znepokojen nedostatečnou 
předvídatelností a veřejnou propagací 
technických pravidel a předpisů týkajících 
se výrobků, zejména co se týče certifikace, 
což pro podniky vyvážející do Číny vytváří 
značné překážky obchodu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 70
Franck Proust
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Návrh usnesení
Bod 3 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. vyzývá Čínu, aby přijala mezinárodní 
předpisy týkající se výrobků a služeb a aby 
tak ještě více podpořila obchod mezi 
Čínou a ostatními zeměmi; je potěšen, že 
Čína rozšiřuje svou účast v orgánech, 
které vytvářejí mezinárodní předpisy, a je 
toho názoru, že je třeba ji na této cestě 
podpořit formou reciproční účasti 
Evropské unie v orgánech, jež vytvářejí 
čínské předpisy; trvá na tom, že je důležité 
zajistit soulad čínského dovozu 
s evropskými předpisy, které platí pro 
potravinářské i nepotravinářské výrobky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 71
Robert Sturdy
za skupinu ECR

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je znepokojen komplikovaností přístupu 
k čínským veřejným zakázkám pro 
zahraniční podniky, ačkoli přístup k 
evropským veřejným zakázkám je zaručen; 
lituje, že Čína nepřistoupila k 
mnohostranné dohodě o veřejných 
zakázkách, i když se k tomu zavázala ve 
svém protokolu o přistoupení k WTO; žádá 
Komisi, aby rychle vytvořila evropský 
nástroj, který evropským podnikům zajistí 
lepší přístup k zahraničním veřejným 
zakázkám a který bude podporovat 
obchodní partnery EU, jako je Čína, aby 
zpřístupnili své veřejné zakázky a 
odstranili protekcionistická opatření;

4. je znepokojen komplikovaností přístupu 
k čínským veřejným zakázkám pro 
zahraniční podniky, ačkoli přístup k 
evropským veřejným zakázkám je zaručen; 
lituje, že Čína nepřistoupila k 
mnohostranné dohodě o veřejných 
zakázkách, i když se k tomu zavázala ve 
svém protokolu o přistoupení k WTO; žádá 
Komisi, aby uvážlivě vybrala z dostupných 
politických nástrojů takové, které
evropským podnikům zajistí lepší přístup k 
zahraničním veřejným zakázkám a který 
bude podporovat obchodní partnery EU, 
jako je Čína, aby zpřístupnili své veřejné 
zakázky a odstranili protekcionistická 
opatření;
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Or. en

Pozměňovací návrh 72
Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je znepokojen komplikovaností přístupu 
k čínským veřejným zakázkám pro 
zahraniční podniky, ačkoli přístup k 
evropským veřejným zakázkám je zaručen; 
lituje, že Čína nepřistoupila k 
mnohostranné dohodě o veřejných 
zakázkách, i když se k tomu zavázala ve 
svém protokolu o přistoupení k WTO; žádá 
Komisi, aby rychle vytvořila evropský 
nástroj, který evropským podnikům zajistí
lepší přístup k zahraničním veřejným 
zakázkám a který bude podporovat 
obchodní partnery EU, jako je Čína, aby 
zpřístupnili své veřejné zakázky a 
odstranili protekcionistická opatření;

4. je znepokojen komplikovaností přístupu 
k čínským veřejným zakázkám pro 
zahraniční podniky, ačkoli přístup k 
evropským veřejným zakázkám je zaručen; 
lituje, že Čína nepřistoupila k 
mnohostranné dohodě o veřejných 
zakázkách, i když se k tomu zavázala ve 
svém protokolu o přistoupení k WTO; 
zároveň vítá nedávné závazky, které Čína 
přijala v prosinci 2011 a které se týkají její 
ochoty připojit se k nové dohodě o 
veřejných zakázkách, přestože rozsah 
těchto závazků bude ještě dále upraven;
žádá Komisi, aby rychle vytvořila 
evropský nástroj, který evropským 
podnikům zajistí lepší přístup k 
zahraničním veřejným zakázkám a který 
bude podporovat obchodní partnery EU, 
jako je Čína, aby zpřístupnili své veřejné 
zakázky a odstranili protekcionistická 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je znepokojen komplikovaností přístupu 4. je znepokojen komplikovaností přístupu 
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k čínským veřejným zakázkám pro 
zahraniční podniky, ačkoli přístup k 
evropským veřejným zakázkám je zaručen; 
lituje, že Čína nepřistoupila k 
mnohostranné dohodě o veřejných 
zakázkách, i když se k tomu zavázala ve 
svém protokolu o přistoupení k WTO; žádá
Komisi, aby rychle vytvořila evropský 
nástroj, který evropským podnikům zajistí 
lepší přístup k zahraničním veřejným 
zakázkám a který bude podporovat 
obchodní partnery EU, jako je Čína, aby 
zpřístupnili své veřejné zakázky a 
odstranili protekcionistická opatření;

k čínským veřejným zakázkám pro 
zahraniční podniky, ačkoli přístup k 
evropským veřejným zakázkám je zaručen; 
lituje, že Čína nepřistoupila k 
mnohostranné dohodě o veřejných 
zakázkách, i když se k tomu zavázala ve 
svém protokolu o přistoupení k WTO; 
podporuje Komisi, aby vytvořila evropský 
nástroj, který zajistí reciprocitu v oblasti
otevřeného trhu s veřejnými zakázkami;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Gianluca Susta

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je znepokojen komplikovaností přístupu 
k čínským veřejným zakázkám pro 
zahraniční podniky, ačkoli přístup k 
evropským veřejným zakázkám je zaručen; 
lituje, že Čína nepřistoupila k 
mnohostranné dohodě o veřejných 
zakázkách, i když se k tomu zavázala ve 
svém protokolu o přistoupení k WTO; žádá 
Komisi, aby rychle vytvořila evropský 
nástroj, který evropským podnikům zajistí 
lepší přístup k zahraničním veřejným 
zakázkám a který bude podporovat 
obchodní partnery EU, jako je Čína, aby 
zpřístupnili své veřejné zakázky a 
odstranili protekcionistická opatření;

4. je znepokojen komplikovaností přístupu 
k čínským veřejným zakázkám pro 
zahraniční podniky, ačkoli přístup k 
evropským veřejným zakázkám je zaručen; 
lituje, že Čína nepřistoupila k 
mnohostranné dohodě o veřejných 
zakázkách, i když se k tomu zavázala ve 
svém protokolu o přistoupení k WTO; žádá
Komisi, aby rychle vytvořila evropský 
nástroj, který evropským podnikům zajistí 
lepší přístup k zahraničním veřejným 
zakázkám a který bude podporovat 
obchodní partnery EU, jako je Čína, aby 
zpřístupnili své veřejné zakázky a 
odstranili protekcionistická opatření; 
považuje za nezbytné posílit i nástroje na 
podporu motivace, koordinace a 
usnadnění přítomnosti malých a středních 
podniků na trhu s takovou prioritou, jako 
je trh čínský;
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Or. it

Pozměňovací návrh 75
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je znepokojen komplikovaností přístupu 
k čínským veřejným zakázkám pro 
zahraniční podniky, ačkoli přístup k 
evropským veřejným zakázkám je zaručen; 
lituje, že Čína nepřistoupila k 
mnohostranné dohodě o veřejných 
zakázkách, i když se k tomu zavázala ve 
svém protokolu o přistoupení k WTO; žádá 
Komisi, aby rychle vytvořila evropský 
nástroj, který evropským podnikům zajistí 
lepší přístup k zahraničním veřejným 
zakázkám a který bude podporovat 
obchodní partnery EU, jako je Čína, aby 
zpřístupnili své veřejné zakázky a 
odstranili protekcionistická opatření;

4. je mimořádně znepokojen 
komplikovaností přístupu k čínským 
veřejným zakázkám pro zahraniční 
podniky, ačkoli přístup k evropským 
veřejným zakázkám je zaručen; lituje, že 
Čína nepřistoupila k mnohostranné dohodě 
o veřejných zakázkách, i když se k tomu 
zavázala ve svém protokolu o přistoupení k 
WTO; žádá Komisi, aby rychle vytvořila 
evropský nástroj, který evropským 
podnikům zajistí lepší přístup k 
zahraničním veřejným zakázkám a který 
bude podporovat obchodní partnery EU, 
jako je Čína, aby zpřístupnili své veřejné 
zakázky a odstranili protekcionistická 
opatření;

Or. de

Pozměňovací návrh 76
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler, Emilio Menéndez del Valle

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je znepokojen komplikovaností přístupu 
k čínským veřejným zakázkám pro 
zahraniční podniky, ačkoli přístup k 
evropským veřejným zakázkám je zaručen; 
lituje, že Čína nepřistoupila k 
mnohostranné dohodě o veřejných 
zakázkách, i když se k tomu zavázala ve 

4. konstatuje komplikovanost přístupu k 
čínským veřejným zakázkám pro 
zahraniční podniky, zatímco přístup k 
evropským veřejným zakázkám je zaručen; 
vítá revizi a rozšíření rozsahu dohody o 
veřejných zakázkách přijaté dne 
15. prosince 2011 na poslední ministerské 
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svém protokolu o přistoupení k WTO; žádá 
Komisi, aby rychle vytvořila evropský 
nástroj, který evropským podnikům zajistí 
lepší přístup k zahraničním veřejným 
zakázkám a který bude podporovat 
obchodní partnery EU, jako je Čína, aby 
zpřístupnili své veřejné zakázky a 
odstranili protekcionistická opatření;

konferenci WTO; vyzývá proto Čínu, aby 
podala návrh na přistoupení k dohodě o 
veřejných zakázkách, který bude mít 
srovnatelnou úroveň s jinými smluvními 
stranami dohody v souladu se závazkem 
Číny v protokolu o přistoupení k WTO; 
žádá Komisi, aby rychle vytvořila 
evropský nástroj, který evropským 
podnikům zajistí lepší přístup k 
zahraničním veřejným zakázkám a který 
bude podporovat obchodní partnery EU, 
jako je Čína, aby zpřístupnili své veřejné 
zakázky a odstranili protekcionistická 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je znepokojen komplikovaností přístupu 
k čínským veřejným zakázkám pro 
zahraniční podniky, ačkoli přístup k 
evropským veřejným zakázkám je
zaručen; lituje, že Čína nepřistoupila k 
mnohostranné dohodě o veřejných 
zakázkách, i když se k tomu zavázala ve 
svém protokolu o přistoupení k WTO; 
žádá Komisi, aby rychle vytvořila evropský 
nástroj, který evropským podnikům zajistí 
lepší přístup k zahraničním veřejným 
zakázkám a který bude podporovat 
obchodní partnery EU, jako je Čína, aby 
zpřístupnili své veřejné zakázky a 
odstranili protekcionistická opatření;

4. konstatuje, že Čína společně s dalšími 
42 zeměmi souhlasila s novými zásadami 
dohody o veřejných zakázkách WTO; 
považuje nabídku Číny v souvislosti s 
dohodou za přijatelný přístup a 
konstatuje, že postrádá otevřenost trhu s 
veřejnými zakázkami Evropské unie; 
pozitivně se staví k návrhům Komise 
v zelené knize z roku 2011 o modernizaci 
pravidel veřejných zakázek v EU, zejména 
co se týče úlohy, již mohou veřejné 
zakázky hrát při plnění cílů v oblasti 
ochrany životního prostředí a vytváření 
pracovních míst na místní úrovni;

Or. en
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Pozměňovací návrh 78
Tokia Saïfi, Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je znepokojen komplikovaností přístupu 
k čínským veřejným zakázkám pro 
zahraniční podniky, ačkoli přístup k 
evropským veřejným zakázkám je zaručen; 
lituje, že Čína nepřistoupila k 
mnohostranné dohodě o veřejných 
zakázkách, i když se k tomu zavázala ve 
svém protokolu o přistoupení k WTO; žádá 
Komisi, aby rychle vytvořila evropský 
nástroj, který evropským podnikům zajistí 
lepší přístup k zahraničním veřejným 
zakázkám a který bude podporovat 
obchodní partnery EU, jako je Čína, aby 
zpřístupnili své veřejné zakázky a 
odstranili protekcionistická opatření;

4. je znepokojen komplikovaností přístupu 
k čínským veřejným zakázkám pro 
evropské podniky, ačkoli přístup k 
evropským veřejným zakázkám je zaručen; 
lituje, že Čína nepřistoupila k 
mnohostranné dohodě o veřejných 
zakázkách, i když se k tomu zavázala ve 
svém protokolu o přistoupení k WTO; 
přeje si, aby rychle předložila novou 
nabídku v souladu s ustanoveními dohody 
o veřejných zakázkách tak, jak byla 
podepsána dne 15. prosince 2011, která by 
obsáhla především oblast týkající se 
zároveň státních, vnitrostátních, 
regionálních a obecních podniků a 
služeb; žádá Komisi, aby začátkem roku 
2012 představila evropský nástroj, který 
evropským podnikům zajistí lepší přístup k 
zahraničním veřejným zakázkám a který 
bude podporovat obchodní partnery EU, 
jako je Čína, aby zpřístupnili své veřejné 
zakázky a odstranili protekcionistická 
opatření;

Or. fr

Pozměňovací návrh 79
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby obecněji zohlednila 
veřejné zakázky, co se týče jejich případné 
úlohy jako nástroje v rámci proaktivní 
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průmyslové politiky EU, která by mohla 
být z dlouhodobého hlediska pro evropské 
zájmy výhodnější než zaměření na 
reciprocitu v přístupu na trh, zejména s 
ohledem na zavádění nových zelených 
technologií v masovém měřítku;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. připomíná otevření veřejných 
evropských trhů čínským podnikům; je 
znepokojen nekalou soutěží, k níž může 
dojít, jestliže čínské podniky budou 
schopny předkládat zjevně výhodnější 
nabídky než evropské hospodářské 
subjekty, zejména díky skryté státní 
podpoře;

Or. fr

Pozměňovací návrh 81
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poznamenává, že vývozní úvěry
schvalované čínskými orgány a bankami 
působí ve prospěch narušování trhu; 
vyzývá proto Čínu, aby dodržovala
pokyny vyplývající z Ujednání OECD o 
pravidlech pro státem podporované 
vývozní úvěry; vyzývá Komisi, aby se 
připojila ke snahám OECD zajistit účast 

5. poznamenává, že některé typy vývozních 
úvěrů schvalované čínskými orgány a 
orgány Evropské unie a členských států a 
bankami působí ve prospěch narušování 
trhu ve velkém měřítku; vyzývá proto 
účastníky, aby dodržovali pokyny 
vyplývající z Ujednání OECD o pravidlech 
pro státem podporované vývozní úvěry; 
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Číny na tomto ujednání; povzbuzuje 
rovněž Čínu, aby se stala signatářem 
Úmluvy OECD o boji proti podplácení;

vyzývá Komisi, aby se připojila ke snahám 
OECD zajistit účast Číny na tomto 
ujednání; povzbuzuje rovněž Čínu, aby se 
stala signatářem Úmluvy OECD o boji 
proti podplácení;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby přijetím opatření 
proti státním dotacím, které poškozují 
obchod mezi EU a Čínou, prosazovala 
zásady otevřeného trhu. Zvláštní význam 
je třeba přiznat odvětvím nových 
technologií, v nichž je Evropa 
konkurenceschopná, odvětvím se značnou 
přidanou hodnotou a odvětvím, které Čína 
označuje za svá nově se tvořící strategická 
průmyslová odvětví. Tato opatření je třeba 
provádět v souladu s Dohodou WTO o 
subvencích a vyrovnávacích opatřeních;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. připomíná, že hlavní povolenou 
podobou založení zahraničního podniku v 
Číně je mechanismus společného podniku 
(joint venture), což je velmi závazné 

6. připomíná, že hlavní povolená podoba
založení zahraničního podniku v Číně –
přesun technologie prostřednictvím 
společného podniku (joint venture) -
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opatření, které je příliš často spojené s 
přesuny strategických technologií, jež by 
mohly podporovat konkurenční rozvoj
Číny na úkor evropského průmyslu v 
oblastech, v nichž EU zaujímá přední 
pozici;

přispěla ke konkurenčnímu rozvoji Číny, 
ale zároveň vedla k oslabení 
konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu, k vývozu špinavých technologií 
a k zanedbávání strategičtějšího přístupu 
k technologické spolupráci s Čínou 
zaměřené na ekologicky zdravou inovaci, 
v níž EU zaujímá přední pozici;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. připomíná, že hlavní povolenou podobou 
založení zahraničního podniku v Číně je 
mechanismus společného podniku (joint 
venture), což je velmi závazné opatření, 
které je příliš často spojené s přesuny 
strategických technologií, jež by mohly 
podporovat konkurenční rozvoj Číny na 
úkor evropského průmyslu v oblastech, v 
nichž EU zaujímá přední pozici;

6. připomíná, že hlavní povolenou podobou 
založení zahraničního podniku v Číně je 
mechanismus společného podniku (joint 
venture), což je velmi závazné opatření, 
které je příliš často spojené s přesuny 
strategických technologií, jež by mohly 
podporovat konkurenční rozvoj Číny na 
úkor evropského průmyslu v oblastech, v 
nichž EU zaujímá přední pozici; vyzývá 
tedy Čínu, aby upustila od mechanismu 
joint venture a aby poskytla evropským 
podnikům plnou svobodu usazování;

Or. de

Pozměňovací návrh 85
Emilio Menéndez del Valle

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. připomíná, že hlavní povolenou podobou 
založení zahraničního podniku v Číně je 

6. připomíná, že hlavní povolenou podobou 
založení zahraničního podniku v Číně je 
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mechanismus společného podniku (joint 
venture), což je velmi závazné opatření, 
které je příliš často spojené s přesuny 
strategických technologií, jež by mohly 
podporovat konkurenční rozvoj Číny na 
úkor evropského průmyslu v oblastech, v 
nichž EU zaujímá přední pozici;

mechanismus společného podniku (joint 
venture), což je velmi závazné opatření, 
které je příliš často spojené s přesuny 
strategických technologií, jež by mohly 
podporovat konkurenční rozvoj Číny na 
úkor evropského průmyslu v oblastech, v 
nichž EU zaujímá přední pozici; je 
přesvědčen, že větší otevřenost Číny 
ohledně společných podniků bude v 
kombinaci s lepší ochranou práv 
duševního vlastnictví jistě přínosná pro 
obě strany;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. připomíná, že hlavní povolenou podobou 
založení zahraničního podniku v Číně je 
mechanismus společného podniku (joint 
venture), což je velmi závazné opatření, 
které je příliš často spojené s přesuny 
strategických technologií, jež by mohly 
podporovat konkurenční rozvoj Číny na 
úkor evropského průmyslu v oblastech, v 
nichž EU zaujímá přední pozici;

6. připomíná, že hlavní povolenou podobou 
založení zahraničního podniku v Číně je 
mechanismus společného podniku (joint 
venture), což je mechanismus řízené 
hospodářské otevřené příležitosti 
uplatňovaný s úspěchem i v jiných 
zemích, neboť s sebou často nese přesuny 
strategických technologií, které jsou velmi 
potřebné pro udržitelný růst a vývoj 
směrem k omezení emisí ovlivňujících 
klima; poznamenává, že by někdy mohly 
podporovat konkurenční rozvoj Číny na 
úkor evropského průmyslu v oblastech, v 
nichž EU zaujímá přední pozici; uznává, že 
evropské podniky mají svobodnou volbu, 
zda vstoupit do společného podniku, a že 
se ukázalo, že provoz mnoha těchto 
společných podniků je velmi rentabilní;

Or. en
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Pozměňovací návrh 87
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. připomíná, že hlavní povolenou podobou 
založení zahraničního podniku v Číně je 
mechanismus společného podniku (joint 
venture), což je velmi závazné opatření, 
které je příliš často spojené s přesuny 
strategických technologií, jež by mohly 
podporovat konkurenční rozvoj Číny na 
úkor evropského průmyslu v oblastech, v 
nichž EU zaujímá přední pozici;

6. připomíná, že hlavní povolenou podobou 
založení zahraničního podniku v Číně je 
mechanismus společného podniku (joint 
venture), což je velmi závazné opatření, 
které je příliš často spojené s přesuny 
strategických technologií, jež by mohly 
podporovat konkurenční rozvoj Číny na 
úkor evropského průmyslu v oblastech, v 
nichž EU zaujímá přední pozici; vyzývá ke 
zrušení některých vnitrostátních opatření 
v Číně, která z hlediska evropských 
podniků škodí obchodnímu prostředí;

Or. lt

Pozměňovací návrh 88
Gianluca Susta

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá EU, aby pro zajištění 
spravedlivých podmínek obchodování mezi 
EU a Čínou v případě, že se Čína uchýlí k 
nelegálním obchodním praktikám, využila 
podle potřeby nástroje na ochranu obchodu 
v souladu s pravidly WTO, tj. 
antidumpingová opatření, antisubvenční a 
ochranná opatření;

7. vyzývá EU, aby pro zajištění 
spravedlivých podmínek obchodování mezi 
EU a Čínou v případě, že se Čína uchýlí k 
nelegálním obchodním praktikám, využila 
podle potřeby nástroje na ochranu obchodu 
v souladu s pravidly WTO, tj. 
antidumpingová opatření, antisubvenční a 
ochranná opatření; zároveň vyjadřuje 
znepokojení nad stále častějším 
využíváním antidumpingových opatření 
proti vývozu z EU ze strany Číny a vyzývá 
Čínu, aby používala antidumpingová 
opatření v souladu s pravidly WTO, 
jejichž základem jsou transparentní 
přezkumné postupy, jež vylučují odvetná 
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opatření;

Or. it

Pozměňovací návrh 89
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá EU, aby pro zajištění 
spravedlivých podmínek obchodování
mezi EU a Čínou v případě, že se Čína 
uchýlí k nelegálním obchodním 
praktikám, využila podle potřeby nástroje
na ochranu obchodu v souladu s pravidly 
WTO, tj. antidumpingová opatření,
antisubvenční a ochranná opatření;

7. vyzývá EU, aby uvažovala o využití
nástrojů na ochranu obchodu, tj. 
antidumpingových opatření a
antisubvenčních opatření jako vhodného 
nástroje proti nepoctivým obchodním 
praktikám Číny; vyzývá Komisi a Radu, 
aby urychlily proces reformy nástrojů EU 
na ochranu obchodu a aby zvážily, jak 
může být ocenění jiných vstupů než 
konvenčního faktoru výrobních nákladů -
například ekologických zdrojů - zahrnuto 
do výpočtu dumpingových marží;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá EU, aby pro zajištění 
spravedlivých podmínek obchodování mezi 
EU a Čínou v případě, že se Čína uchýlí k 
nelegálním obchodním praktikám, využila 
podle potřeby nástroje na ochranu obchodu 
v souladu s pravidly WTO, tj.
antidumpingová opatření, antisubvenční a 
ochranná opatření;

7. vyzývá Komisi, aby pro zajištění 
spravedlivých podmínek obchodování mezi
EU a Čínou v případě, že Čína bude i 
nadále používat nelegální obchodní 
praktiky, aktivně uplatnila nástroje na 
ochranu obchodu v souladu s pravidly 
WTO, zejména antidumpingová opatření, 
antisubvenční a ochranná opatření; v tomto 
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ohledu upozorňuje, že Čína navzdory 
přistoupení k WTO aktivně a ve značné 
míře uplatňuje dumpingové ceny a 
používá státní dotace, aby ze světového 
trhu vypudila konkurenty;

Or. de

Pozměňovací návrh 91
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá EU, aby pro zajištění 
spravedlivých podmínek obchodování mezi 
EU a Čínou v případě, že se Čína uchýlí k 
nelegálním obchodním praktikám, využila 
podle potřeby nástroje na ochranu obchodu 
v souladu s pravidly WTO, tj. 
antidumpingová opatření, antisubvenční a 
ochranná opatření;

7. vyzývá EU, aby pro zajištění 
spravedlivých podmínek obchodování mezi 
EU a Čínou v případě, že se Čína uchýlí k 
nelegálním obchodním praktikám, využila 
podle potřeby nástroje na ochranu obchodu 
v souladu s pravidly WTO, tj. 
antidumpingová opatření, antisubvenční a 
ochranná opatření, a aby více využívala 
pravidla WTO pro řešení sporů;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá EU, aby pro zajištění 
spravedlivých podmínek obchodování 
mezi EU a Čínou v případě, že se Čína
uchýlí k nelegálním obchodním praktikám, 
využila podle potřeby nástroje na ochranu 
obchodu v souladu s pravidly WTO, tj. 
antidumpingová opatření, antisubvenční a 
ochranná opatření;

7. vyzývá EU, aby pro zajištění 
spravedlivého systému mezinárodního 
obchodu na základě pravidel v případě, že 
se obchodní partneři uchýlí k nelegálním 
obchodním praktikám, využila podle 
potřeby nástroje na ochranu obchodu v 
souladu s pravidly WTO, tj. 
antidumpingová opatření, antisubvenční a 
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ochranná opatření a pravidla WTO pro 
řešení sporů;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá EU, aby pro zajištění 
spravedlivých podmínek obchodování mezi 
EU a Čínou v případě, že se Čína uchýlí k 
nelegálním obchodním praktikám, využila 
podle potřeby nástroje na ochranu obchodu 
v souladu s pravidly WTO, tj. 
antidumpingová opatření, antisubvenční a 
ochranná opatření;

7. vyzývá EU, aby pro zajištění zákonných 
a spravedlivých podmínek obchodování 
mezi EU a Čínou v případě, že se Čína 
uchýlí k nelegálním obchodním praktikám, 
využila podle potřeby nástroje na ochranu 
obchodu v souladu s pravidly WTO, tj. 
antidumpingová opatření, antisubvenční a 
ochranná opatření;

Or. lt

Pozměňovací návrh 94
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá EU, aby pro zajištění 
spravedlivých podmínek obchodování mezi 
EU a Čínou v případě, že se Čína uchýlí k 
nelegálním obchodním praktikám, využila 
podle potřeby nástroje na ochranu obchodu 
v souladu s pravidly WTO, tj. 
antidumpingová opatření, antisubvenční a 
ochranná opatření;

7. vyzývá EU, aby pro zajištění 
spravedlivých podmínek obchodování mezi 
EU a Čínou v případě, že se Čína uchýlí k 
nelegálním obchodním praktikám, častěji a 
rychleji využívala nástroje na ochranu 
obchodu v souladu s pravidly WTO, tj. 
antidumpingová opatření, antisubvenční a 
ochranná opatření;

Or. it
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Pozměňovací návrh 95
Robert Sturdy
za skupinu ECR

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. lituje, že práva duševního vlastnictví 
jsou v Číně nedostatečně chráněna a 
vyjadřuje politování nad tím, že evropské 
podniky, zejména malé a střední podniky, 
nemají k dispozici dostatek konkrétních 
prostředků pro účinný boj proti porušování 
práv duševního vlastnictví; vítá rozhodnutí 
Komise týkající se navrhované revize 
směrnice o prosazování práv duševního 
vlastnictví; přeje si, aby Čína do svých 
vnitrostátních právních předpisů nadále 
prováděla mezinárodní právo platné v 
oblasti ochrany práv duševního vlastnictví 
a konkrétně v oblasti boje proti padělání, a 
trvá na tom, aby čínské orgány toto právo
skutečně uplatňovaly; vyjadřuje politování 
nad tím, že se Čína neúčastní jednání o 
budoucí mezinárodní dohodě o boji proti 
padělání; vyzývá Komisi a členské státy k 
intenzivnější celní spolupráci v EU a se 
třetími zeměmi, zejména při zabavování 
padělaného zboží, a ke zjednodušení 
celních postupů;

8. lituje, že práva duševního vlastnictví 
jsou v Číně nedostatečně chráněna a 
vyjadřuje politování nad tím, že evropské 
podniky, zejména malé a střední podniky, 
nemají k dispozici dostatek konkrétních 
prostředků pro účinný boj proti porušování 
práv duševního vlastnictví; vítá rozhodnutí 
Komise týkající se navrhované revize 
směrnice o prosazování práv duševního 
vlastnictví; vyzývá Komisi, aby lépe 
chránila práva duševního vlastnictví ve 
všech mnohostranných organizacích, 
jichž je Čína členem (WTO, Světová 
zdravotnická organizace a Světová 
organizace duševního vlastnictví); přeje si, 
aby Čína do svých vnitrostátních právních 
předpisů nadále prováděla mezinárodní 
právo platné v oblasti ochrany práv 
duševního vlastnictví za účelem 
odstranění rozdílu mezi skutečnou 
ochranou práv duševního vlastnictví v EU 
a v Číně, a konkrétně v oblasti boje proti 
padělání a pirátství, a trvá na tom, aby 
čínské orgány zajistily vymáhání tohoto 
práva zejména na regionální úrovni; 
vyjadřuje politování nad tím, že se Čína 
neúčastnila jednání o mezinárodní dohodě 
o boji proti padělání; vyzývá Komisi a 
členské státy k intenzivnější celní 
spolupráci v EU a se třetími zeměmi, 
zejména při zabavování padělaného zboží, 
a ke zjednodušení celních postupů; žádá 
Komisi a členské státy, aby více 
spolupracovaly v rámci EU i se třetími 
zeměmi na problematice autorského práva 
a udělování licencí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 96
Robert Sturdy
za skupinu ECR

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. lituje, že práva duševního vlastnictví 
jsou v Číně nedostatečně chráněna a 
vyjadřuje politování nad tím, že evropské 
podniky, zejména malé a střední podniky, 
nemají k dispozici dostatek konkrétních 
prostředků pro účinný boj proti porušování 
práv duševního vlastnictví; vítá rozhodnutí 
Komise týkající se navrhované revize 
směrnice o prosazování práv duševního 
vlastnictví; přeje si, aby Čína do svých 
vnitrostátních právních předpisů nadále 
prováděla mezinárodní právo platné v 
oblasti ochrany práv duševního vlastnictví 
a konkrétně v oblasti boje proti padělání, a 
trvá na tom, aby čínské orgány toto právo 
skutečně uplatňovaly; vyjadřuje politování 
nad tím, že se Čína neúčastní jednání o 
budoucí mezinárodní dohodě o boji proti 
padělání; vyzývá Komisi a členské státy k 
intenzivnější celní spolupráci v EU a se 
třetími zeměmi, zejména při zabavování 
padělaného zboží, a ke zjednodušení 
celních postupů;

8. lituje, že práva duševního vlastnictví 
jsou v Číně nedostatečně chráněna a 
vyjadřuje politování nad tím, že evropské 
podniky, zejména malé a střední podniky, 
nemají k dispozici dostatek konkrétních 
prostředků pro účinný boj proti porušování 
práv duševního vlastnictví; vítá rozhodnutí 
Komise týkající se navrhované revize 
směrnice o prosazování práv duševního 
vlastnictví; přeje si, aby Čína do svých 
vnitrostátních právních předpisů nadále 
prováděla mezinárodní právo platné v 
oblasti ochrany práv duševního vlastnictví 
a konkrétně v oblasti boje proti padělání, a 
trvá na tom, aby čínské orgány toto právo 
skutečně uplatňovaly; vyjadřuje politování 
nad tím, že se Čína neúčastnila jednání o 
mezinárodní dohodě o boji proti padělání; 
vyzývá Komisi a členské státy k 
intenzivnější celní spolupráci v EU a se 
třetími zeměmi, zejména při zabavování 
padělaného zboží, a ke zjednodušení 
celních postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. lituje, že práva duševního vlastnictví 8. lituje, že práva duševního vlastnictví 
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jsou v Číně nedostatečně chráněna a 
vyjadřuje politování nad tím, že evropské 
podniky, zejména malé a střední podniky, 
nemají k dispozici dostatek konkrétních 
prostředků pro účinný boj proti porušování 
práv duševního vlastnictví; vítá rozhodnutí 
Komise týkající se navrhované revize 
směrnice o prosazování práv duševního 
vlastnictví; přeje si, aby Čína do svých 
vnitrostátních právních předpisů nadále 
prováděla mezinárodní právo platné v 
oblasti ochrany práv duševního vlastnictví 
a konkrétně v oblasti boje proti padělání, a 
trvá na tom, aby čínské orgány toto právo 
skutečně uplatňovaly; vyjadřuje politování 
nad tím, že se Čína neúčastní jednání o 
budoucí mezinárodní dohodě o boji proti 
padělání; vyzývá Komisi a členské státy k 
intenzivnější celní spolupráci v EU a se 
třetími zeměmi, zejména při zabavování 
padělaného zboží, a ke zjednodušení 
celních postupů;

jsou v Číně nedostatečně chráněna a 
vyjadřuje politování nad tím, že evropské 
podniky, zejména malé a střední podniky, 
nemají k dispozici dostatek konkrétních 
prostředků pro účinný boj proti porušování 
práv duševního vlastnictví; vítá rozhodnutí 
Komise týkající se navrhované revize 
směrnice o prosazování práv duševního 
vlastnictví; přeje si, aby Čína do svých 
vnitrostátních právních předpisů nadále 
prováděla mezinárodní právo platné v 
oblasti ochrany práv duševního vlastnictví 
a konkrétně v oblasti boje proti padělání, a 
trvá na tom, aby čínské orgány toto právo 
skutečně uplatňovaly; vyjadřuje politování 
nad tím, že se Čína neúčastnila jednání o 
obchodní dohodě proti padělání; vyzývá 
Čínu, aby se vynasnažila připojit se k 
obchodní dohodě proti padělání; vyzývá 
Komisi a členské státy k intenzivnější celní 
spolupráci v EU a se třetími zeměmi, 
zejména při zabavování padělaného zboží, 
a ke zjednodušení celních postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. lituje, že práva duševního vlastnictví 
jsou v Číně nedostatečně chráněna a 
vyjadřuje politování nad tím, že evropské 
podniky, zejména malé a střední podniky, 
nemají k dispozici dostatek konkrétních 
prostředků pro účinný boj proti 
porušování práv duševního vlastnictví; 
vítá rozhodnutí Komise týkající se 
navrhované revize směrnice o prosazování 
práv duševního vlastnictví; přeje si, aby 
Čína do svých vnitrostátních právních 

8. přeje si, aby Čína do svých 
vnitrostátních právních předpisů nadále 
prováděla mezinárodní právo platné v 
oblasti ochrany práv duševního vlastnictví 
a konkrétně v oblasti boje proti padělání, a 
trvá na tom, aby čínské orgány toto právo 
skutečně uplatňovaly; zdůrazňuje, že slabá 
ochrana proti padělání a nedostatečná 
vůle čínských orgánů zabývat se 
paděláním výrobků představují překážky 
dalších investic evropských podniků v 
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předpisů nadále prováděla mezinárodní 
právo platné v oblasti ochrany práv 
duševního vlastnictví a konkrétně v oblasti 
boje proti padělání, a trvá na tom, aby 
čínské orgány toto právo skutečně 
uplatňovaly; vyjadřuje politování nad tím, 
že se Čína neúčastní jednání o budoucí 
mezinárodní dohodě o boji proti padělání; 
vyzývá Komisi a členské státy k 
intenzivnější celní spolupráci v EU a se 
třetími zeměmi, zejména při zabavování 
padělaného zboží, a ke zjednodušení 
celních postupů;

Číně; vyzývá Komisi a členské státy k 
intenzivnější celní spolupráci v EU a se 
třetími zeměmi, zejména při zabavování 
padělaného zboží, a ke zjednodušení 
celních postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler, Emilio Menéndez del Valle

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. lituje, že práva duševního vlastnictví 
jsou v Číně nedostatečně chráněna a 
vyjadřuje politování nad tím, že evropské 
podniky, zejména malé a střední podniky, 
nemají k dispozici dostatek konkrétních 
prostředků pro účinný boj proti porušování 
práv duševního vlastnictví; vítá rozhodnutí 
Komise týkající se navrhované revize 
směrnice o prosazování práv duševního 
vlastnictví; přeje si, aby Čína do svých 
vnitrostátních právních předpisů nadále 
prováděla mezinárodní právo platné v 
oblasti ochrany práv duševního vlastnictví 
a konkrétně v oblasti boje proti padělání, a 
trvá na tom, aby čínské orgány toto právo 
skutečně uplatňovaly; vyjadřuje politování 
nad tím, že se Čína neúčastní jednání o 
budoucí mezinárodní dohodě o boji proti 
padělání; vyzývá Komisi a členské státy k 
intenzivnější celní spolupráci v EU a se 
třetími zeměmi, zejména při zabavování 
padělaného zboží, a ke zjednodušení 

8. lituje, že práva duševního vlastnictví 
jsou v Číně nedostatečně chráněna a 
vyjadřuje politování nad tím, že evropské 
podniky, zejména malé a střední podniky, 
nemají k dispozici dostatek konkrétních 
prostředků pro účinný boj proti porušování 
práv duševního vlastnictví; vítá rozhodnutí 
Komise týkající se navrhované revize 
směrnice o prosazování práv duševního 
vlastnictví; vyzývá Komisi, aby lépe 
chránila práva duševního vlastnictví ve 
všech mnohostranných organizacích, 
jichž je Čína členem (WTO, Světová 
zdravotnická organizace a Světová 
organizace duševního vlastnictví); přeje si, 
aby Čína do svých vnitrostátních právních 
předpisů nadále prováděla mezinárodní 
právo platné v oblasti ochrany práv 
duševního vlastnictví za účelem 
odstranění rozdílu mezi skutečnou 
ochranou práv duševního vlastnictví v EU 
a v Číně, a konkrétně v oblasti boje proti 
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celních postupů; padělání, a trvá na tom, aby čínské orgány 
zajistily vymáhání tohoto práva zejména 
na regionální úrovni; vyjadřuje politování 
nad tím, že se Čína neúčastnila jednání o 
mezinárodní dohodě o boji proti padělání; 
vyzývá Komisi a členské státy k 
intenzivnější celní spolupráci v EU a se 
třetími zeměmi, zejména při zabavování 
padělaného zboží, a ke zjednodušení 
celních postupů; žádá Komisi a členské 
státy, aby více spolupracovaly v rámci EU 
i se třetími zeměmi na problematice 
autorského práva a udělování licencí;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. lituje, že práva duševního vlastnictví 
jsou v Číně nedostatečně chráněna a 
vyjadřuje politování nad tím, že evropské 
podniky, zejména malé a střední podniky, 
nemají k dispozici dostatek konkrétních 
prostředků pro účinný boj proti porušování 
práv duševního vlastnictví; vítá rozhodnutí 
Komise týkající se navrhované revize 
směrnice o prosazování práv duševního 
vlastnictví; přeje si, aby Čína do svých 
vnitrostátních právních předpisů nadále
prováděla mezinárodní právo platné v 
oblasti ochrany práv duševního vlastnictví 
a konkrétně v oblasti boje proti padělání, a 
trvá na tom, aby čínské orgány toto právo 
skutečně uplatňovaly; vyjadřuje politování 
nad tím, že se Čína neúčastní jednání o 
budoucí mezinárodní dohodě o boji proti 
padělání; vyzývá Komisi a členské státy k 
intenzivnější celní spolupráci v EU a se 
třetími zeměmi, zejména při zabavování 
padělaného zboží, a ke zjednodušení 

8. lituje, že práva duševního vlastnictví 
jsou v Číně nedostatečně chráněna a 
vyjadřuje politování nad tím, že evropské 
podniky, zejména malé a střední podniky, 
nemají k dispozici dostatek konkrétních 
prostředků pro účinný boj proti porušování 
práv duševního vlastnictví; všímá si
rozhodnutí Komise týkajícího se 
navrhované revize směrnice o prosazování 
práv duševního vlastnictví; vítá úsilí Číny
provádět do svých vnitrostátních právních 
předpisů mezinárodní právo platné v 
oblasti ochrany práv duševního vlastnictví 
a konkrétně v oblasti boje proti padělání, a 
trvá na tom, aby se tyto nové právní 
předpisy řádně uplatňovaly; vyjadřuje 
politování nad tím, že Evropská unie a 
řada dalších vlád jednala o mezinárodní 
dohodě o boji proti padělání jen mezi 
sebou, místo aby hledala vícestranné 
řešení, které by zahrnovalo Čínu jako 
jednacího partnera; vyzývá Komisi a 
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celních postupů; členské státy k intenzivnější celní 
spolupráci v EU a se třetími zeměmi, 
zejména při zabavování padělaného zboží, 
a ke zjednodušení celních postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. lituje, že práva duševního vlastnictví 
jsou v Číně nedostatečně chráněna a 
vyjadřuje politování nad tím, že evropské 
podniky, zejména malé a střední podniky, 
nemají k dispozici dostatek konkrétních 
prostředků pro účinný boj proti porušování 
práv duševního vlastnictví; vítá rozhodnutí 
Komise týkající se navrhované revize 
směrnice o prosazování práv duševního 
vlastnictví; přeje si, aby Čína do svých 
vnitrostátních právních předpisů nadále 
prováděla mezinárodní právo platné v 
oblasti ochrany práv duševního vlastnictví 
a konkrétně v oblasti boje proti padělání, a 
trvá na tom, aby čínské orgány toto právo 
skutečně uplatňovaly; vyjadřuje politování 
nad tím, že se Čína neúčastní jednání o 
budoucí mezinárodní dohodě o boji proti 
padělání; vyzývá Komisi a členské státy k 
intenzivnější celní spolupráci v EU a se 
třetími zeměmi, zejména při zabavování 
padělaného zboží, a ke zjednodušení 
celních postupů;

8. lituje, že práva duševního vlastnictví 
jsou v Číně nedostatečně chráněna a 
vyjadřuje politování nad tím, že evropské 
podniky, zejména malé a střední podniky, 
nemají k dispozici dostatek konkrétních 
prostředků pro účinný boj proti porušování 
práv duševního vlastnictví; vítá rozhodnutí 
Komise týkající se navrhované revize 
směrnice o prosazování práv duševního 
vlastnictví; přeje si, aby Čína do svých 
vnitrostátních právních předpisů nadále 
prováděla mezinárodní právo platné v 
oblasti ochrany práv duševního vlastnictví 
a konkrétně v oblasti boje proti padělání, a 
trvá na tom, aby čínské orgány toto právo 
skutečně uplatňovaly; vyjadřuje politování 
nad tím, že se Čína neúčastní jednání o 
budoucí mezinárodní dohodě o boji proti 
padělání; vyzývá Komisi a členské státy k 
intenzivnější celní spolupráci v EU a se 
třetími zeměmi, zejména při zabavování 
padělaného zboží, a ke zjednodušení 
celních postupů; je znepokojen rozsahem 
výroby padělaného nebo pirátského zboží 
v Číně, která pokračuje alarmujícím 
tempem; vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 
s čínskými orgány na vnitrostátní a 
regionální úrovni pokračovala v boji proti 
padělání;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 102
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. lituje, že práva duševního vlastnictví 
jsou v Číně nedostatečně chráněna a 
vyjadřuje politování nad tím, že evropské 
podniky, zejména malé a střední podniky, 
nemají k dispozici dostatek konkrétních 
prostředků pro účinný boj proti porušování 
práv duševního vlastnictví; vítá rozhodnutí 
Komise týkající se navrhované revize 
směrnice o prosazování práv duševního 
vlastnictví; přeje si, aby Čína do svých 
vnitrostátních právních předpisů nadále 
prováděla mezinárodní právo platné v 
oblasti ochrany práv duševního vlastnictví 
a konkrétně v oblasti boje proti padělání, a 
trvá na tom, aby čínské orgány toto právo 
skutečně uplatňovaly; vyjadřuje politování 
nad tím, že se Čína neúčastní jednání o 
budoucí mezinárodní dohodě o boji proti 
padělání; vyzývá Komisi a členské státy k 
intenzivnější celní spolupráci v EU a se 
třetími zeměmi, zejména při zabavování 
padělaného zboží, a ke zjednodušení 
celních postupů;

8. lituje, že práva duševního vlastnictví 
jsou v Číně vážně a stále více porušována
a vyjadřuje politování nad tím, že evropské 
podniky, zejména malé a střední podniky, 
nemají k dispozici dostatek konkrétních 
prostředků pro účinný boj proti porušování 
práv duševního vlastnictví; vítá rozhodnutí 
Komise týkající se navrhované revize 
směrnice o prosazování práv duševního 
vlastnictví; přeje si, aby Čína do svých 
vnitrostátních právních předpisů nadále 
prováděla mezinárodní právo platné v 
oblasti ochrany práv duševního vlastnictví 
a konkrétně v oblasti boje proti padělání, a 
trvá na tom, aby čínské orgány toto právo 
skutečně uplatňovaly; vyjadřuje politování 
nad tím, že se Čína neúčastní jednání o 
budoucí mezinárodní dohodě o boji proti 
padělání; vyzývá Komisi a členské státy k 
intenzivnější celní spolupráci v EU a se 
třetími zeměmi, zejména při zabavování 
padělaného zboží, a ke zjednodušení 
celních postupů;

Or. it

Pozměňovací návrh 103
Emilio Menéndez del Valle

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. naléhavě žádá Čínu, aby obnovila svůj 
boj proti korupci a aby zkvalitnila svůj 
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právní systém s cílem zajistit řádné 
vymáhání smluvních závazků;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. je přesvědčen, že lepší ochrana práv 
duševního vlastnictví a účinné 
uplatňování s tím souvisejících pravidel v 
Číně by silně motivovaly investory z 
Evropské unie i odjinud, aby v Číně 
investovali, sdíleli s ní nové technologické 
znalosti a aby modernizovali technologie, 
které v této zemi již existují;

Or. lt

Pozměňovací návrh 105
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Čínu, aby zvýšila své úsilí a 
napravila nedostatečné provádění a 
uplatňování práv duševního vlastnictví; 
trvá na tom, že je důležité harmonizovat 
v Číně na ústřední a na regionální úrovni 
obchodní politiku a předpisy a sjednotit 
jejich uplatňování v celé zemi;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 106
Emilio Menéndez del Valle

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. vybízí Čínu, aby přizpůsobila své 
technické předpisy a normy 
mezinárodním normám a aby se 
vyvarovala „domácích“ norem, které se 
zabývají jedinečnými čínskými 
technologiemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Robert Sturdy
za skupinu ECR

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. poznamenává, že Čína produkuje 97 % 
vzácných zemin využívaných ve světě a 
vyzývá ji, aby svým obchodním partnerům 
zajistila rovnoměrné a udržitelné 
zásobování; vyzývá Komisi, aby věnovala 
zvláštní pozornost všem případným 
omezením ze strany Číny, pokud jde o 
vývoz jejích surovin; v tomto ohledu 
připomíná, že WTO dne 5. července 2011 
Čínu odsoudila za zavedení vývozních 
omezení u některých surovin; žádá Komisi, 
aby sestavila evropskou strategii pro 
správné nakládání se surovinami, která 
zohlední zvyšování energetické účinnosti, 
recyklaci, omezení využívání zdrojů a 
rozvoj průmyslové spolupráce v odvětvích
budoucnosti zelené ekonomiky;

9. poznamenává, že Čína produkuje 97 % 
vzácných zemin využívaných ve světě a 
vyzývá ji, aby svým obchodním partnerům 
zajistila rovnoměrné a udržitelné 
zásobování; vyzývá Komisi, aby věnovala 
zvláštní pozornost všem případným 
omezením ze strany Číny, pokud jde o 
vývoz jejích surovin; v tomto ohledu 
připomíná, že WTO dne 5. července 2011 
Čínu odsoudila za zavedení vývozních 
omezení u některých surovin; žádá Komisi, 
aby sestavila evropskou strategii pro 
správné nakládání se surovinami, která 
zohlední zvyšování energetické účinnosti, 
recyklaci, omezení využívání zdrojů a 
rozvoj průmyslové spolupráce v 
inovativních a prorůstových odvětvích
hospodářství, včetně zelené ekonomiky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 108
Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. poznamenává, že Čína produkuje 97 % 
vzácných zemin využívaných ve světě a 
vyzývá ji, aby svým obchodním partnerům 
zajistila rovnoměrné a udržitelné 
zásobování; vyzývá Komisi, aby věnovala 
zvláštní pozornost všem případným 
omezením ze strany Číny, pokud jde o 
vývoz jejích surovin; v tomto ohledu 
připomíná, že WTO dne 5. července 2011 
Čínu odsoudila za zavedení vývozních 
omezení u některých surovin; žádá Komisi, 
aby sestavila evropskou strategii pro 
správné nakládání se surovinami, která 
zohlední zvyšování energetické účinnosti, 
recyklaci, omezení využívání zdrojů a 
rozvoj průmyslové spolupráce v odvětvích 
budoucnosti zelené ekonomiky;

9. poznamenává, že Čína produkuje 97 %
vzácných zemin využívaných ve světě a 
vyzývá ji, aby svým obchodním partnerům 
zajistila rovnoměrné a udržitelné 
zásobování; vyzývá Komisi, aby věnovala 
zvláštní pozornost všem případným 
omezením ze strany Číny, pokud jde o 
vývoz jejích surovin; v tomto ohledu 
připomíná, že WTO dne 5. července 2011 
Čínu odsoudila za zavedení vývozních 
omezení u některých surovin; žádá Komisi, 
aby sestavila evropskou strategii pro 
správné nakládání se surovinami, která 
zohlední zvyšování energetické účinnosti, 
recyklaci, účinnější využívání zdrojů a 
rozvoj průmyslové spolupráce v odvětvích 
budoucnosti zelené ekonomiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. poznamenává, že Čína produkuje 97 %
vzácných zemin využívaných ve světě a
vyzývá ji, aby svým obchodním partnerům 
zajistila rovnoměrné a udržitelné 
zásobování; vyzývá Komisi, aby věnovala 
zvláštní pozornost všem případným 
omezením ze strany Číny, pokud jde o 

9. poznamenává, že Čína vlastní přibližně 
jednu třetinu vzácných zemin, ale že 
klesající produkce vzácných zemin v 
ostatních zemích v důsledku vysokých 
nákladů a dopadu jejich těžby na životní 
prostředí vedlo k tomu, že Čína se stala 
dominantním světovým producentem 
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vývoz jejích surovin; v tomto ohledu 
připomíná, že WTO dne 5. července 2011 
Čínu odsoudila za zavedení vývozních 
omezení u některých surovin; žádá Komisi, 
aby sestavila evropskou strategii pro 
správné nakládání se surovinami, která 
zohlední zvyšování energetické účinnosti, 
recyklaci, omezení využívání zdrojů a 
rozvoj průmyslové spolupráce v odvětvích 
budoucnosti zelené ekonomiky;

velkého množství vzácných zemin; vyzývá 
ji, aby svým obchodním partnerům zajistila 
rovnoměrné a udržitelné zásobování; v 
tomto ohledu připomíná, že WTO dne 5. 
července 2011 Čínu odsoudila za zavedení 
vývozních omezení u některých surovin; 
žádá Komisi, aby se zapojila do 
strategického partnerství v oblasti 
technologické spolupráce s Čínou, pokud 
jde o náhradu vzácných zemin a zmírnění 
dopadu těžby surovin na životní prostředí; 
vyzývá Komisi, aby sestavila evropskou 
strategii pro správné nakládání se 
surovinami, která zohlední zvyšování 
energetické účinnosti, recyklaci, omezení 
využívání zdrojů a rozvoj průmyslové 
spolupráce v odvětvích budoucnosti zelené 
ekonomiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. poznamenává, že Čína produkuje 97 % 
vzácných zemin využívaných ve světě a 
vyzývá ji, aby svým obchodním partnerům 
zajistila rovnoměrné a udržitelné 
zásobování; vyzývá Komisi, aby věnovala 
zvláštní pozornost všem případným 
omezením ze strany Číny, pokud jde o 
vývoz jejích surovin; v tomto ohledu 
připomíná, že WTO dne 5. července 2011 
Čínu odsoudila za zavedení vývozních 
omezení u některých surovin; žádá Komisi, 
aby sestavila evropskou strategii pro 
správné nakládání se surovinami, která 
zohlední zvyšování energetické účinnosti, 
recyklaci, omezení využívání zdrojů a 
rozvoj průmyslové spolupráce v odvětvích 

9. poznamenává, že Čína produkuje 97 % 
vzácných zemin využívaných ve světě a 
vyzývá ji, aby svým obchodním partnerům 
zajistila rovnoměrné a udržitelné 
zásobování; vyzývá Komisi, aby věnovala 
zvláštní pozornost všem případným 
omezením ze strany Číny, pokud jde o 
vývoz jejích surovin; v tomto ohledu 
připomíná, že WTO dne 5. července 2011 
Čínu odsoudila za zavedení vývozních 
omezení u některých surovin; žádá Komisi, 
aby sestavila evropskou strategii pro 
správné nakládání se surovinami, která 
zohlední zvyšování energetické účinnosti, 
recyklaci, omezení využívání zdrojů a 
rozvoj průmyslové spolupráce v odvětvích 
budoucnosti zelené ekonomiky; požaduje 
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budoucnosti zelené ekonomiky; jednání, jejichž cílem by bylo přijetí 
společných pravidel a zásad v oblasti 
obchodu se surovinami a vytvoření rámce 
pro použití omezení vývozu ve WTO, ale i 
v G20, neboť tato záležitost se týká 
především průmyslově vyspělých zemí a 
Číny;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. poznamenává, že Čína produkuje 97 % 
vzácných zemin využívaných ve světě a 
vyzývá ji, aby svým obchodním partnerům 
zajistila rovnoměrné a udržitelné 
zásobování; vyzývá Komisi, aby věnovala 
zvláštní pozornost všem případným 
omezením ze strany Číny, pokud jde o 
vývoz jejích surovin; v tomto ohledu 
připomíná, že WTO dne 5. července 2011 
Čínu odsoudila za zavedení vývozních 
omezení u některých surovin; žádá Komisi, 
aby sestavila evropskou strategii pro 
správné nakládání se surovinami, která 
zohlední zvyšování energetické účinnosti, 
recyklaci, omezení využívání zdrojů a 
rozvoj průmyslové spolupráce v odvětvích 
budoucnosti zelené ekonomiky;

9. poznamenává, že vzhledem k tomu, že 
jiné doly byly uzavřeny, nebo vzhledem k 
tomu, že průzkum stále nebyl ukončen, 
Čína dnes produkuje 97 % vzácných zemin 
využívaných ve světě a vyzývá ji, aby 
svým obchodním partnerům zajistila 
udržitelné výrobní postupy a spravedlivý 
přístup k trhu; vyzývá Komisi, aby 
věnovala zvláštní pozornost všem 
případným omezením ze strany Číny, 
pokud jde o vývoz jejích surovin; v tomto 
ohledu připomíná, že WTO dne 5. 
července 2011 Čínu odsoudila za zavedení 
vývozních omezení u některých surovin a 
že Čína toto rozhodnutí zpochybnila; žádá 
Komisi, aby sestavila evropskou strategii 
pro správné nakládání se surovinami, která 
zohlední zvyšování energetické účinnosti, 
recyklaci, omezení využívání zdrojů a 
rozvoj průmyslové spolupráce v odvětvích 
budoucnosti zelené ekonomiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Niccolò Rinaldi
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. poznamenává, že Čína produkuje 97 % 
vzácných zemin využívaných ve světě a 
vyzývá ji, aby svým obchodním partnerům 
zajistila rovnoměrné a udržitelné 
zásobování; vyzývá Komisi, aby věnovala 
zvláštní pozornost všem případným 
omezením ze strany Číny, pokud jde o 
vývoz jejích surovin; v tomto ohledu 
připomíná, že WTO dne 5. července 2011 
Čínu odsoudila za zavedení vývozních 
omezení u některých surovin; žádá Komisi, 
aby sestavila evropskou strategii pro 
správné nakládání se surovinami, která
zohlední zvyšování energetické účinnosti, 
recyklaci, omezení využívání zdrojů a 
rozvoj průmyslové spolupráce v odvětvích 
budoucnosti zelené ekonomiky;

9. poznamenává, že Čína produkuje 97 % 
vzácných zemin využívaných ve světě a 
vyzývá ji, aby svým obchodním partnerům 
zajistila rovnoměrné a udržitelné 
zásobování; vyzývá Komisi, aby věnovala 
zvláštní pozornost všem případným 
omezením ze strany Číny, pokud jde o
vývoz jejích surovin; v tomto ohledu 
připomíná, že WTO dne 5. července 2011 
Čínu odsoudila za zavedení vývozních 
omezení u některých surovin; žádá WTO, 
aby vypracovala dlouhodobou strategii pro 
nakládání se vzácnými zeminami, která 
zaručí udržitelný hospodářský rozvoj na 
všech kontinentech;

Or. it

Pozměňovací návrh 113
Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby mezi EU a Čínou 
vyjednala ambiciózní dohodu o investicích, 
jejímž cílem bude vytvořit lepší prostředí 
pro evropské investory v Číně a zároveň 
zvýšit úroveň čínských kapitálových toků 
do EU;

10. vyzývá Komisi, aby mezi EU a Čínou 
vyjednala ambiciózní dohodu o investicích, 
jejímž cílem bude vytvořit lepší prostředí 
pro evropské investory v Číně a zároveň 
zvýšit úroveň vzájemných kapitálových 
toků;

Or. de
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Pozměňovací návrh 114
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby mezi EU a Čínou 
vyjednala ambiciózní dohodu o 
investicích, jejímž cílem bude vytvořit 
lepší prostředí pro evropské investory v 
Číně a zároveň zvýšit úroveň čínských 
kapitálových toků do EU;

10. vítá iniciativu Komise, vyjednat 
dohodu mezi celou EU a Čínou o přístupu 
na trh týkajícím se investic a o ochraně 
investic, jejímž cílem bude vytvořit lepší 
prostředí pro evropské investory v Číně a 
zároveň zvýšit úroveň čínských 
kapitálových toků do EU; vyzývá Radu, 
aby při formulaci pověření Komise k 
jednání maximálně zohlednila stanovisko 
Parlamentu ke kritériím týkajícím se 
nových dohod o ochraně investic v celé 
EU, zejména s ohledem na
- vyvážení práv a povinností investorů tak, 
aby byly plně respektovány předpisy 
hostitelské země bez ohledu na to, zda 
vstoupily v platnost před nebo po zavedení 
smlouvy,
- zachování veřejného politického 
prostoru pro sociální, ekologické a 
zdravotní předpisy, které by neměly být 
považovány za neoprávněné omezování 
legitimního očekávání zisku nebo za 
nepřímou formu vyvlastnění,
- zachování řešení sporů mezi 
jednotlivými státy,
- podmínění možného zavedení řešení 
sporů mezi investory a státem plně 
transparentním postupem, včetně zřízení 
kolegia rozhodců, zavedení odvolacího 
systému a zveřejnění úkolů, postupů a 
výsledků,
- vyloučení záležitostí týkajících se 
legislativní nebo správní činnosti 
členských států při provádění nařízení a 
směrnic EU ze sporů mezi investory a 
státem,
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- zvláštní přístup k investicím 
prostřednictvím státních investičních 
fondů.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby mezi EU a Čínou 
vyjednala ambiciózní dohodu o investicích, 
jejímž cílem bude vytvořit lepší prostředí 
pro evropské investory v Číně a zároveň 
zvýšit úroveň čínských kapitálových toků 
do EU;

10. vyzývá Komisi, aby mezi EU a Čínou 
vyjednala ambiciózní dohodu o investicích, 
jejímž cílem bude lepší a rychlejší 
využívání ohromného vzájemného 
investičního potenciálu s cílem zvýšit 
úroveň vzájemných kapitálových toků a 
zejména nabídnout evropským investorům 
trvalou a jistou perspektivu v Číně;

Or. de

Pozměňovací návrh 116
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby mezi EU a Čínou 
vyjednala ambiciózní dohodu o investicích, 
jejímž cílem bude vytvořit lepší prostředí 
pro evropské investory v Číně a zároveň 
zvýšit úroveň čínských kapitálových toků 
do EU;

10. vyzývá Komisi, aby mezi EU a Čínou 
vyjednala ambiciózní a vyváženou dohodu 
o investicích, jejímž cílem bude vytvořit 
lepší prostředí a kvalitnější přístup na trh 
pro evropské investory v Číně a větší 
transparentnost řízení čínských podniků, 
které investují v EU, a zároveň zvýšit 
úroveň čínských kapitálových toků do EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 117
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby mezi EU a Čínou 
vyjednala ambiciózní dohodu o investicích, 
jejímž cílem bude vytvořit lepší prostředí 
pro evropské investory v Číně a zároveň 
zvýšit úroveň čínských kapitálových toků 
do EU;

10. poznamenává, že Komise se připravuje 
na to, aby mezi EU a Čínou vyjednala 
ambiciózní dohodu o investicích, jejímž 
cílem bude vytvořit lepší prostředí pro 
evropské investory v Číně a zároveň zvýšit 
úroveň čínských kapitálových toků do EU; 
naléhavě žádá, aby návrh pověření k 
těmto jednáním plně zohledňoval 
požadavky uvedené ve zprávě Evropského 
parlamentu o budoucnosti evropské 
mezinárodní investiční politiky; 
opakovaně připomíná, že investiční 
dohody nesmí podrývat budoucí 
demokratické politické rozhodovací 
postupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vítá otevření střediska EU pro malé a 
střední podniky Evropské unie v Pekingu 
v listopadu 2010, které otevřelo své brány 
malým a středním podnikům v březnu 
2011 a které je oprávněno pomáhat 
malým a středním evropským podnikům 
překonat problémy, které musí řešit při 
působení na čínském trhu, zejména v 
počátcích jejich obchodního rozvoje; 
středisko rovněž upozorňuje na možnosti 
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malých a středních podniků EU v Číně a 
pomáhá jim s podnikáním v prostředí 
čínských právních předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. zdůrazňuje význam spolupráce mezi 
podniky, navazování partnerství mezi 
čínskými univerzitami a společnostmi EU 
s cílem podpořit inovace v Číně; 
upozorňuje na výhody, které nabízí 
databáze přístupu na trh EU, která 
obsahuje informace pro podniky EU 
týkající se podmínek přístupu na trh, jako 
jsou dovozní cla, požadavky na výrobky, 
obchodní překážky, formality a 
dokumenty a statistiky; vítá činnost 
Evropské obchodní komory v Číně;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Robert Sturdy
za skupinu ECR

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. připomíná, že Čína má v rukou státní 
dluhy členských států eurozóny; 
zdůrazňuje, že toto vlastnictví získalo nový 
politický rozměr v důsledku vážných 
problémů spojených se zadlužením v 
eurozóně; žádá Komisi, aby společně s 

11. připomíná, že Čína má v rukou státní 
dluhy členských států eurozóny; 
zdůrazňuje, že toto vlastnictví získalo nový 
politický rozměr v důsledku vážných 
problémů spojených se zadlužením v 
eurozóně; žádá Komisi, aby společně s 
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Evropskou centrální bankou (ECB) a 
členskými státy uvážila zřízení 
koordinovaného systému pro identifikaci 
držitelů státních dluhů; pokládá si otázku
ohledně schopnosti EU vést s Čínou 
obchodní jednání vzhledem k přispívání 
Číny k finanční stabilizaci eurozóny;

Evropskou centrální bankou (ECB) a 
členskými státy uvážila zřízení 
koordinovaného systému pro identifikaci 
držitelů státních dluhů; je znepokojen tím, 
že schopnosti EU vést s Čínou obchodní 
jednání jsou oslabeny vzhledem k 
přispívání Číny k finanční stabilizaci 
eurozóny;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Emilio Menéndez del Valle

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. připomíná, že Čína má v rukou státní 
dluhy členských států eurozóny; 
zdůrazňuje, že toto vlastnictví získalo nový 
politický rozměr v důsledku vážných 
problémů spojených se zadlužením v 
eurozóně; žádá Komisi, aby společně s 
Evropskou centrální bankou (ECB) a 
členskými státy uvážila zřízení 
koordinovaného systému pro identifikaci 
držitelů státních dluhů; pokládá si otázku 
ohledně schopnosti EU vést s Čínou 
obchodní jednání vzhledem k přispívání 
Číny k finanční stabilizaci eurozóny;

11. připomíná, že Čína má v rukou státní 
dluhy členských států eurozóny; 
zdůrazňuje, že toto vlastnictví získalo nový 
politický rozměr v důsledku vážných 
problémů spojených se zadlužením v 
eurozóně; žádá Komisi, aby společně s 
Evropskou centrální bankou (ECB) a 
členskými státy uvážila zřízení 
koordinovaného systému pro identifikaci 
držitelů státních dluhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. připomíná, že Čína má v rukou státní 11. vítá, že Čína podporuje členské státy



PE480.615v01-00 66/96 AM\889744CS.doc

CS

dluhy členských států eurozóny; 
zdůrazňuje, že toto vlastnictví získalo nový 
politický rozměr v důsledku vážných 
problémů spojených se zadlužením v 
eurozóně; žádá Komisi, aby společně s 
Evropskou centrální bankou (ECB) a 
členskými státy uvážila zřízení 
koordinovaného systému pro identifikaci 
držitelů státních dluhů; pokládá si otázku 
ohledně schopnosti EU vést s Čínou 
obchodní jednání vzhledem k přispívání 
Číny k finanční stabilizaci eurozóny;

uvnitř i vně eurozóny v době vážné 
finanční krize formou přímých 
zahraničních investic a do určité míry i 
nákupem státních dluhopisů; zdůrazňuje, 
že toto vlastnictví získalo nový politický 
rozměr v partnerství mezi EU a Čínou; 
žádá Komisi, aby společně s Evropskou 
centrální bankou (ECB) a členskými státy 
uvážila zřízení koordinovaného systému 
pro identifikaci soukromých a 
veřejnoprávních držitelů státních dluhů; 
pokládá si otázku ohledně schopnosti EU 
vést s Čínou obchodní jednání vzhledem k 
velmi potřebnému a vítanému přispívání 
Číny k finanční stabilizaci eurozóny;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. připomíná, že Čína má v rukou státní 
dluhy členských států eurozóny; 
zdůrazňuje, že toto vlastnictví získalo nový 
politický rozměr v důsledku vážných 
problémů spojených se zadlužením v 
eurozóně; žádá Komisi, aby společně s 
Evropskou centrální bankou (ECB) a 
členskými státy uvážila zřízení
koordinovaného systému pro identifikaci 
držitelů státních dluhů; pokládá si otázku 
ohledně schopnosti EU vést s Čínou 
obchodní jednání vzhledem k přispívání 
Číny k finanční stabilizaci eurozóny;

11. připomíná, že Čína má v rukou státní 
dluhy členských států eurozóny; 
zdůrazňuje, že toto vlastnictví získalo nový 
politický rozměr v důsledku vážných 
problémů spojených se zadlužením v 
eurozóně; žádá Komisi, aby společně s 
Evropskou centrální bankou (ECB) a 
členskými státy zřídila koordinovaný 
systém pro identifikaci držitelů státních 
dluhů; pokládá si otázku ohledně 
schopnosti EU vést s Čínou obchodní 
jednání vzhledem k přispívání Číny k 
finanční stabilizaci eurozóny;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 124
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. připomíná, že Čína má v rukou státní 
dluhy členských států eurozóny; 
zdůrazňuje, že toto vlastnictví získalo nový 
politický rozměr v důsledku vážných 
problémů spojených se zadlužením v 
eurozóně; žádá Komisi, aby společně s
Evropskou centrální bankou (ECB) a 
členskými státy uvážila zřízení 
koordinovaného systému pro identifikaci 
držitelů státních dluhů; pokládá si otázku 
ohledně schopnosti EU vést s Čínou 
obchodní jednání vzhledem k přispívání 
Číny k finanční stabilizaci eurozóny;

11. připomíná, že Čína má v rukou státní 
dluhy členských států eurozóny; 
zdůrazňuje, že toto vlastnictví získalo nový 
politický rozměr v důsledku vážných 
problémů spojených se zadlužením v 
eurozóně; žádá Komisi, aby společně s 
Evropskou centrální bankou (ECB) a 
členskými státy uvážila zřízení 
koordinovaného systému pro identifikaci 
držitelů státních dluhů;

Or. it

Pozměňovací návrh 125
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že stálé podhodnocování a 
nesměnitelnost juanu znamená nekalou 
konkurenční výhodu pro čínský vývoz, 
zatímco Čína drží třetinu světových 
devizových rezerv; připomíná, že bez 
posilování mezinárodní finanční regulace a 
makroekonomické koordinace mezi státy 
G20, bude ohrožena celosvětová 
hospodářská a obchodní stabilita; vyzývá 
Čínu, aby nechala posílit juan, aby tak 
dosáhl odpovídajícího směnného kurzu; 
připomíná, že podle evropských smluv 
může EU v případě neudržitelné měnové 
nerovnováhy ve světě přijmout devizovou 

12. zdůrazňuje, že údajné podhodnocování 
a nesměnitelnost juanu možná znamená 
nekalou konkurenční výhodu pro čínský 
vývoz, zatímco Čína drží třetinu světových 
devizových rezerv; připomíná, že bez 
posilování mezinárodní finanční regulace a 
makroekonomické koordinace mezi státy 
G20, bude ohrožena celosvětová 
hospodářská a obchodní stabilita; vyzývá 
Čínu, aby nechala posílit juan, aby tak 
dosáhl odpovídajícího směnného kurzu; 
připomíná, že podle evropských smluv 
může EU v případě neudržitelné měnové 
nerovnováhy ve světě přijmout devizovou 
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politiku; politiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že stálé podhodnocování a 
nesměnitelnost juanu znamená nekalou 
konkurenční výhodu pro čínský vývoz, 
zatímco Čína drží třetinu světových 
devizových rezerv; připomíná, že bez 
posilování mezinárodní finanční regulace a 
makroekonomické koordinace mezi státy
G20, bude ohrožena celosvětová 
hospodářská a obchodní stabilita; vyzývá 
Čínu, aby nechala posílit juan, aby tak 
dosáhl odpovídajícího směnného kurzu; 
připomíná, že podle evropských smluv 
může EU v případě neudržitelné měnové 
nerovnováhy ve světě přijmout devizovou 
politiku;

12. zdůrazňuje, že stálé podhodnocování a 
nesměnitelnost juanu znamená nekalou 
konkurenční výhodu pro čínský vývoz, 
zatímco zvyšuje náklady na dovoz pro 
Čínu a přispívá k vysoké inflaci v Číně; 
uvádí, že skutečnost, že Čína drží třetinu 
světových devizových rezerv způsobuje, že 
země je velmi citlivá na dopady možného 
hospodářského poklesu v Japonsku, 
Severní Americe nebo v Evropě; 
připomíná, že bez posilování mezinárodní 
finanční regulace a makroekonomické 
koordinace mezi členskými státy MMF, 
bude ohrožena celosvětová hospodářská a 
obchodní stabilita; vyzývá Čínu, aby 
nechala posílit juan, aby tak dosáhl 
odpovídajícího směnného kurzu; bere na 
vědomí čínský návrh na přizpůsobení 
měnového koše zvláštních práv čerpání 
MMF úloze velkých rozvíjejících se 
ekonomik a jejich měn;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Marielle De Sarnez

Návrh usnesení
Bod 12



AM\889744CS.doc 69/96 PE480.615v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že stálé podhodnocování a 
nesměnitelnost juanu znamená nekalou 
konkurenční výhodu pro čínský vývoz, 
zatímco Čína drží třetinu světových 
devizových rezerv; připomíná, že bez
posilování mezinárodní finanční regulace a 
makroekonomické koordinace mezi státy 
G20, bude ohrožena celosvětová 
hospodářská a obchodní stabilita; vyzývá 
Čínu, aby nechala posílit juan, aby tak 
dosáhl odpovídajícího směnného kurzu; 
připomíná, že podle evropských smluv 
může EU v případě neudržitelné měnové 
nerovnováhy ve světě přijmout devizovou 
politiku;

12. zdůrazňuje, že stálé podhodnocování a 
nesměnitelnost juanu znamená nekalou 
konkurenční výhodu pro čínský vývoz, 
zatímco Čína drží třetinu světových 
devizových rezerv; požaduje posilování 
mezinárodní finanční regulace a 
makroekonomické koordinace mezi státy 
G20, bez něhož bude ohrožena celosvětová 
hospodářská a obchodní stabilita; vyzývá 
Čínu, aby nechala posílit juan, aby tak 
dosáhl odpovídajícího směnného kurzu; 
připomíná, že podle evropských smluv 
může EU v případě neudržitelné měnové 
nerovnováhy ve světě přijmout devizovou 
politiku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 128
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi, aby podnítila Čínu k 
liberalizaci běžného účtu, a žádá rovněž 
Komisi, aby předložila důkaz o tom, jak 
systém pevných směnných kurzů 
poškozuje konkurenceschopnost EU, a 
aby poté zvážila náležité priority k přijetí 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Podnadpis 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Reformovat organizaci obchodu vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Podnadpis 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Směrem k novému institucionálnímu 
rámci obchodních vztahů mezi EU a 
Čínou

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. žádá členské státy, aby po 
zahraničních podnicích při skupování 
evropských podniků či zakládání poboček 
v EU vyžadovaly dodržování evropských 
sociálních a environmentálních norem a 
udržitelnost pracovních míst; vyzývá 
Komisi, aby vytvořila orgán pověřený 
hodnocením strategických zahraničních 
investic ex ante podle vzoru Výboru pro 
zahraniční investice (CFIUS) ve 
Spojených státech s cílem mít jasnou 
představu o podnicích, které působí a 
investují na území EU;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 132
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. žádá členské státy, aby po 
zahraničních podnicích při skupování 
evropských podniků či zakládání poboček 
v EU vyžadovaly dodržování evropských 
sociálních a environmentálních norem a 
udržitelnost pracovních míst; vyzývá 
Komisi, aby vytvořila orgán pověřený 
hodnocením strategických zahraničních 
investic ex ante podle vzoru Výboru pro 
zahraniční investice (CFIUS) ve 
Spojených státech s cílem mít jasnou 
představu o podnicích, které působí a 
investují na území EU;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 133
Robert Sturdy
za skupinu ECR

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. žádá členské státy, aby po zahraničních 
podnicích při skupování evropských 
podniků či zakládání poboček v EU 
vyžadovaly dodržování evropských
sociálních a environmentálních norem a 
udržitelnost pracovních míst; vyzývá 
Komisi, aby vytvořila orgán pověřený
hodnocením strategických zahraničních 
investic ex ante podle vzoru Výboru pro 
zahraniční investice (CFIUS) ve Spojených 
státech s cílem mít jasnou představu o 

13. žádá členské státy, aby se u 
zahraničních podniků působících v EU při 
skupování evropských podniků či 
zakládání poboček v EU ujistily o 
dodržování všech předpisů platných na 
jednotném trhu, včetně sociálních a 
environmentálních norem, a přispěly 
k podpoře udržitelnosti pracovních míst; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zhodnotily možnost provádět hodnocení
strategických zahraničních investic ex ante 
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podnicích, které působí a investují na 
území EU;

podle vzoru Výboru pro zahraniční 
investice (CFIUS) ve Spojených státech s 
cílem mít jasnou představu o podnicích, 
které působí a investují na území EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. žádá členské státy, aby po zahraničních 
podnicích při skupování evropských 
podniků či zakládání poboček v EU 
vyžadovaly dodržování evropských 
sociálních a environmentálních norem a 
udržitelnost pracovních míst; vyzývá 
Komisi, aby vytvořila orgán pověřený 
hodnocením strategických zahraničních 
investic ex ante podle vzoru Výboru pro 
zahraniční investice (CFIUS) ve Spojených 
státech s cílem mít jasnou představu o 
podnicích, které působí a investují na 
území EU;

13. žádá členské státy, aby se u
zahraničních podniků při skupování 
evropských podniků či zakládání poboček 
v EU ujistily pomocí vhodných 
monitorovacích mechanismů o dodržování 
evropských sociálních a environmentálních 
norem a udržitelnost pracovních míst; 
vyzývá Komisi, aby vytvořila orgán 
pověřený hodnocením strategických 
zahraničních investic ex ante podle vzoru 
Výboru pro zahraniční investice (CFIUS) 
ve Spojených státech s cílem mít jasnou 
představu o podnicích, které působí a 
investují na území EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Marielle De Sarnez, Emilio Menéndez del Valle

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. žádá členské státy, aby po zahraničních 
podnicích při skupování evropských 
podniků či zakládání poboček v EU 

13. žádá členské státy, aby po zahraničních 
podnicích při skupování evropských 
podniků či zakládání poboček v EU 
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vyžadovaly dodržování evropských 
sociálních a environmentálních norem a 
udržitelnost pracovních míst; vyzývá 
Komisi, aby vytvořila orgán pověřený 
hodnocením strategických zahraničních 
investic ex ante podle vzoru Výboru pro 
zahraniční investice (CFIUS) ve Spojených 
státech s cílem mít jasnou představu o 
podnicích, které působí a investují na 
území EU;

vyžadovaly dodržování evropských 
sociálních a environmentálních norem a 
udržitelnost pracovních míst; vyzývá 
Komisi, aby vytvořila orgán pověřený 
hodnocením strategických zahraničních 
investic ex ante podle vzoru Výboru pro 
zahraniční investice (CFIUS) ve Spojených 
státech s cílem mít jasnou představu o 
podnicích, které působí a investují na 
území EU, a pravidelně podávat zprávy 
Parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá, aby EU navrhla reformu 
pravidel organizace obchodu řízeného 
WTO, která zahrnují závazné sociálního a 
zdravotní normy a jsou vypracována 
společně se Světovou zdravotnickou 
organizací (WHO), Mezinárodní 
organizací práce (MOP) a Organizací 
spojených národů (OSN);

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá, aby EU navrhla reformu 
pravidel organizace obchodu řízeného 
WTO, která zahrnují závazné sociálního a 

vypouští se
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zdravotní normy a jsou vypracována 
společně se Světovou zdravotnickou 
organizací (WHO), Mezinárodní 
organizací práce (MOP) a Organizací 
spojených národů (OSN);

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Robert Sturdy
za skupinu ECR

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá, aby EU navrhla reformu
pravidel organizace obchodu řízeného
WTO, která zahrnují závazné sociálního a 
zdravotní normy a jsou vypracována 
společně se Světovou zdravotnickou 
organizací (WHO), Mezinárodní 
organizací práce (MOP) a Organizací 
spojených národů (OSN);

14. žádá, aby EU zahájila proces 
společných úvah týkajících se pravidel 
organizace mezinárodního obchodu 
společně s dalšími zúčastněnými subjekty, 
jako jsou WTO, MOP, OECD a OSN, 
včetně možnosti, aby členské státy WTO 
uvažovaly o společných sociálních a 
zdravotních normách s cílem zlepšit 
v celosvětovém měřítku úroveň ochrany 
spotřebitelů a jejich bezpečnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá, aby EU navrhla reformu
pravidel organizace obchodu řízeného 
WTO, která zahrnují závazné sociálního a 
zdravotní normy a jsou vypracována 
společně se Světovou zdravotnickou 

14. žádá, aby EU proaktivně obhajovala ve 
všech příslušných mezinárodních 
organizacích proces reformy zaměřený i
na zahrnutí závazných sociálních, 
environmentálních a zdravotních norem
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organizací (WHO), Mezinárodní 
organizací práce (MOP) a Organizací 
spojených národů (OSN);

do mnohostranných obchodních pravidel;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Niccolò Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá, aby EU navrhla reformu pravidel 
organizace obchodu řízeného WTO, která 
zahrnují závazné sociálního a zdravotní 
normy a jsou vypracována společně se 
Světovou zdravotnickou organizací 
(WHO), Mezinárodní organizací práce 
(MOP) a Organizací spojených národů 
(OSN);

14. žádá, aby EU navrhla reformu pravidel 
organizace obchodu řízeného WTO, která 
zahrnují závazné sociálního, zdravotní a 
environmentální normy a jsou 
vypracována společně se Světovou 
zdravotnickou organizací (WHO), 
Mezinárodní organizací práce (MOP) a 
Organizací spojených národů (OSN);

Or. it

Pozměňovací návrh 141
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. poznamenává, že v Číně se množí 
pracovní spory, a považuje za 
politováníhodné, že zvyšování minimální 
mzdy nepokrývá inflaci, zejména v jižních 
provinciích; vyzývá Čínu, aby zavedla 
komplexní právní předpisy o kolektivním 
vyjednávání a aby přijala veškerá opatření 
nutná pro společenský dialog; navrhuje, 
aby Komise spolupracovala s čínskými 
orgány a se zúčastněnými čínskými 
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subjekty a podpořila tím tento vývoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. s politováním konstatuje, že 
institucionální rámec obchodních vztahů 
mezi EU a Čínou je roztříštěný a 
nekoordinovaný; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby revidovala organizační schéma 
dvoustranných vztahů, aby usilovala o 
lepší koordinaci a aby odstranila 
nadbytečné pracovní skupiny, dialogy a 
další formální a neformální orgány; 
vyzývá členské státy, jednotlivé regiony a 
obce, aby lépe koordinovaly svou vlastní 
politiku vůči Číně a aby podnikly nezbytné 
kroky k provozní shodě s cílem dosáhnout 
společných cílů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá EU, aby vytvořila strategii pro 
zamezení nucených přenosů technologií; v 
tomto ohledu si přeje rychlé dokončení 
postupu posílené spolupráce v otázce 
patentu Společenství;

15. vyzývá EU, aby vytvořila strategii pro 
spravedlivé partnerství mezi EU a Čínou 
týkající se přenosů technologií a 
společných výzkumných programů; vyzývá 
EU a její členské státy, aby podstatně 
zvýšily investice do vzdělávání, univerzit, 
výzkumu a vývoje; v tomto ohledu si přeje 
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rychlé dokončení postupu posílené 
spolupráce v otázce patentu Společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje, aby veškeré zboží, které je v 
oběhu na vnitřním trhu, přísně splňovalo 
evropská pravidla a normy, a žádá 
Komisi, aby urychleně a v souladu s 
pravidly WTO navrhla scénář postupného 
zavádění podmíněnosti obchodních výměn 
nebo přiměřených opatření na hranicích v 
souvislosti se zbožím pocházejícím z 
třetích zemí, které tyto normy nesplňuje;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje, aby veškeré zboží, které je v 
oběhu na vnitřním trhu, přísně splňovalo 
evropská pravidla a normy, a žádá Komisi, 
aby urychleně a v souladu s pravidly WTO 
navrhla scénář postupného zavádění 
podmíněnosti obchodních výměn nebo 
přiměřených opatření na hranicích v 
souvislosti se zbožím pocházejícím z 
třetích zemí, které tyto normy nesplňuje;

16. požaduje, aby veškeré zboží, které je v 
oběhu na vnitřním trhu, přísně splňovalo 
evropská pravidla a normy;

Or. de
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Pozměňovací návrh 146
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje, aby veškeré zboží, které je v 
oběhu na vnitřním trhu, přísně splňovalo 
evropská pravidla a normy, a žádá Komisi, 
aby urychleně a v souladu s pravidly WTO
navrhla scénář postupného zavádění 
podmíněnosti obchodních výměn nebo 
přiměřených opatření na hranicích v 
souvislosti se zbožím pocházejícím z 
třetích zemí, které tyto normy nesplňuje;

16. požaduje, aby veškeré zboží, které je v 
oběhu na vnitřním trhu, přísně splňovalo 
evropské sociální, environmentální a 
zdravotní normy, a žádá Komisi, aby 
urychleně navrhla scénář postupného 
zavádění podmíněnosti obchodních výměn 
nebo přiměřených opatření na hranicích v 
souvislosti se zbožím pocházejícím z 
třetích zemí, které tyto normy nesplňuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Silvana Koch-Mehrin

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje, aby veškeré zboží, které je v 
oběhu na vnitřním trhu, přísně splňovalo 
evropská pravidla a normy, a žádá Komisi, 
aby urychleně a v souladu s pravidly WTO 
navrhla scénář postupného zavádění 
podmíněnosti obchodních výměn nebo 
přiměřených opatření na hranicích v 
souvislosti se zbožím pocházejícím z
třetích zemí, které tyto normy nesplňuje;

16. požaduje, aby veškeré zboží, které je v 
oběhu na vnitřním trhu, přísně splňovalo 
evropská pravidla a normy, a žádá Komisi, 
aby v souladu s pravidly WTO zvážila
scénář postupného zavádění podmíněnosti 
obchodních výměn nebo přiměřených 
opatření na hranicích v souvislosti se 
zbožím pocházejícím z třetích zemí, které 
tyto normy nesplňuje; zdůrazňuje, že 
opatření přijatá tímto mechanismem by 
měla být přiměřená, nediskriminační a 
neměla by vést ke svévolnému a 
neodůvodněnému narušení obchodu, aby 
tak nedocházelo k hospodářskému 
znevýhodnění domácího průmyslu a aby 
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obchodní partneři nepoužívali podobná 
opatření omezující přístup evropských 
podniků na trhy třetích zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. je znepokojen tím, že ohledně vztahů 
s Čínou Evropa není jednotná; žádá, aby 
Komise racionálně upravila počet orgánů 
pověřených vztahy mezi EU a Čínou a aby 
se Rada usnesla o skutečné strategii 
našich vztahů s Čínou; navrhuje, aby byla 
každoročně zveřejňována zpráva, která 
zhodnotí, jak Čína plní své závazky vůči 
WTO;

Or. fr

Pozměňovací návrh 149
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler, Emilio Menéndez del Valle

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje rostoucí vliv Číny na poli 
mezinárodního obchodu; vyzývá proto EU, 
aby neustále pečlivě sledovala 
hospodářský, sociální a environmentální 
dopad rostoucích investic Číny v 
rozvojových zemích, zejména v Africe;

17. zdůrazňuje rostoucí vliv Číny na poli 
mezinárodního obchodu; vyzývá proto EU, 
aby neustále pečlivě sledovala 
hospodářský, sociální a environmentální 
dopad rostoucích investic Číny v 
rozvojových zemích, zejména v Latinské 
Americe a v Africe;

Or. en
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Pozměňovací návrh 150
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje rostoucí vliv Číny na poli 
mezinárodního obchodu; vyzývá proto EU, 
aby neustále pečlivě sledovala 
hospodářský, sociální a environmentální 
dopad rostoucích investic Číny v 
rozvojových zemích, zejména v Africe;

17. zdůrazňuje rostoucí vliv Číny na poli 
mezinárodního obchodu; vyzývá proto EU, 
aby neustále pečlivě sledovala a hodnotila 
politický, hospodářský, sociální a 
environmentální dopad rostoucích investic 
Číny v rozvinutých a rozvojových zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje rostoucí vliv Číny na poli 
mezinárodního obchodu; vyzývá proto EU, 
aby neustále pečlivě sledovala
hospodářský, sociální a environmentální 
dopad rostoucích investic Číny v 
rozvojových zemích, zejména v Africe;

17. zdůrazňuje rostoucí vliv Číny na poli 
mezinárodního obchodu; vyzývá proto EU, 
aby vyvinula větší úsilí při koordinaci 
evropských a čínských aktivit v 
rozvojových zemích, pokud jde o jejich
hospodářský, sociální a environmentální 
dopad; poznamenává, že rostoucí investice
Číny v rozvojových zemích jsou v těchto 
místech vnímány jako ohrožení a jako 
snížení závislosti na EU, Japonsku a 
USA;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Tokia Saïfi
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Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje rostoucí vliv Číny na poli 
mezinárodního obchodu; vyzývá proto EU, 
aby neustále pečlivě sledovala 
hospodářský, sociální a environmentální 
dopad rostoucích investic Číny v 
rozvojových zemích, zejména v Africe;

17. zdůrazňuje rostoucí vliv Číny na poli 
mezinárodního obchodu a na regionální 
úrovni tak, že Čína je hlavním obchodním 
partnerem Sdružení národů jihovýchodní 
Asie (ASEAN); vyzývá proto EU, aby 
neustále pečlivě sledovala hospodářský, 
sociální a environmentální dopad 
rostoucích investic Číny v rozvojových 
zemích, zejména v Africe a ve zbytku Asie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 153
Marielle De Sarnez, Emilio Menéndez del Valle, Yannick Jadot

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. opětovně potvrzuje, že čínské 
investice jsou zapotřebí v Latinské 
Americe a v Africe, zejména ve zvláštních 
hospodářských zónách, aby přispěly k 
hospodářskému rozvoji a k rozvoji 
místních výrobních řetězců s využitím 
místních pracovních sil;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. domnívá se, že jsou-li v obchodních 
vztazích zohledněna sociální práva, může 
tak vzniknout příležitost pokročit v oblasti 
ochrany lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. s politováním konstatuje, že čínské 
investice a pomoc v rozvojových zemích 
nesplňují mezinárodní normy při 
hodnocení dopadu v oblasti životního 
prostředí a v sociální oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Marielle De Sarnez

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. je znepokojen tím, že některé 
evropské společnosti investují v Číně 
zejména z důvodu nízkých výrobních 
nákladů, jejichž příčinou jsou nižší 
sociální a environmentální normy a 
normy v oblasti lidských práv; důrazně 
doporučuje, aby Komise a členské státy 
podporovaly u evropských podniků v Číně 
účinné postupy v souladu se sociální 
odpovědností podniků a podněcovaly 
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rozšiřování a propagaci osvědčených 
postupů v rámci sociální odpovědnosti 
podniků; dále požaduje, aby Komise 
posoudila, jak by ustanovení o sociální 
odpovědnosti podniků mohla být zahrnuta 
do budoucí dohody o investicích mezi EU 
a Čínou; 

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. vybízí vlády zemí bohatých na zdroje, 
aby využily nové konkurenční situace na 
mezinárodních trzích a aby v zájmu svých 
obyvatel vyjednaly nejlepší možné dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 17 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17c. je znepokojen dopadem nových 
čínských spotřebitelských zvyklostí a 
investičních postupů a evropské a 
americké politiky biopaliv na ceny 
potravin v rozvojových zemích; vyzývá 
k iniciativě EU a Číny týkající se přístupu 
k regulaci prodeje a nákupu půdy, k nimž 
v současné době dochází na úkor 
zemědělců a zabezpečení potravin 
v rozvojových zemích; 
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Or. en

Pozměňovací návrh 159
Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. připomíná, že Čína produkuje nejvíce 
skleníkových plynů na světě; žádá, aby EU 
navrhla WTO, aby do pravidel organizace
mezinárodního obchodu začlenila
požadavky ohledně ekologie a klimatu a 
stanovila účinné normy v oblasti životního 
prostředí; 

18. připomíná, že Čína produkuje nejvíce 
skleníkových plynů na světě; žádá, aby EU 
navrhla mezinárodním organizacím, aby 
do pravidel mezinárodních organizací byly 
začleněny požadavky ohledně ekologie a 
klimatu a byly stanoveny účinné normy v 
oblasti životního prostředí;

Or. de

Pozměňovací návrh 160
Robert Sturdy
za skupinu ECR

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. připomíná, že Čína produkuje nejvíce 
skleníkových plynů na světě; žádá, aby EU 
navrhla WTO, aby do pravidel organizace 
mezinárodního obchodu začlenila 
požadavky ohledně ekologie a klimatu a 
stanovila účinné normy v oblasti životního 
prostředí;

18. připomíná, že Čína produkuje nejvíce 
skleníkových plynů na světě; žádá, aby EU 
jednala s čínskými orgány a vyměňovala 
si s nimi osvědčené postupy, jak lépe plnit 
mezinárodní dohody v oblasti životního 
prostředí při stanovení účinných norem v 
oblasti životního prostředí pro čínský trh; 
domnívá se, že hospodářská síla Číny a 
její schopnost podporovat technologické 
inovace by měla být využita na podporu 
celosvětového boje proti změně klimatu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 161
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. připomíná, že Čína produkuje nejvíce 
skleníkových plynů na světě; žádá, aby EU 
navrhla WTO, aby do pravidel organizace 
mezinárodního obchodu začlenila 
požadavky ohledně ekologie a klimatu a 
stanovila účinné normy v oblasti životního 
prostředí;

18. připomíná, že Čína produkuje nejvíce 
skleníkových plynů na světě; žádá, aby EU 
navrhla WTO, aby do pravidel organizace 
mezinárodního obchodu začlenila 
požadavky ohledně ekologie a klimatu a 
stanovila účinné normy v oblasti životního 
prostředí; zdůrazňuje, že rámec WTO již 
nyní umožňuje rozlišovat mezi stejnými 
výrobky podle výrobních a 
zpracovatelských postupů a v případě 
potřeby přijímat přiměřená kvalifikační 
obchodní opatření, která nediskriminují 
země se stejnými výrobními postupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. připomíná, že Čína produkuje nejvíce 
skleníkových plynů na světě; žádá, aby EU 
navrhla WTO, aby do pravidel organizace
mezinárodního obchodu začlenila 
požadavky ohledně ekologie a klimatu a 
stanovila účinné normy v oblasti životního 
prostředí;

18. připomíná, že Čína produkuje nejvíce 
skleníkových plynů na světě; žádá, aby EU 
navrhla WTO, aby do diskusí o
mezinárodním obchodu začlenila 
ekologické a klimatické aspekty;

Or. de
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Pozměňovací návrh 163
Marielle De Sarnez, Yannick Jadot

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. domnívá se, že úsilí čínských orgánů 
týkající se některých základních práv 
v Číně, zejména práv v oblasti sociální 
nebo pracovní, není dostatečné; proto 
podporuje EU i Čínu, aby rozvinuly užší a 
odpovědnější strategický dialog založený 
na vzájemném porozumění;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. uznává závazky Číny k omezení růstu 
emisí skleníkových plynů; vybízí Čínu, 
aby se zapojila do závazného 
mezinárodního právního rámce a přijala 
úkoly v oblasti snižování emisí, které jsou 
v souladu s cílem omezování globálního 
oteplování na 2°C, jenž má být ujednán do 
roku 2015, jak bylo schváleno v Durbanu, 
a vyzývá EU, aby dostála svým vlastním 
cílům;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Rolandas Paksas
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Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje rozsah čínských investic 
do obnovitelných energií a připomíná, že 
podle zprávy celosvětové sítě na podporu 
obnovitelných energií pro 21. století 
(REN21) z roku 2010, kterou podpořila 
Mezinárodní agentura pro energii a OSN 
a která se týkala celosvětového zvýšení 
produkce obnovitelných energií o 80 
gigawattů (GW), se Čína dostává na první 
místo s přírůstkem 37 GW;

Or. lt

Pozměňovací návrh 166
Emilio Menéndez del Valle

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. uznává, že čínské orgány vyvinuly 
určité úsilí na podporu práv v oblasti 
sociální a pracovní; vybízí je, aby v tomto 
úsilí pokračovaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. připomíná, že Čína již není tradičním 
příjemcem rozvojové pomoci EU a že má s 
EU současně vztah strategického 

vypouští se
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partnerství; vyzývá Komisi, aby v reformě 
všeobecného systému preferencí 
zohlednila vývojové trendy ve světovém 
hospodářství a vznik některých 
rozvinutějších rozvojových zemí, jako je 
Čína, které jsou nyní konkurenceschopné 
na celosvětové úrovni;

Or. de

Pozměňovací návrh 168
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Podnadpis 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Vyzbrojit EU do celosvětové hospodářské 
soutěže

Zvýšit konkurenceschopnost EU

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Robert Sturdy
za skupinu ECR

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá, aby EU rozvíjela ambiciózní 
společnou průmyslovou politiku založenou 
na výzkumu a inovacích, která bude 
využívat inovační financování, jako jsou 
projektové dluhopisy, a bude podporovat 
rozvoj malých a středních podniků, 
zejména prostřednictvím přístupu k 
veřejným zakázkám, aby si zachovala
konkurenceschopnost vůči novým velkým 
aktérům v oblasti průmyslu a výzkumu;
vyzývá EU, aby zhodnocovala evropskou 
produkci, zejména zlepšením označování 

20. žádá, aby EU rozvíjela ambiciózní 
společnou průmyslovou politiku založenou 
na výzkumu a inovacích a účinném 
využívání energie, která bude využívat 
stávající financování EU a tam, kde je to 
vhodné, využije inovační financování, jako 
jsou projektové dluhopisy na podporu 
rozvoje malých a středních podniků, včetně 
e-podniků, zejména prostřednictvím 
přístupu k veřejným zakázkám, aby si 
zachovaly konkurenceschopnost vůči 
novým velkým aktérům v oblasti průmyslu 
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„made in“; a výzkumu; vyzývá EU, aby zhodnocovala 
evropskou produkci a spotřebitelské 
informace, například zlepšením 
označování „made in“;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá, aby EU rozvíjela ambiciózní 
společnou průmyslovou politiku založenou 
na výzkumu a inovacích, která bude 
využívat inovační financování, jako jsou 
projektové dluhopisy, a bude podporovat 
rozvoj malých a středních podniků, 
zejména prostřednictvím přístupu k 
veřejným zakázkám, aby si zachovala 
konkurenceschopnost vůči novým velkým 
aktérům v oblasti průmyslu a výzkumu; 
vyzývá EU, aby zhodnocovala evropskou 
produkci, zejména zlepšením označování 
„made in“;

20. žádá, aby EU rozvíjela ambiciózní 
společnou průmyslovou politiku založenou 
na výzkumu a inovacích, která bude 
využívat inovační financování, jako jsou 
projektové dluhopisy, a bude podporovat 
rozvoj malých a středních podniků, 
zejména prostřednictvím přístupu k 
veřejným zakázkám, aby si zachovala 
konkurenceschopnost vůči novým velkým 
aktérům v oblasti průmyslu a výzkumu; 
vyzývá EU, aby zhodnocovala evropskou 
produkci, zejména zlepšením označování 
„made in“, v přísném souladu se zásadami 
jednotného trhu a hospodářstvím 
otevřeného trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá, aby EU rozvíjela ambiciózní 
společnou průmyslovou politiku 

20. žádá, aby členské státy koordinovaly, 
rozvíjely a prováděly svou průmyslovou 
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založenou na výzkumu a inovacích, která 
bude využívat inovační financování, jako 
jsou projektové dluhopisy, a bude 
podporovat rozvoj malých a středních 
podniků, zejména prostřednictvím přístupu 
k veřejným zakázkám, aby si zachovala 
konkurenceschopnost vůči novým velkým 
aktérům v oblasti průmyslu a výzkumu; 
vyzývá EU, aby zhodnocovala evropskou 
produkci, zejména zlepšením označování 
„made in“;

politiku na úrovni EU, což povede k
ambiciózní společné průmyslové politice 
založené na výzkumu a inovacích, která 
bude využívat inovační financování, jako 
jsou projektové dluhopisy, a bude 
podporovat rozvoj malých a středních 
podniků, zejména prostřednictvím přístupu 
k veřejným zakázkám, aby si zachovala 
konkurenceschopnost vůči novým velkým 
aktérům v oblasti průmyslu a výzkumu; 
vyzývá EU, aby zhodnocovala evropskou 
produkci, zejména zlepšením označování 
„made in“, usnadněním rychlejšího 
uvádění zelených technologií na trh a 
častějším nahrazováním neobnovitelných 
nebo vzácných surovin; naléhavě žádá 
Komisi, aby vypracovala dlouhodobou 
strategii vůči Číně, v níž by přesně 
stanovila, která průmyslová odvětví by 
měla být v následujících 30 letech v EU 
zachována a která by mohla být zrušena, 
což by umožnilo otevřenou a spravedlivou 
diskusi mezi sociálními partnery a občany 
v celé Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá, aby EU rozvíjela ambiciózní 
společnou průmyslovou politiku založenou 
na výzkumu a inovacích, která bude 
využívat inovační financování, jako jsou 
projektové dluhopisy, a bude podporovat 
rozvoj malých a středních podniků, 
zejména prostřednictvím přístupu k 
veřejným zakázkám, aby si zachovala 
konkurenceschopnost vůči novým velkým 
aktérům v oblasti průmyslu a výzkumu; 
vyzývá EU, aby zhodnocovala evropskou 

20. žádá, aby EU rozvíjela dlouhodobou 
ambiciózní společnou průmyslovou 
politiku založenou na stimulaci výzkumu a 
inovacích, která bude využívat inovační 
financování, jako jsou projektové 
dluhopisy, a bude podporovat rozvoj 
malých a středních podniků, zejména 
prostřednictvím přístupu k veřejným 
zakázkám, aby si zachovala 
konkurenceschopnost vůči novým velkým 
aktérům v oblasti průmyslu a výzkumu; 
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produkci, zejména zlepšením označování 
„made in“;

vyzývá EU, aby zhodnocovala evropskou 
produkci poskytováním lepších informací 
spotřebitelům a zejména zlepšením 
označování „made in“;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Niccolò Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. žádá, aby EU rozvíjela ambiciózní 
společnou průmyslovou politiku založenou 
na výzkumu a inovacích, která bude 
využívat inovační financování, jako jsou 
projektové dluhopisy, a bude podporovat 
rozvoj malých a středních podniků, 
zejména prostřednictvím přístupu k 
veřejným zakázkám, aby si zachovala 
konkurenceschopnost vůči novým velkým 
aktérům v oblasti průmyslu a výzkumu; 
vyzývá EU, aby zhodnocovala evropskou 
produkci, zejména zlepšením označování 
„made in“;

20. žádá, aby Unie rozvíjela ambiciózní 
společnou průmyslovou politiku založenou 
na výzkumu a inovacích, která bude 
využívat inovační financování, jako jsou 
projektové dluhopisy, a bude podporovat 
rozvoj malých a středních podniků, 
zejména prostřednictvím přístupu k 
veřejným zakázkám, aby si zachovala 
konkurenceschopnost vůči novým velkým 
aktérům v oblasti průmyslu a výzkumu; 
žádá EU, aby zhodnocovala evropskou 
produkci, zejména schválením nařízení o 
„MADE IN“ týkajícího se označování 
země původu na výrobcích dovážených 
v rámci EU s cílem odstranit podmínky 
pro nelegální obchod vůči evropskému 
trhu a poskytnout evropským 
spotřebitelům možnosti informované 
volby;

Or. it

Pozměňovací návrh 174
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vzhledem k tomu, že náklady na 
negativní reciprocitu ve formě zákazu 
přístupu Číny na trh by v neúměrné míře 
nesli spotřebitelé a úspěšní evropští 
vývozci, vyzývá Komisi, aby předložila 
další studii o reciprocitě ;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Robert Sturdy
za skupinu ECR

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. přeji si, aby EU posílila svoji správu
ekonomických, rozpočtových, fiskálních a 
politických záležitostí, aby se stala na 
mezinárodní scéně věrohodným a mocným 
partnerem; připomíná Radě a Komisi, aby 
vystupovaly jednotně, a vyvarovaly se tak
situacím, kdy by partnerství a dvoustranné 
dohody oslabovaly postavení EU; 
povzbuzuje EU, aby ve vztazích k Číně 
zavedla dlouhodobou strategii;

21. přeji si, aby EU prováděla cíle 
strategie EU2020 a dokončila vytváření 
jednotného trhu, což jsou klíčová opatření 
přispívající ke zlepšení ekonomické, 
rozpočtové a politické koordinace 
členských států a k posílení 
důvěryhodnosti a hospodářské 
konkurenceschopnosti EU na mezinárodní 
scéně; připomíná Komisi, Radě a 
Evropskému parlamentu, aby spojily své 
síly s cílem vybudovat partnerství a 
dvoustranné dohody mezi EU a třetími 
zeměmi, které nebudou oslabovat 
postavení EU a budou sledovat vzájemně 
prospěšné cíle; v tomto ohledu povzbuzuje 
EU, aby ve vztazích k Číně zavedla 
dlouhodobou strategii;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Iuliu Winkler
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Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. přeji si, aby EU posílila svoji správu 
ekonomických, rozpočtových, fiskálních a 
politických záležitostí, aby se stala na 
mezinárodní scéně věrohodným a mocným 
partnerem; připomíná Radě a Komisi, aby 
vystupovaly jednotně, a vyvarovaly se tak 
situacím, kdy by partnerství a dvoustranné 
dohody oslabovaly postavení EU; 
povzbuzuje EU, aby ve vztazích k Číně 
zavedla dlouhodobou strategii;

21. přeji si, aby EU posílila svoji správu 
ekonomických, rozpočtových, fiskálních a 
politických záležitostí, aby se stala na 
mezinárodní scéně věrohodným a mocným 
partnerem; připomíná Radě a Komisi, aby 
vystupovaly jednotně, a vyvarovaly se tak 
situacím, kdy by partnerství a dvoustranné 
dohody oslabovaly postavení EU; 
povzbuzuje EU, aby ve vztazích k Číně 
zavedla dlouhodobou strategii a zajistila 
provozní koordinaci mezi orgány EU a 
mezi EU a členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. přeji si, aby EU posílila svoji správu 
ekonomických, rozpočtových, fiskálních a 
politických záležitostí, aby se stala na 
mezinárodní scéně věrohodným a mocným 
partnerem; připomíná Radě a Komisi, aby 
vystupovaly jednotně, a vyvarovaly se tak 
situacím, kdy by partnerství a dvoustranné 
dohody oslabovaly postavení EU; 
povzbuzuje EU, aby ve vztazích k Číně 
zavedla dlouhodobou strategii;

21. přeji si, aby EU posílila svoji správu 
ekonomických, rozpočtových, fiskálních a 
politických záležitostí, aby se stala na 
mezinárodní scéně věrohodným a mocným 
partnerem; připomíná Radě a Komisi, aby 
vystupovaly jednotně, a vyvarovaly se tak 
situacím, kdy by partnerství a dvoustranné 
dohody oslabovaly postavení EU; 
povzbuzuje EU, aby ve vztazích k Číně 
zavedla dlouhodobou strategii a zajistila 
propojení s bezpečnostní a zahraniční 
politikou, lidskými právy a dalšími 
oblastmi s jasným smyslem pro priority ze 
strany EU, včetně pobídek k dalšímu 
pokračování vzájemného pozitivního 
vývoje s Čínou;

Or. en
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Pozměňovací návrh 178
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler, Emilio Menéndez del Valle

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. přeji si, aby EU posílila svoji správu 
ekonomických, rozpočtových, fiskálních a 
politických záležitostí, aby se stala na 
mezinárodní scéně věrohodným a mocným 
partnerem; připomíná Radě a Komisi, aby 
vystupovaly jednotně, a vyvarovaly se tak 
situacím, kdy by partnerství a dvoustranné 
dohody oslabovaly postavení EU; 
povzbuzuje EU, aby ve vztazích k Číně 
zavedla dlouhodobou strategii;

21. přeji si, aby EU posílila svoji správu 
ekonomických, rozpočtových, fiskálních a 
politických záležitostí, aby se stala na 
mezinárodní scéně věrohodným a mocným 
partnerem; připomíná Radě a Komisi, aby 
vystupovaly jednotně, a vyvarovaly se tak 
situacím, kdy by partnerství a dvoustranné 
dohody oslabovaly postavení EU; 
povzbuzuje členské státy, aby úzce 
spolupracovaly s Komisí na vytváření své 
obchodní politiky; žádá EU, aby ve 
vztazích k Číně zavedla dlouhodobou 
strategii;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. přeji si, aby EU posílila svoji správu 
ekonomických, rozpočtových, fiskálních a 
politických záležitostí, aby se stala na 
mezinárodní scéně věrohodným a mocným 
partnerem; připomíná Radě a Komisi, aby 
vystupovaly jednotně, a vyvarovaly se tak 
situacím, kdy by partnerství a dvoustranné 
dohody oslabovaly postavení EU; 
povzbuzuje EU, aby ve vztazích k Číně 
zavedla dlouhodobou strategii;

21. přeji si, aby EU posílila svoji správu 
ekonomických, rozpočtových, fiskálních a 
politických záležitostí, aby se stala na 
mezinárodní scéně věrohodným a mocným 
partnerem; připomíná Radě a Komisi, aby 
vystupovaly jednotně, a vyvarovaly se tak 
situacím, kdy by partnerství a dvoustranné 
dohody oslabovaly postavení EU; 
povzbuzuje Komisi, aby pozorně sledovala 
politiku členských států vůči Číně; 
naléhavě žádá členské státy, aby úzce 
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spolupracovaly s Komisí na vytváření své 
obchodní politiky; žádá EU, aby ve 
vztazích k Číně zavedla dlouhodobou 
strategii;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Helmut Scholz

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. přeji si, aby EU posílila svoji správu 
ekonomických, rozpočtových, fiskálních a 
politických záležitostí, aby se stala na 
mezinárodní scéně věrohodným a mocným
partnerem; připomíná Radě a Komisi, aby 
vystupovaly jednotně, a vyvarovaly se tak 
situacím, kdy by partnerství a dvoustranné 
dohody oslabovaly postavení EU; 
povzbuzuje EU, aby ve vztazích k Číně 
zavedla dlouhodobou strategii;

21. přeji si, aby EU posílila svoji správu 
ekonomických, rozpočtových, fiskálních, 
sociálních a politických záležitostí, aby se 
stala na mezinárodní scéně věrohodným 
partnerem; připomíná Radě a Komisi, aby 
vystupovaly jednotně, a vyvarovaly se tak 
situacím, kdy by partnerství a dvoustranné
dohody oslabovaly postavení EU; 
povzbuzuje EU, aby ve vztazích k Číně 
zavedla dlouhodobou strategii;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. mnoho sporných obchodních 
záležitostí s Čínou se týká kvality předpisů 
a provádění různých oblastí politiky, 
včetně průmyslové a environmentální 
politiky, krizových opatření, finanční 
stability a ochrany spotřebitelů, požaduje 
nicméně, aby tyto případy byly řešeny za 
pomoci užší dvoustranné spolupráce nebo 
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řešení sporů v rámci WTO.

Or. en


