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Τροπολογία 1
Tokia Saïfi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Η ενιαία αγορά για τα 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας» της 
24ης Μαΐου 2011, την έκθεση της 
Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2011 σχετικά 
με την εφαρμογή, από τις ευρωπαϊκές 
τελωνειακές αρχές, των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και το 
ψήφισμά του της 18ης Δεκεμβρίου 2008 
σχετικά με τις συνέπειες της 
απομίμησης/παραποίησης στο διεθνές 
εμπόριο4,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Η ενιαία αγορά για τα 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας» της 
24ης Μαΐου 2011, την πρόταση 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τον έλεγχο της τήρησης, από 
τις τελωνειακές αρχές, του σεβασμού των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας3, 
την έκθεση της Επιτροπής της 14ης 
Ιουλίου 2011 σχετικά με την εφαρμογή, 
από τις ευρωπαϊκές τελωνειακές αρχές, 
των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 
καθώς και το ψήφισμά του της 18ης 
Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τις συνέπειες 
της απομίμησης/παραποίησης στο διεθνές 
εμπόριο4,

__________________
3 COM(2011) 285

Or. fr

Τροπολογία 2
Tokia Saïfi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τους 
φραγμούς στις συναλλαγές και στις 
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επενδύσεις 6

__________________
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν αυτήν την 
ημερομηνία, P7_TA(2011)0565 

Or. fr

Τροπολογία 3
Tokia Saïfi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 
25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την 
εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς 
εμπορικές συμφωνίες7 και σχετικά με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς 
εμπορικές συμφωνίες8,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 
25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την 
εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς 
εμπορικές συμφωνίες7, σχετικά με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς 
εμπορικές συμφωνίες8 και σχετικά με τις 
διεθνείς εμπορικές πολιτικές στο πλαίσιο
των επιτακτικών αναγκών που 
επιβάλλουν οι κλιματικές αλλαγές9,
__________________
9 Κείμενα που εγκρίθηκαν αυτήν την 
ημερομηνία, P7_TA(2010)0445

Or. fr

Τροπολογία 4
Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 
24ης Απριλίου 2008, σχετικά με την 
πορεία προς μεταρρύθμιση του 

διαγράφεται
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Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου9,

Or. en

Τροπολογία 5
Tokia Saïfi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης 
Απριλίου 2008, σχετικά με την πορεία 
προς μεταρρύθμιση του Παγκοσμίου 
Οργανισμού Εμπορίου9,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης 
Απριλίου 2008, σχετικά με την πορεία 
προς μεταρρύθμιση του Παγκοσμίου 
Οργανισμού Εμπορίου9 και το ψήφισμά 
του της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά 
με την πορεία των διαπραγματεύσεων επί 
της αναπτυξιακής ατζέντας της Ντόχα10,
__________________
10 Κείμενα που εγκρίθηκαν αυτήν την 
ημερομηνία, P7_TA-PROV(2011) 0380

Or. fr

Τροπολογία 6
Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής στο Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «ΕΕ-
Κίνα: Στενότεροι εταίροι, μεγαλύτερες 
ευθύνες» (COM(2006)631) και του 
συνοδευτικού εγγράφου πολιτικής με 
τίτλο «Ανταγωνισμός και εταιρική σχέση 
– Πολιτική για το εμπόριο και τις 
επενδύσεις μεταξύ ΕΕ και Κίνας» 
[COM(2006)632],
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Or. en

Τροπολογία 7
Tokia Saïfi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 
25ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τις 
διεθνείς εμπορικές πολιτικές στο πλαίσιο 
των επιτακτικών αναγκών που 
επιβάλλουν οι κλιματικές αλλαγές10,

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 8
Tokia Saïfi, Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη λευκή βίβλο της 
κινεζικής κυβέρνησης της 23ης 
Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την 
οικονομική και κοινωνική συνεργασία 
Κίνας-Αφρικής,

Or. fr

Τροπολογία 9
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση 
της Κίνας στον ΠΟΕ το 2001 συνέβαλε 
σημαντικά στο να καταστεί η Κίνα ο 
μεγαλύτερος εξαγωγέας εμπορευμάτων 
παγκοσμίως, με ποσοστό 10,36% των 
εξαγωγών το 2010, και επίσης να 
καταστεί η δεύτερη μεγαλύτερη 
οικονομική δύναμη στον κόσμο·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα είναι 
ένας σημαντικός και ανταγωνιστικός 
εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι εμπορικές μας σχέσεις 
δημιουργούν πολλές προκλήσεις αλλά 
κυρίως δίνουν νέες ευκαιρίες, καθώς το 
εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας 
παρέχει αμοιβαίο όφελος·

Or. en

Τροπολογία 10
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση 
της Κίνας στον ΠΟΕ το 2001 συνέβαλε 
σημαντικά στο να καταστεί η Κίνα ο 
μεγαλύτερος εξαγωγέας εμπορευμάτων 
παγκοσμίως, με ποσοστό 10,36% των 
εξαγωγών το 2010, και επίσης να καταστεί
η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη 
στον κόσμο·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα 
προσχώρησε στον ΠΟΕ το 2001 και, στη 
συνέχεια, έγινε ο μεγαλύτερος εξαγωγέας 
εμπορευμάτων παγκοσμίως, με ποσοστό 
10,36% των εξαγωγών το 2010, και επίσης 
κατέστη η δεύτερη μεγαλύτερη 
οικονομική δύναμη στον κόσμο·

Or. it

Τροπολογία 11
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
προσχώρηση της Κίνας στον ΠΟΕ το 
2001 συνέβαλε σημαντικά στο να 
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καταστεί η Κίνα ο μεγαλύτερος 
εξαγωγέας εμπορευμάτων παγκοσμίως, 
με ποσοστό 10,36% των εξαγωγών το 
2010, και επίσης να καταστεί η δεύτερη 
μεγαλύτερη οικονομική δύναμη στον 
κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 12
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο 
πρώτος προορισμός των κινεζικών 
εξαγωγών, που αυξήθηκαν κατά 39,5% 
μεταξύ 2009 και 2010, και ότι η Κίνα είναι 
ο δεύτερος σημαντικότερος εμπορικός 
εταίρος της ΕΕ·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο 
πρώτος προορισμός των κινεζικών 
εξαγωγών, που αυξήθηκαν κατά 39,5% 
μεταξύ 2009 και 2010, ότι η Κίνα είναι ο 
δεύτερος σημαντικότερος εμπορικός 
εταίρος της ΕΕ και ότι ένα σημαντικό 
μέρος της οικονομικής επιτυχίας της 
Κίνας στηρίζεται στην ελεύθερη αγορά 
της ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 13
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο 
πρώτος προορισμός των κινεζικών 
εξαγωγών, που αυξήθηκαν κατά 39,5% 
μεταξύ 2009 και 2010, και ότι η Κίνα είναι
ο δεύτερος σημαντικότερος εμπορικός 
εταίρος της ΕΕ·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο 
πρώτος προορισμός των κινεζικών 
εξαγωγών, που αυξήθηκαν κατά 39,5% 
μεταξύ 2009 και 2010, και ότι η Κίνα 
ξεπέρασε τις ΗΠΑ ως ο σημαντικότερος 
εμπορικός εταίρος της ΕΕ τον Ιούλιο του 
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2011·

Or. en

Τροπολογία 14
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει 
αντικαταστήσει την Ιαπωνία ως η 
μεγαλύτερη πηγή εισαγωγών της Κίνας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυξανόμενες 
κινεζικές εισαγωγές έχουν διαδραματίσει 
αποφασιστικό ρόλο στις πρόσφατες 
οικονομικές επιδόσεις κρατών μελών της 
ΕΕ με εξαγωγικό προσανατολισμό, όπως 
η Γερμανία·

Or. en

Τροπολογία 15
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
αυξανόμενη ανάπτυξη στην Κίνα, πέρα 
από σημαντικά κέρδη, καθώς και η 
προσχώρησή της στον ΠΟΕ, συνεπάγεται 
μεγαλύτερη ευθύνη για την Κίνα η οποία 
καλείται να διαδραματίσει έναν 
ολοκληρωμένο και θετικό ρόλο στη 
διεθνή οικονομική τάξη, ιδίως στους 
κόλπους του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου (ΔΝΤ) και του Ομίλου της 
Παγκόσμιας Τράπεζας·
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Or. fr

Τροπολογία 16
Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έπειτα από την 
υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας 
ΕΕ-Κίνας το 1985, οι εμπορικές σχέσεις 
μεταξύ των δύο εν λόγω περιοχών έχουν 
αναπτυχθεί σημαντικά και ότι επομένως 
θα ήταν ενδεδειγμένη μια ανανέωση της 
συμφωνίας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έπειτα από την 
υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας 
ΕΕ-Κίνας το 1985, οι διμερείς εμπορικές 
σχέσεις έχουν αναπτυχθεί σημαντικά· ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη 
μείζονα στρατηγική πολιτικής της για την 
Κίνα το 2006 και στα πλαίσια αυτής της 
στρατηγικής ξεκίνησαν τον Ιανουάριο 
του 2007 οι συνεχιζόμενες 
διαπραγματεύσεις σχετικά με μια 
σφαιρική συμφωνία εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας· ότι οι διαπραγματεύσεις 
στοχεύουν στην περαιτέρω βελτίωση του 
πλαισίου για διμερείς εμπορικές και 
επενδυτικές σχέσεις και εστιάζει επίσης 
στη βελτίωση της Συμφωνίας εμπορικής 
και οικονομικής συνεργασίας ΕΚ-Κίνας, 
του 1985·

Or. en

Τροπολογία 17
Robert Sturdy
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έπειτα από την 
υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας 
ΕΕ-Κίνας το 1985, οι εμπορικές σχέσεις 
μεταξύ των δύο εν λόγω περιοχών έχουν 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έπειτα από την 
υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας 
ΕΕ-Κίνας το 1985, οι εμπορικές σχέσεις 
μεταξύ των δύο εν λόγω περιοχών έχουν 
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αναπτυχθεί σημαντικά και ότι επομένως 
θα ήταν ενδεδειγμένη μια ανανέωση της 
συμφωνίας·

αναπτυχθεί σημαντικά και ότι είναι 
σημαντική μια ανανέωση αυτής της 
συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 18
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έπειτα από την 
υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας 
ΕΕ-Κίνας το 1985, οι εμπορικές σχέσεις 
μεταξύ των δύο εν λόγω περιοχών έχουν 
αναπτυχθεί σημαντικά και ότι επομένως θα 
ήταν ενδεδειγμένη μια ανανέωση της 
συμφωνίας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έπειτα από την 
υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας 
ΕΕ-Κίνας το 1985, οι εμπορικές σχέσεις 
μεταξύ των δύο εν λόγω περιοχών έχουν 
αναπτυχθεί σημαντικά και ότι επομένως θα 
ήταν ενδεδειγμένη μια ανανέωση της 
συμφωνίας, αλλά με ταυτόχρονη 
προσαρμογή της στη νέα οικονομική 
κατάσταση·

Or. de

Τροπολογία 19
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έπειτα από την 
υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας 
ΕΕ-Κίνας το 1985, οι εμπορικές σχέσεις 
μεταξύ των δύο εν λόγω περιοχών έχουν 
αναπτυχθεί σημαντικά και ότι επομένως θα 
ήταν ενδεδειγμένη μια ανανέωση της 
συμφωνίας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έπειτα από την 
υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας 
ΕΕ-Κίνας το 1985, οι εμπορικές σχέσεις 
μεταξύ των δύο εν λόγω περιοχών έχουν 
αναπτυχθεί σημαντικά και ότι επομένως θα 
ήταν ενδεδειγμένη μια προσαρμογή της 
συμφωνίας·

Or. en



PE480.615v01-00 12/109 AM\889744EL.doc

EL

Τροπολογία 20
Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το διμερές
εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας 
εμφανίζει ανισορροπία υπέρ της Κίνας 
από το 1997 και εξής και ότι αυτό το 
εμπορικό έλλειμμα το 2010 ανερχόταν σε 
168,8 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 49 
δισεκατομμυρίων ευρώ το 2000·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμπόριο 
μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας 
αναπτύσσεται με ταχύ και συνεχή ρυθμό 
τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, με το 
μέγιστο ποσό του συνόλου των εμπορικών 
συναλλαγών να φτάνει τα 395 
δισεκατομμύρια ευρώ το 2010, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι εμφανίζεται 
ανισορροπία στο διμερές εμπόριο υπέρ 
της Κίνας από το 1997 και εξής, το εν 
λόγω εμπορικό έλλειμμα το 2010 
ανερχόταν σε 168,8 δισεκατομμύρια ευρώ 
έναντι 49 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2000·

Or. en

Τροπολογία 21
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το διμερές 
εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας 
εμφανίζει ανισορροπία υπέρ της Κίνας από 
το 1997 και εξής και ότι αυτό το εμπορικό 
έλλειμμα το 2010 ανερχόταν σε 168,8 
δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 49 
δισεκατομμυρίων ευρώ το 2000·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το διμερές 
εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας 
εμφανίζει ανισορροπία υπέρ της Κίνας από 
το 1997 και εξής και ότι αυτό το εμπορικό 
έλλειμμα το 2010 ανερχόταν σε 168,8 
δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 49 
δισεκατομμυρίων ευρώ το 2000· παρόλο 
που οι κινεζικές εξαγωγές έχουν ακόμη 
πολύ μικρή προστιθέμενη αξία όπου το 
μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών τους 
ισούται με την αξία των στοιχείων που 
εισάγονται από την ΕΕ και άλλες 
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περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 22
Emilio Menéndez del Valle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το διμερές 
εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας 
εμφανίζει ανισορροπία υπέρ της Κίνας από 
το 1997 και εξής και ότι αυτό το εμπορικό 
έλλειμμα το 2010 ανερχόταν σε 168,8 
δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 49 
δισεκατομμυρίων ευρώ το 2000·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το διμερές 
εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας 
εμφανίζει ανισορροπία υπέρ της Κίνας από 
το 1997 και εξής και ότι αυτό το εμπορικό 
έλλειμμα το 2010 ανερχόταν σε 168,8 
δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 49 
δισεκατομμυρίων ευρώ το 2000· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 85% 
του εξαγωγικού εμπορίου που εστιάζει σε 
εργασίες συναρμολόγησης 
πραγματοποιείται από ξένες εταιρείες 
εγκατεστημένες στην Κίνα·

Or. en

Τροπολογία 23
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler, Yannick Jadot

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
αποκλίνοντα κοινωνικά, οικονομικά και 
δημοκρατικά μοντέλα στην Κίνα και στην 
ΕΕ, καθώς και τα αντίστοιχα 
δημογραφικά στοιχεία τους και οι 
αντίστοιχοι φυσικοί πόροι τους παίζουν 
σημαντικό ρόλο στις εμπορικές 
ανισορροπίες μεταξύ των δύο περιοχών·

Or. en
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Τροπολογία 24
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόκληση 
που δημιουργεί η Κίνα έχει περισσότερο 
βιομηχανικό παρά εμπορικό χαρακτήρα 
και ότι η εν λόγω πρόκληση καθιστά 
απαραίτητη για την Ευρώπη την 
υλοποίηση μιας φιλόδοξης βιομηχανικής 
πολιτικής, σχεδιασμένη σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, δεδομένου ότι οι προσεγγίσεις 
αυστηρά και μόνο σε εθνικό επίπεδο δεν 
επιτρέπουν μια ενιαία κοινοτική 
προσέγγιση απέναντι στην Κίνα·

Or. fr

Τροπολογία 25
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετατόπιση 
της παραγωγής αναρίθμητων 
καταναλωτικών αγαθών στην Κίνα έχει 
καταργήσει πολλές θέσεις εργασίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η εν λόγω μετατόπιση συνοδεύτηκε 
επίσης από δραστικές μειώσεις τιμών που 
κατέστησαν πολλά από τα εν λόγω 
καταναλωτικά αγαθά οικονομικά προσιτά 
στα νοικοκυριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με εισόδημα και συνέβαλε στη δημιουργία 
ενός περιβάλλοντος σχετικά χαμηλού 
πληθωρισμού·
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Τροπολογία 26
Marielle De Sarnez, Yannick Jadot

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
συμμετέχοντες στην τελευταία διάσκεψη 
των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή στο Ντέρμπαν δεν κατέληξαν σε 
δεσμευτική συμφωνία και ότι οι 
δεσμεύσεις των χωρών σχετικά με τη 
μείωση των αερίων του θερμοκηπίου δεν 
επαρκούν, δεδομένης της επείγουσας 
ανάγκης, όσον αφορά την κλιματική 
αλλαγή, για περιορισμό της αύξησης της 
θερμοκρασίας σε δύο βαθμούς στη 
διάρκεια του 21ου αιώνα·

Or. en

Τροπολογία 27
Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη την ισχνή
οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης, που 
για το 2012 αναμένεται να είναι 0,5%, και
τη δυναμική ανάπτυξη της Κίνας, της 
τάξεως του 9%·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
ανάπτυξη της Ευρώπης εκτιμάται ότι θα
είναι πολύ μικρότερη από την ανάπτυξη 
της Κίνας, η οποία αναμένεται να ανέλθει 
περίπου στο 9% το 2012·

Or. en
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Τροπολογία 28
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη την ισχνή 
οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης, που 
για το 2012 αναμένεται να είναι 0,5%, και 
τη δυναμική ανάπτυξη της Κίνας, της 
τάξεως του 9%·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη την ισχνή 
οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης, που 
για το 2012 αναμένεται να είναι 0,5%, και 
τη δυναμική ανάπτυξη της Κίνας, της 
τάξεως του 9%· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
τον Σεπτέμβριο του 2011, σύμφωνα με το 
ΔΝΤ, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ 30.455 δολάρια, ενώ το
κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Κίνας είχε 
ανέλθει σε 8.394 δολάρια·

Or. en

Τροπολογία 29
Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι εσωτερικές 
οικονομικές ανισορροπίες επηρεάζουν τις 
ευρωπαϊκές οικονομίες, ότι οι 
ανισορροπίες αυτές αυξάνονται επίσης 
στην κινεζική οικονομία, 
συμπεριλαμβανομένης της ακίνητης 
περιουσίας και, πιο πρόσφατα, της 
τεχνητής διόγκωσης στις τιμές των 
ακινήτων·

Or. en

Τροπολογία 30
Emilio Menéndez del Valle
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος 
της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής της ΕΕ 
υπονομεύεται ορισμένες φορές από τα 
αποκλίνοντα εθνικά συμφέροντα που 
επιδιώκουν τα κράτη μέλη στην Κίνα·

Or. en

Τροπολογία 31
Niccolò Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινωνικό 
κόστος της υφιστάμενης οικονομικής 
κρίσης είναι αυξημένο, ότι η απασχόληση 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπέστη μείωση 
της τάξης του 1,8 % και ότι, συνεπώς, 23 
εκατομμύρια οικονομικά ενεργών ατόμων 
είναι άνεργα (9,6 % επί του συνόλου), ότι 
το ποσοστό ανεργίας των νέων ανέρχεται 
σε 21 %, ότι παραμένουν αβέβαιες οι 
προοπτικές ανάκαμψης των επιπέδων 
απασχόλησης και ότι το 17 % των 
κατοίκων της Ένωσης κινδυνεύουν να 
καταλήξουν άποροι·

Or. it

Τροπολογία 32
Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2001 
και εξής η Κίνα έχει δεσμευθεί να τηρεί 
τους κανόνες του ΠΟΕ, να απελευθερώσει 
το εμπόριό της και να ανοίξει την αγορά 
της·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2001 
και εξής η Κίνα θα έπρεπε να είναι 
δεσμευμένη να τηρεί τους κανόνες του 
ΠΟΕ, να απελευθερώσει το εμπόριό της 
και να ανοίξει την αγορά της·

Or. de

Τροπολογία 33
Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2001 
και εξής η Κίνα έχει δεσμευθεί να τηρεί 
τους κανόνες του ΠΟΕ, να απελευθερώσει 
το εμπόριό της και να ανοίξει την αγορά
της·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από την 
προσχώρησή της στον ΠΟΕ, το 2001, η 
Κίνα έχει δεσμευθεί να τηρεί τους κανόνες 
του ΠΟΕ, να απελευθερώσει το εμπόριό 
της και να ανοίξει την αγορά της·

Or. en

Τροπολογία 34
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2001 
και εξής η Κίνα έχει δεσμευθεί να τηρεί 
τους κανόνες του ΠΟΕ, να απελευθερώσει 
το εμπόριό της και να ανοίξει την αγορά 
της·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2001 
και εξής η Κίνα έχει δεσμευθεί να τηρεί 
τους κανόνες του ΠΟΕ, να απελευθερώσει 
το εμπόριό της και να ανοίξει την αγορά 
της, ωστόσο όσον αφορά αυτές τις 
δεσμεύσεις απέχει ακόμη πολύ από ένα 
ικανοποιητικό επίπεδο·
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Τροπολογία 35
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler, Emilio Menéndez del Valle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
προσχώρηση της Κίνας στη Συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΔ) θα 
πρέπει να διευκολυνθεί από την 
αναθεώρηση των κανόνων της ΣΔΔ και 
τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της 
που συμφωνήθηκαν στις 15 Δεκεμβρίου 
2011 στη διάρκεια της τελευταίας 
υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ·

Or. en

Τροπολογία 36
Franck Proust, Tokia Saïfi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
στην κινεζική αγορά αποδεικνύεται 
ιδιαίτερα δυσχερής λόγω των 
κατευθυνόμενων βιομηχανικών 
πολιτικών, της ανεπαρκούς προστασίας 
της πνευματικής ιδιοκτησίας, της 
ασάφειας του συνόλου των ρυθμίσεων 
τόσο όσον αφορά το περιεχόμενό τους 
όσο και την υλοποίησή τους, καθώς και 
λόγω άλλων εμποδίων μη δασμολογικού 
και τεχνικού χαρακτήρα στο εμπόριο·

Or. fr
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Τροπολογία 37
Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποτίμηση 
του γιουάν δημιουργεί τεχνητά εμπορικά 
πλεονεκτήματα για την Κίνα και ότι οι 
χώρες μέλη της G20 αναγκάζονται να 
εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ευελιξία των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποτίμηση 
του γιουάν εξακολουθεί να δημιουργεί 
τεχνητά εμπορικά πλεονεκτήματα για την 
Κίνα και ότι οι χώρες μέλη της G20 
αναγκάζονται να εξασφαλίσουν 
μεγαλύτερη ευελιξία των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών·

Or. en

Τροπολογία 38
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποτίμηση 
του γιουάν δημιουργεί τεχνητά εμπορικά 
πλεονεκτήματα για την Κίνα και ότι οι 
χώρες μέλη της G20 αναγκάζονται να 
εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ευελιξία των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποτίμηση 
του γιουάν δημιουργεί τεχνητά εμπορικά 
πλεονεκτήματα για την Κίνα και ότι οι 
χώρες μέλη της G20 αναγκάζονται να 
εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ευελιξία των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Κίνα επέτρεψε την 
ανατίμηση του νομίσματός της κατά 
περίπου 20% έναντι του δολαρίου από το 
2005 έως το 2008, διέκοψε την άνοδό του 
το 2008 φοβούμενη τον αντίκτυπο της 
παγκόσμιας ύφεσης στην εξαγωγικά 
προσανατολισμένη οικονομία της, αλλά 
από το 2010 έχει εκ νέου προβεί σε 
ανατίμηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ιδέα της χρήσης της συναλλαγματικής 
πολιτικής ως μέσου για την αντιμετώπιση 
του πληθωρισμού έχει πρόσφατα κερδίσει 
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έδαφος μεταξύ των κινέζων 
αξιωματούχων·

Or. en

Τροπολογία 39
Marielle De Sarnez, Emilio Menéndez del Valle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010 η ΕΕ 
κατέσχεσε περισσότερα από 103 
εκατομμύρια προϊόντα ύποπτα για 
παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) στα εξωτερικά της 
σύνορα, με τη συνολική αξία αυτών να 
ανέρχεται στα 1,11 δισεκατομμύρια ευρώ, 
και ότι η Κίνα είναι η χώρα προέλευσης 
του 85% αυτών των αντικειμένων·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010 η ΕΕ 
κατέσχεσε περισσότερα από 103 
εκατομμύρια προϊόντα ύποπτα για 
παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) στα εξωτερικά της 
σύνορα, με τη συνολική αξία αυτών να 
ανέρχεται στα 1,11 δισεκατομμύρια ευρώ, 
και ότι η Κίνα είναι η χώρα προέλευσης 
του 85% αυτών των αντικειμένων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικό 
στοιχείο της προστασίας της πνευματικής 
ιδιοκτησίας είναι η ορθή επιβολή των 
υφιστάμενων νόμων και των διεθνών 
δεσμεύσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
ποινών·

Or. en

Τροπολογία 40
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010 η ΕΕ 
κατέσχεσε περισσότερα από 103 
εκατομμύρια προϊόντα ύποπτα για 
παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) στα εξωτερικά της 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010 η ΕΕ 
κατέσχεσε περισσότερα από 103 
εκατομμύρια προϊόντα ύποπτα για 
παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) στα εξωτερικά της 
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σύνορα, με τη συνολική αξία αυτών να 
ανέρχεται στα 1,11 δισεκατομμύρια ευρώ, 
και ότι η Κίνα είναι η χώρα προέλευσης 
του 85% αυτών των αντικειμένων·

σύνορα, με τη συνολική αξία αυτών να 
ανέρχεται στα 1,11 δισεκατομμύρια ευρώ, 
και ότι η Κίνα είναι η χώρα προέλευσης 
του 85% αυτών των αντικειμένων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω 
εμπορεύματα συχνά παράγονται σε 
εγκαταστάσεις όπου επίσης παράγονται 
αγαθά για την κανονική αγορά και κατά 
παράβαση του εργατικού δικαίου καθώς 
και των προτύπων υγείας και ασφάλειας 
και ότι ενέχουν κινδύνους για τους 
καταναλωτές και, στην περίπτωση των 
χημικών προϊόντων, για το ευρύτερο 
περιβάλλον·

Or. fr

Τροπολογία 41
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα, στο 
πλαίσιο του 12ου πενταετούς σχεδίου της, 
αναμένεται να αναπτύξει τους 
στρατηγικούς τομείς της ενέργειας, των 
κατασκευών και των μεταφορών και να 
ανταποκριθεί στις σημαντικές ανάγκες 
στον τομέα της ανάπτυξης υπηρεσιών, 
παρέχοντας νέες δυνατότητες επενδύσεων 
για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα, στο 
πλαίσιο του 12ου πενταετούς σχεδίου της, 
αναμένεται να αναπτύξει τους 
στρατηγικούς τομείς της ενέργειας, των 
κατασκευών και των μεταφορών και να 
ανταποκριθεί στις σημαντικές ανάγκες 
στον τομέα της ανάπτυξης υπηρεσιών, 
πράγμα που θα μπορούσε να προσφέρει
νέες δυνατότητες επενδύσεων για τις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις·

Or. de

Τροπολογία 42
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το έτος 
2012 οι εξωτερικές επενδύσεις της ΕΕ 
στην Κίνα ανήλθαν στα 4,9 
δισεκατομμύρια ευρώ και οι εξωτερικές 
επενδύσεις της Κίνας προς την ΕΕ το ίδιο 
έτος ανήλθαν στα 0,9 δισεκατομμύρια 
ευρώ· 

Or. de

Τροπολογία 43
Emilio Menéndez del Valle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή 
περιβαλλοντικών πολιτικών στην Κίνα 
βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και 
ότι η Κίνα εξακολουθεί να στηρίζεται σε 
παραγωγή με υψηλή ένταση ενέργειας σε 
συνδυασμό με χαμηλά επίπεδα 
αποδοτικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η Κίνα και η ΕΕ θα μπορούσαν να 
αναπτύξουν ισχυρή συνεργασία στον 
τομέα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 44
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί 
στόχοι που περιγράφονται στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» και στο 12ο 
πενταετές σχέδιο είναι παρόμοιοι και 
προβλέπουν ενισχυμένη συνεργασία·

Or. en

Τροπολογία 45
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ανάδειξη της αμοιβαιότητας σε αρχή της 
εμπορικής πολιτικής της ΕΕ

Ανάδειξη της αμοιβαιότητας σε αρχή της 
εμπορικής πολιτικής της ΕΕ με την Κίνα

Or. en

Τροπολογία 46
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ανάδειξη της αμοιβαιότητας σε αρχή της 
εμπορικής πολιτικής της ΕΕ

Βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές

Or. fr

Τροπολογία 47
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1



AM\889744EL.doc 25/109 PE480.615v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει 
την αρχή της αμοιβαιότητας στην κοινή 
εμπορική πολιτική της ΕΕ με τις 
ανεπτυγμένες και τις αναδυόμενες χώρες 
όπως η Κίνα, προκειμένου να διασφαλίσει 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλους, 
αποφεύγοντας κάθε είδους 
προστατευτισμό·

1. ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει 
την αρχή της αμοιβαιότητας στην κοινή 
εμπορική πολιτική της ΕΕ με τις 
ανεπτυγμένες και τις αναδυόμενες χώρες 
όπως η Κίνα, προκειμένου να διασφαλίσει 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλους·

Or. it

Τροπολογία 48
Robert Sturdy
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει 
την αρχή της αμοιβαιότητας στην κοινή 
εμπορική πολιτική της ΕΕ με τις 
ανεπτυγμένες και τις αναδυόμενες χώρες 
όπως η Κίνα, προκειμένου να διασφαλίσει 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλους, 
αποφεύγοντας κάθε είδους 
προστατευτισμό·

1. ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει 
την αρχή της ανοικτής αμοιβαιότητας στην 
κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ με τις 
ανεπτυγμένες και τις αναδυόμενες χώρες 
όπως η Κίνα, προκειμένου να διασφαλίσει 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλους, 
αποφεύγοντας κάθε είδους 
προστατευτισμό·

Or. en

Τροπολογία 49
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει 
την αρχή της αμοιβαιότητας στην κοινή 
εμπορική πολιτική της ΕΕ με τις 
ανεπτυγμένες και τις αναδυόμενες χώρες 
όπως η Κίνα, προκειμένου να διασφαλίσει 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλους, 
αποφεύγοντας κάθε είδους 
προστατευτισμό·

1. ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει 
την αρχή της αμοιβαιότητας στην κοινή 
εμπορική πολιτική της ΕΕ με τις 
ανεπτυγμένες και τις αναδυόμενες χώρες 
όπως η Κίνα, προκειμένου να διασφαλίσει 
καλύτερους ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού για όλους·

Or. en

Τροπολογία 50
Marielle De Sarnez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει 
την αρχή της αμοιβαιότητας στην κοινή 
εμπορική πολιτική της ΕΕ με τις 
ανεπτυγμένες και τις αναδυόμενες χώρες 
όπως η Κίνα, προκειμένου να διασφαλίσει 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλους, 
αποφεύγοντας κάθε είδους 
προστατευτισμό·

1. ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει 
την αρχή της αμοιβαιότητας στην κοινή 
εμπορική πολιτική της ΕΕ με τις 
ανεπτυγμένες και τις αναδυόμενες χώρες 
όπως η Κίνα, προκειμένου να 
αποκαταστήσει τον θεμιτό ανταγωνισμό,
αποφεύγοντας κάθε είδους 
προστατευτισμό·

Or. en

Τροπολογία 51
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει 
την αρχή της αμοιβαιότητας στην κοινή 
εμπορική πολιτική της ΕΕ με τις 

1. ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει 
την αρχή της αμοιβαιότητας στην κοινή 
εμπορική πολιτική της ΕΕ με τις 



AM\889744EL.doc 27/109 PE480.615v01-00

EL

ανεπτυγμένες και τις αναδυόμενες χώρες 
όπως η Κίνα, προκειμένου να διασφαλίσει 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλους, 
αποφεύγοντας κάθε είδους 
προστατευτισμό·

ανεπτυγμένες και τις αναδυόμενες χώρες 
όπως η Κίνα, προκειμένου να διασφαλίσει 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλους, 
αποφεύγοντας κάθε είδους αδικαιολόγητα 
μέτρα προστασίας· θεωρεί ότι ορισμένα 
μέτρα διασφάλισης για οικονομικούς 
τομείς που τίθενται σε κίνδυνο από 
ταχείες μεταβολές στις δομές του 
διεθνούς εμπορίου, καθώς και μέτρα 
προστασίας κατά του κοινωνικού ή 
περιβαλλοντικού ντάμπινγκ είναι 
δικαιολογημένα και απαραίτητα·

Or. en

Τροπολογία 52
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι είναι προς όφελος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίσει 
βελτιωμένη πρόσβαση στην αγορά της 
Κίνας για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, 
πιθανώς μέσω μιας φιλόδοξης και 
ισορροπημένης συμφωνίας οικονομικής 
εταιρικής σχέσης, στην οποία οι σχετικές 
διαπραγματεύσεις θα λάμβαναν υπόψη τα 
εμπορικά αιτήματα και των δύο πλευρών, 
συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης 
του καθεστώτος οικονομίας της αγοράς 
της Κίνας από την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 53
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επικροτεί την ενίσχυση των 
οικονομικών σχέσεων μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας· 
καλεί την ΕΕ και την Κίνα να 
καλλιεργήσουν αυτήν τη σχέση με βάση 
την εταιρική σχέση και τα αμοιβαία 
οφέλη αντί του σκληρού ανταγωνισμού 
και της αντιπαράθεσης·

Or. en

Τροπολογία 54
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. επικροτεί τις θετικές επιπτώσεις της 
ένταξης της Κίνας στον ΠΟΕ και καλεί 
την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία 
της με την Κίνα προκειμένου να θεσπίσει 
ένα πιο αποτελεσματικό και δίκαιο 
σύστημα διεθνούς εμπορίου·

Or. en

Τροπολογία 55
Robert Sturdy
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. διαπιστώνει ότι η κινεζική οικονομία δεν 
πληροί όλα τα κριτήρια της οικονομίας της 
αγοράς, όπως ορίζονται από τον ΠΟΕ· 

2. διαπιστώνει ότι η κινεζική οικονομία δεν 
πληροί ακόμη όλα τα κριτήρια της 
οικονομίας της αγοράς, όπως ορίζονται 
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καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με την 
κινεζική κυβέρνηση με στόχο την 
εξάλειψη των εμποδίων στο καθεστώς της 
οικονομίας της αγοράς· επιμένει ότι το 
καθεστώς αυτό θα πρέπει να εκχωρηθεί 
μόνον αφού πρώτα η Κίνα έχει 
εκπληρώσει τα συναφή κριτήρια· ζητεί από 
την ΕΕ να προχωρήσει στην τακτική 
αξιολόγηση, υπό μορφή ετήσιας έκθεσης, 
της τήρησης από την Κίνα των 
υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στο 
πρωτόκολλο προσχώρησής της στον ΠΟΕ·

από τον ΠΟΕ· καλεί την Επιτροπή να 
συνεργαστεί με την κινεζική κυβέρνηση με 
στόχο την εξάλειψη των εναπομεινάντων
εμποδίων στο καθεστώς της οικονομίας 
της αγοράς· επιμένει ότι το καθεστώς αυτό 
θα πρέπει να εκχωρηθεί αφού πρώτα η 
Κίνα έχει εκπληρώσει τα συναφή κριτήρια· 
ζητεί από την ΕΕ να προχωρήσει στην 
τακτική αξιολόγηση, υπό μορφή ετήσιας 
έκθεσης, της τήρησης από την Κίνα των 
υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στο 
πρωτόκολλο προσχώρησής της στον ΠΟΕ·

Or. en

Τροπολογία 56
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. διαπιστώνει ότι η κινεζική οικονομία δεν 
πληροί όλα τα κριτήρια της οικονομίας της 
αγοράς, όπως ορίζονται από τον ΠΟΕ· 
καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με την 
κινεζική κυβέρνηση με στόχο την 
εξάλειψη των εμποδίων στο καθεστώς της 
οικονομίας της αγοράς· επιμένει ότι το 
καθεστώς αυτό θα πρέπει να εκχωρηθεί 
μόνον αφού πρώτα η Κίνα έχει 
εκπληρώσει τα συναφή κριτήρια· ζητεί από 
την ΕΕ να προχωρήσει στην τακτική 
αξιολόγηση, υπό μορφή ετήσιας έκθεσης, 
της τήρησης από την Κίνα των 
υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στο 
πρωτόκολλο προσχώρησής της στον ΠΟΕ·

2. διαπιστώνει ότι η κινεζική οικονομία δεν 
πληροί όλα τα κριτήρια της οικονομίας της 
αγοράς, όπως ορίζονται από τον ΠΟΕ· 
καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με την 
κινεζική κυβέρνηση με στόχο την 
εξάλειψη των εναπομεινάντων εμποδίων 
πριν από το 2016 όταν θα χορηγηθεί 
αυτομάτως από τον ΠΟΕ στην Κίνα το 
καθεστώς της οικονομίας της αγοράς· 
επιμένει ότι το καθεστώς αυτό θα πρέπει 
να εκχωρηθεί στην Κίνα πριν από την 
ημερομηνία αυτή μόνον εφόσον η Κίνα
έχει εκπληρώσει όλα τα κριτήρια· ζητεί 
από την ΕΕ να προχωρήσει στην τακτική 
αξιολόγηση, υπό μορφή ετήσιας έκθεσης, 
της τήρησης από την Κίνα των 
υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στο 
πρωτόκολλο προσχώρησής της στον ΠΟΕ·

Or. en
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Τροπολογία 57
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. διαπιστώνει ότι η κινεζική οικονομία 
δεν πληροί όλα τα κριτήρια της 
οικονομίας της αγοράς, όπως ορίζονται
από τον ΠΟΕ· καλεί την Επιτροπή να 
συνεργαστεί με την κινεζική κυβέρνηση 
με στόχο την εξάλειψη των εμποδίων στο 
καθεστώς της οικονομίας της αγοράς· 
επιμένει ότι το καθεστώς αυτό θα πρέπει 
να εκχωρηθεί μόνον αφού πρώτα η Κίνα 
έχει εκπληρώσει τα συναφή κριτήρια·
ζητεί από την ΕΕ να προχωρήσει στην 
τακτική αξιολόγηση, υπό μορφή ετήσιας 
έκθεσης, της τήρησης από την Κίνα των 
υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στο 
πρωτόκολλο προσχώρησής της στον ΠΟΕ·

2. διαπιστώνει ότι η Κίνα καταβάλλει 
μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να 
αναγνωριστεί η οικονομία της ως 
οικονομία της αγοράς, όπως ορίζεται από 
τον ΠΟΕ· παρατηρεί, ωστόσο, τις 
εναπομείνασες διαφορές μεταξύ της 
κινεζικής οικονομίας και της οικονομίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· αναγνωρίζει 
τις συγκεκριμένες ανάγκες της κινεζικής
οικονομίας κατά την τρέχουσα 
κατάσταση ανάπτυξης της χώρας και 
σέβεται το δικαίωμα των κινέζων 
πολιτών να επιλέξουν τη δική τους πορεία 
ανάπτυξης· ζητεί από την Επιτροπή να 
προχωρήσει στην τακτική αξιολόγηση, υπό 
μορφή ετήσιας έκθεσης, της τήρησης από 
την Κίνα των υποχρεώσεων που 
περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο 
προσχώρησής της στον ΠΟΕ·

Or. en

Τροπολογία 58
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. διαπιστώνει ότι η κινεζική οικονομία δεν 
πληροί όλα τα κριτήρια της οικονομίας της 
αγοράς, όπως ορίζονται από τον ΠΟΕ· 
καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με την 
κινεζική κυβέρνηση με στόχο την 
εξάλειψη των εμποδίων στο καθεστώς της 

2. διαπιστώνει ότι η κινεζική οικονομία δεν 
πληροί όλα τα κριτήρια της οικονομίας της 
αγοράς, όπως ορίζονται από τον ΠΟΕ· 
καλεί την Επιτροπή να παροτρύνει την 
κινεζική κυβέρνηση με στόχο την 
εξάλειψη των εμποδίων στο καθεστώς της 
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οικονομίας της αγοράς· επιμένει ότι το 
καθεστώς αυτό θα πρέπει να εκχωρηθεί 
μόνον αφού πρώτα η Κίνα έχει 
εκπληρώσει τα συναφή κριτήρια· ζητεί από
την ΕΕ να προχωρήσει στην τακτική 
αξιολόγηση, υπό μορφή ετήσιας έκθεσης, 
της τήρησης από την Κίνα των 
υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στο 
πρωτόκολλο προσχώρησής της στον ΠΟΕ·

οικονομίας της αγοράς· επιμένει ότι το 
καθεστώς αυτό θα πρέπει να εκχωρηθεί 
μόνον αφού πρώτα η Κίνα έχει 
εκπληρώσει τα συναφή κριτήρια· ζητεί από 
την ΕΕ να προχωρήσει στην τακτική 
αξιολόγηση, υπό μορφή ετήσιας έκθεσης, 
της τήρησης από την Κίνα των 
υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στο 
πρωτόκολλο προσχώρησής της στον ΠΟΕ·

Or. it

Τροπολογία 59
Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έως 
τα τέλη του 2012 πρόταση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα 
μέτρα που επιθυμεί να λάβει η Επιτροπή, 
όταν το 2016 η ΕΕ θα πρέπει να εγκρίνει 
την υπαγωγή της Κίνας στο καθεστώς 
οικονομίας της αγοράς, σύμφωνα με τις 
ήδη αναληφθείσες υποχρεώσεις, παρότι 
κατά πάσα πιθανότητα δεν θα 
πληρούνται οι αντικειμενικές 
προϋποθέσεις γι’ αυτό·

Or. de

Τροπολογία 60
Robert Sturdy
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
υπάρχουν πολυάριθμοι δασμολογικοί και 
μη δασμολογικοί φραγμοί στην κινεζική 
αγορά, όπως ορισμένες διακρίσεις έναντι 
των ξένων οικονομικών φορέων, 
συγκεκριμένα στον τραπεζικό τομέα, στον 
τομέα των ασφαλειών και στις 
τηλεπικοινωνίες, όπως η περιπλοκότητα 
της δασμολογικής διάρθρωσης και τα 
τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, όπως οι 
αδιαφανείς τεχνικοί κανόνες και 
διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης ή το κινεζικό σύστημα 
υποχρεωτικής πιστοποίησης (CCC)· 
διαπιστώνει ότι η Κίνα, αντίθετα προς ό,τι 
προβλέπεται στη συμφωνία για τις 
επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα, 
δεν κοινοποιεί συστηματικά τις ειδικές 
επιδοτήσεις της·

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
υπάρχουν πολυάριθμοι δασμολογικοί και 
μη δασμολογικοί φραγμοί στην κινεζική 
αγορά, όπως ορισμένες διακρίσεις έναντι 
των ξένων οικονομικών φορέων, 
συγκεκριμένα στον τραπεζικό τομέα, στον 
τομέα των ασφαλειών και στις 
τηλεπικοινωνίες, όπως η περιπλοκότητα 
της δασμολογικής διάρθρωσης και τα 
τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, όπως οι 
αδιαφανείς τεχνικοί κανόνες και 
διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης ή το κινεζικό σύστημα 
υποχρεωτικής πιστοποίησης (CCC)· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
Κίνα, αντίθετα προς ό,τι προβλέπεται στη 
συμφωνία του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και 
τα αντισταθμιστικά μέτρα, δεν κοινοποιεί 
συστηματικά τις ειδικές επιδοτήσεις της·

Or. en

Τροπολογία 61
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
υπάρχουν πολυάριθμοι δασμολογικοί και 
μη δασμολογικοί φραγμοί στην κινεζική 
αγορά, όπως ορισμένες διακρίσεις έναντι 
των ξένων οικονομικών φορέων, 
συγκεκριμένα στον τραπεζικό τομέα, στον 
τομέα των ασφαλειών και στις 
τηλεπικοινωνίες, όπως η περιπλοκότητα 
της δασμολογικής διάρθρωσης και τα 
τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, όπως οι 
αδιαφανείς τεχνικοί κανόνες και 
διαδικασίες αξιολόγησης της 

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
υπάρχουν πολυάριθμοι δασμολογικοί και 
αδικαιολόγητοι μη δασμολογικοί φραγμοί 
στην κινεζική αγορά, όπως ορισμένες 
διακρίσεις έναντι των ξένων οικονομικών 
φορέων, συγκεκριμένα σε ορισμένους 
τομείς υπηρεσιών, όπως η περιπλοκότητα 
της δασμολογικής διάρθρωσης και τα 
τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, όπως οι 
αδιαφανείς τεχνικοί κανόνες και 
διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης ή το κινεζικό σύστημα 
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συμμόρφωσης ή το κινεζικό σύστημα 
υποχρεωτικής πιστοποίησης (CCC)· 
διαπιστώνει ότι η Κίνα, αντίθετα προς ό,τι 
προβλέπεται στη συμφωνία για τις 
επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα, 
δεν κοινοποιεί συστηματικά τις ειδικές 
επιδοτήσεις της·

υποχρεωτικής πιστοποίησης (CCC)· 
διαπιστώνει ότι η Κίνα, αντίθετα προς ό,τι 
προβλέπεται στη συμφωνία για τις 
επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα, 
δεν κοινοποιεί συστηματικά τις ειδικές 
επιδοτήσεις της·

Or. en

Τροπολογία 62
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
υπάρχουν πολυάριθμοι δασμολογικοί και 
μη δασμολογικοί φραγμοί στην κινεζική 
αγορά, όπως ορισμένες διακρίσεις έναντι 
των ξένων οικονομικών φορέων, 
συγκεκριμένα στον τραπεζικό τομέα, στον 
τομέα των ασφαλειών και στις 
τηλεπικοινωνίες, όπως η περιπλοκότητα 
της δασμολογικής διάρθρωσης και τα 
τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, όπως οι 
αδιαφανείς τεχνικοί κανόνες και 
διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης ή το κινεζικό σύστημα 
υποχρεωτικής πιστοποίησης (CCC)· 
διαπιστώνει ότι η Κίνα, αντίθετα προς ό,τι 
προβλέπεται στη συμφωνία για τις 
επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα, 
δεν κοινοποιεί συστηματικά τις ειδικές 
επιδοτήσεις της·

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
υπάρχουν πολυάριθμοι δασμολογικοί και 
μη δασμολογικοί φραγμοί στην κινεζική 
αγορά, όπως ορισμένες διακρίσεις έναντι 
των ξένων οικονομικών φορέων, 
συγκεκριμένα στον τραπεζικό τομέα, στον 
τομέα των ασφαλειών και στις 
τηλεπικοινωνίες, όπως η περιπλοκότητα 
της δασμολογικής διάρθρωσης και τα 
τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, όπως οι 
αδιαφανείς τεχνικοί κανόνες και 
διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης ή το κινεζικό σύστημα 
υποχρεωτικής πιστοποίησης (CCC)· 
διαπιστώνει ότι η Κίνα, αντίθετα προς ό,τι 
προβλέπεται στη συμφωνία του ΠΟΕ για 
τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά 
μέτρα, δεν κοινοποιεί συστηματικά τις 
ειδικές επιδοτήσεις της·

Or. en

Τροπολογία 63
Helmut Scholz
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
υπάρχουν πολυάριθμοι δασμολογικοί και 
μη δασμολογικοί φραγμοί στην κινεζική 
αγορά, όπως ορισμένες διακρίσεις έναντι 
των ξένων οικονομικών φορέων, 
συγκεκριμένα στον τραπεζικό τομέα, στον 
τομέα των ασφαλειών και στις 
τηλεπικοινωνίες, όπως η περιπλοκότητα 
της δασμολογικής διάρθρωσης και τα 
τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, όπως οι 
αδιαφανείς τεχνικοί κανόνες και 
διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης ή το κινεζικό σύστημα 
υποχρεωτικής πιστοποίησης (CCC)· 
διαπιστώνει ότι η Κίνα, αντίθετα προς ό,τι 
προβλέπεται στη συμφωνία για τις 
επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα, 
δεν κοινοποιεί συστηματικά τις ειδικές 
επιδοτήσεις της·

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
υπάρχουν πολυάριθμοι δασμολογικοί και 
αρκετοί αδικαιολόγητοι μη δασμολογικοί 
φραγμοί στην κινεζική αγορά, όπως 
ορισμένες διακρίσεις έναντι των ξένων 
οικονομικών φορέων, συγκεκριμένα στον 
τραπεζικό τομέα, στον τομέα των 
ασφαλειών και στις τηλεπικοινωνίες, όπως 
η περιπλοκότητα της δασμολογικής 
διάρθρωσης και τα τεχνικά εμπόδια στο 
εμπόριο, όπως οι αδιαφανείς τεχνικοί 
κανόνες και διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης ή το κινεζικό σύστημα 
υποχρεωτικής πιστοποίησης (CCC)· 
διαπιστώνει ότι η Κίνα, αντίθετα προς ό,τι 
προβλέπεται στη συμφωνία του ΠΟΕ για 
τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά 
μέτρα, δεν κοινοποιεί συστηματικά τις 
ειδικές επιδοτήσεις της·

Or. en

Τροπολογία 64
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει ότι η Κίνα επιτυγχάνει σε 
πολύ σημαντικό βαθμό εμπορικά 
πλεονεκτήματα απέναντι στην ΕΕ 
διαμέσου στοχευμένων κρατικών 
επιδοτήσεων με τη βοήθεια πολλών και 
διαφόρων νομικών σχημάτων· καλεί 
επειγόντως την Κίνα να προσαρμόσει τα 
κρατικά της προγράμματα στήριξης στις 
σχετικές διατάξεις του ΠΟΕ· καλεί, 
επιπλέον, την Επιτροπή να προβεί το 
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συντομότερο δυνατόν σε μεταρρύθμιση 
του κανονισμού αντισταθμιστικών 
δασμών, ώστε να μπορούν να 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι 
σημαντικές προκλήσεις από την πλευρά 
της Κίνας·

Or. de

Τροπολογία 65
Marielle De Sarnez, Emilio Menéndez del Valle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. διαπιστώνει ότι η Κίνα αποδοκιμάζει 
την ύπαρξη εμπορικών φραγμών στην 
ευρωπαϊκή αγορά, όπως οι σημαντικές 
γεωργικές επιδοτήσεις της ΕΕ για τους 
ευρωπαίους γεωργούς, το πολύπλοκο 
σύστημα γεωργικών δασμών, τα τεχνικά 
εμπόδια στο εμπόριο, καθώς και οι 
φραγμοί σε επενδύσεις τρίτων χωρών σε 
ορισμένα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 66
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. διαπιστώνει ότι, σύμφωνα με νέες 
μελέτες, το 80% περίπου των εισαγωγών 
αγαθών από την Κίνα στην Ευρώπη 
αναλογεί σε ξένους επενδυτές που 
δραστηριοποιούνται στην Κίνα· καλεί την 
Επιτροπή να παρακολουθεί αυτήν την 
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κατάσταση και να μην επιδοτεί τη 
μετεγκατάσταση επιχειρήσεων και 
παραγωγής από την Ευρώπη στην Κίνα· 
καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
νομοθεσία που θα δεσμεύει τους 
ευρωπαίους επενδυτές στην Κίνα να 
τηρούν τα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά πρότυπα προς αποφυγή του 
ντάμπινγκ·

Or. en

Τροπολογία 67
Emilio Menéndez del Valle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Κίνα 
αναπτύσσει μέτρα που δημιουργούν 
διακρίσεις έναντι ξένων εταιρειών, 
δηλαδή την πρωτοβουλία «αγοράστε 
κινεζικά» και την «αυτόχθονη 
καινοτομία»·

Or. en

Τροπολογία 68
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. εκφράζει την ανησυχία του για την 
έλλειψη αξιοπιστίας του δικαιοδοτικού 
συστήματος που δεν επιτυγχάνει την 
τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων, 
καθώς και για την έλλειψη διαφάνειας 
και ομοιομορφίας στην εφαρμογή του 
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ρυθμιστικού καθεστώτος που διέπει τις 
επενδύσεις·

Or. fr

Τροπολογία 69
Franck Proust, Tokia Saïfi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. προβληματίζεται για την έλλειψη 
προβλεψιμότητας και γνωστοποίησης 
των τεχνικών κανόνων και προτύπων που 
εφαρμόζονται στα προϊόντα, ιδίως στον 
τομέα της πιστοποίησης, θέτοντας 
σημαντικά εμπορικά εμπόδια στις 
επιχειρήσεις με εξαγωγική 
δραστηριότητα προς την Κίνα·

Or. fr

Τροπολογία 70
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3γ. καλεί την Κίνα να εφαρμόσει τα 
διεθνή πρότυπα σχετικά με τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες με σκοπό την 
περαιτέρω προώθηση των σχέσεών της 
με τις υπόλοιπες χώρες· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την πιο ενεργή 
συμμετοχή της Κίνας στους οργανισμούς 
που θεσπίζουν τα διεθνή πρότυπα και 
θεωρεί ότι πρέπει να ενθαρρύνεται προς 
αυτήν την κατεύθυνση μέσω μιας 
αμοιβαίας συμμετοχής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στους αντίστοιχους κινεζικούς 
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οργανισμούς θέσπισης προτύπων·
επιμένει στη σημασία που έχει η 
διασφάλιση της συμμόρφωσης των 
κινεζικών εισαγωγών με τα εφαρμοστέα 
ευρωπαϊκά πρότυπα για τα διατροφικά 
και μη διατροφικά προϊόντα·

Or. fr

Τροπολογία 71
Robert Sturdy
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για τη 
δύσκολη πρόσβαση των ξένων 
επιχειρήσεων στις κινεζικές δημόσιες 
συμβάσεις, ενώ η πρόσβαση στις 
ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις είναι 
διασφαλισμένη· εκφράζει την 
αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η 
Κίνα δεν έχει προσχωρήσει στην πολυμερή 
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις 
(ΣΔΣ), παρόλο που έχει αναλάβει συναφή 
δέσμευση στο πρωτόκολλο προσχώρησής 
της στον ΠΟΕ· ζητεί από την Επιτροπή να 
καταρτίσει άμεσα ένα ευρωπαϊκό μέσο 
για τη διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης 
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις 
δημόσιες συμβάσεις τρίτων χωρών, το 
οποίο επίσης θα ενθαρρύνει τους 
εμπορικούς εταίρους της ΕΕ, όπως την 
Κίνα, να ανοίξουν τις δημόσιες συμβάσεις 
τους και να εξαλείψουν τα μέτρα 
προστατευτισμού·

4. εκφράζει την ανησυχία του για τη 
δύσκολη πρόσβαση των ξένων 
επιχειρήσεων στις κινεζικές δημόσιες 
συμβάσεις, ενώ η πρόσβαση στις 
ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις είναι 
διασφαλισμένη· εκφράζει την 
αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η 
Κίνα δεν έχει προσχωρήσει στην πολυμερή 
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις 
(ΣΔΣ), παρόλο που έχει αναλάβει συναφή 
δέσμευση στο πρωτόκολλο προσχώρησής 
της στον ΠΟΕ· ζητεί από την Επιτροπή να
χρησιμοποιήσει μια προσεκτική επιλογή 
διαθέσιμων μέσων πολιτικής με σκοπό τη 
διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις δημόσιες 
συμβάσεις τρίτων χωρών, τα οποία θα 
ενθαρρύνουν επίσης τους εμπορικούς 
εταίρους της ΕΕ, όπως την Κίνα, να 
ανοίξουν τις δημόσιες συμβάσεις τους και 
να εξαλείψουν τα μέτρα προστατευτισμού·

Or. en
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Τροπολογία 72
Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για τη 
δύσκολη πρόσβαση των ξένων 
επιχειρήσεων στις κινεζικές δημόσιες 
συμβάσεις, ενώ η πρόσβαση στις 
ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις είναι 
διασφαλισμένη· εκφράζει την 
αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η 
Κίνα δεν έχει προσχωρήσει στην πολυμερή 
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις 
(ΣΔΣ), παρόλο που έχει αναλάβει συναφή 
δέσμευση στο πρωτόκολλο προσχώρησής 
της στον ΠΟΕ· ζητεί από την Επιτροπή να 
καταρτίσει άμεσα ένα ευρωπαϊκό μέσο για 
τη διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις δημόσιες 
συμβάσεις τρίτων χωρών, το οποίο επίσης 
θα ενθαρρύνει τους εμπορικούς εταίρους 
της ΕΕ, όπως την Κίνα, να ανοίξουν τις 
δημόσιες συμβάσεις τους και να 
εξαλείψουν τα μέτρα προστατευτισμού·

4. εκφράζει την ανησυχία του για τη 
δύσκολη πρόσβαση των ξένων 
επιχειρήσεων στις κινεζικές δημόσιες 
συμβάσεις, ενώ η πρόσβαση στις 
ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις είναι 
διασφαλισμένη· εκφράζει την 
αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η 
Κίνα δεν έχει προσχωρήσει στην πολυμερή 
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις 
(ΣΔΣ), παρόλο που έχει αναλάβει συναφή 
δέσμευση στο πρωτόκολλο προσχώρησής 
της στον ΠΟΕ· επικροτεί, ταυτόχρονα, τις 
δεσμεύσεις που ανέλαβε πρόσφατα, τον 
Δεκέμβριο του 2011, η Κίνα σχετικά με 
την προθυμία της να προσχωρήσει στη 
νέα ΣΔΣ, ωστόσο, το πεδίο εφαρμογής 
της δέσμευσης αυτής θα αναπτυχθεί 
περαιτέρω· ζητεί από την Επιτροπή να 
καταρτίσει άμεσα ένα ευρωπαϊκό μέσο για 
τη διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις δημόσιες 
συμβάσεις τρίτων χωρών, το οποίο επίσης 
θα ενθαρρύνει τους εμπορικούς εταίρους 
της ΕΕ, όπως την Κίνα, να ανοίξουν τις 
δημόσιες συμβάσεις τους και να 
εξαλείψουν τα μέτρα προστατευτισμού·

Or. en

Τροπολογία 73
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για τη 
δύσκολη πρόσβαση των ξένων 
επιχειρήσεων στις κινεζικές δημόσιες 
συμβάσεις, ενώ η πρόσβαση στις 
ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις είναι 
διασφαλισμένη· εκφράζει την 
αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η 
Κίνα δεν έχει προσχωρήσει στην πολυμερή 
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις 
(ΣΔΣ), παρόλο που έχει αναλάβει συναφή 
δέσμευση στο πρωτόκολλο προσχώρησής 
της στον ΠΟΕ· ζητεί από την Επιτροπή να 
καταρτίσει άμεσα ένα ευρωπαϊκό μέσο
για τη διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης 
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις 
δημόσιες συμβάσεις τρίτων χωρών, το 
οποίο επίσης θα ενθαρρύνει τους 
εμπορικούς εταίρους της ΕΕ, όπως την 
Κίνα, να ανοίξουν τις δημόσιες συμβάσεις
τους και να εξαλείψουν τα μέτρα 
προστατευτισμού·

4. εκφράζει την ανησυχία του για τη 
δύσκολη πρόσβαση των ξένων 
επιχειρήσεων στις κινεζικές δημόσιες 
συμβάσεις, ενώ η πρόσβαση στις 
ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις είναι 
διασφαλισμένη· εκφράζει την 
αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η 
Κίνα δεν έχει προσχωρήσει στην πολυμερή 
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις 
(ΣΔΣ), παρόλο που έχει αναλάβει συναφή 
δέσμευση στο πρωτόκολλο προσχώρησής 
της στον ΠΟΕ· υποστηρίζει την Επιτροπή 
όσον αφορά την κατάρτιση ενός 
ευρωπαϊκού μέσου για τη διασφάλιση 
αμοιβαιότητας στον τομέα του 
ανοίγματος της αγοράς δημοσίων 
συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 74
Gianluca Susta

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για τη 
δύσκολη πρόσβαση των ξένων 
επιχειρήσεων στις κινεζικές δημόσιες 
συμβάσεις, ενώ η πρόσβαση στις 
ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις είναι 
διασφαλισμένη· εκφράζει την 
αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η 
Κίνα δεν έχει προσχωρήσει στην πολυμερή 
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις 
(ΣΔΣ), παρόλο που έχει αναλάβει συναφή 
δέσμευση στο πρωτόκολλο προσχώρησής 

4. εκφράζει την ανησυχία του για τη 
δύσκολη πρόσβαση των ξένων 
επιχειρήσεων στις κινεζικές δημόσιες 
συμβάσεις, ενώ η πρόσβαση στις 
ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις είναι 
διασφαλισμένη· εκφράζει την 
αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η 
Κίνα δεν έχει προσχωρήσει στην πολυμερή 
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις 
(ΣΔΣ), παρόλο που έχει αναλάβει συναφή 
δέσμευση στο πρωτόκολλο προσχώρησής 
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της στον ΠΟΕ· ζητεί από την Επιτροπή να 
καταρτίσει άμεσα ένα ευρωπαϊκό μέσο για 
τη διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις δημόσιες 
συμβάσεις τρίτων χωρών, το οποίο επίσης 
θα ενθαρρύνει τους εμπορικούς εταίρους 
της ΕΕ, όπως την Κίνα, να ανοίξουν τις 
δημόσιες συμβάσεις τους και να 
εξαλείψουν τα μέτρα προστατευτισμού·

της στον ΠΟΕ· ζητεί από την Επιτροπή να 
καταρτίσει άμεσα ένα ευρωπαϊκό μέσο για 
τη διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις δημόσιες 
συμβάσεις τρίτων χωρών, το οποίο επίσης 
θα ενθαρρύνει τους εμπορικούς εταίρους 
της ΕΕ, όπως την Κίνα, να ανοίξουν τις 
δημόσιες συμβάσεις τους και να 
εξαλείψουν τα μέτρα προστατευτισμού· 
θεωρεί απαραίτητη την ταυτόχρονη 
ενίσχυση των μέσων στήριξης για την 
τόνωση, τον συντονισμό και την 
υποστήριξη της παρουσίας των 
ευρωπαϊκών ΜΜΕ σε μια αγορά 
προτεραιότητας, όπως είναι η κινεζική·

Or. it

Τροπολογία 75
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για τη 
δύσκολη πρόσβαση των ξένων 
επιχειρήσεων στις κινεζικές δημόσιες 
συμβάσεις, ενώ η πρόσβαση στις 
ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις είναι 
διασφαλισμένη· εκφράζει την 
αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η 
Κίνα δεν έχει προσχωρήσει στην πολυμερή 
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις 
(ΣΔΣ), παρόλο που έχει αναλάβει συναφή 
δέσμευση στο πρωτόκολλο προσχώρησής 
της στον ΠΟΕ· ζητεί από την Επιτροπή να 
καταρτίσει άμεσα ένα ευρωπαϊκό μέσο για 
τη διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις δημόσιες
συμβάσεις τρίτων χωρών, το οποίο επίσης 
θα ενθαρρύνει τους εμπορικούς εταίρους 
της ΕΕ, όπως την Κίνα, να ανοίξουν τις 
δημόσιες συμβάσεις τους και να 

4. εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για 
τη δύσκολη πρόσβαση των ξένων 
επιχειρήσεων στις κινεζικές δημόσιες 
συμβάσεις, ενώ η πρόσβαση στις 
ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις είναι 
διασφαλισμένη· εκφράζει την 
αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η 
Κίνα δεν έχει προσχωρήσει στην πολυμερή 
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις 
(ΣΔΣ), παρόλο που έχει αναλάβει συναφή 
δέσμευση στο πρωτόκολλο προσχώρησής 
της στον ΠΟΕ· ζητεί από την Επιτροπή να 
καταρτίσει άμεσα ένα ευρωπαϊκό μέσο για 
τη διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις δημόσιες 
συμβάσεις τρίτων χωρών, το οποίο επίσης 
θα ενθαρρύνει τους εμπορικούς εταίρους 
της ΕΕ, όπως την Κίνα, να ανοίξουν τις 
δημόσιες συμβάσεις τους και να 
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εξαλείψουν τα μέτρα προστατευτισμού· εξαλείψουν τα μέτρα προστατευτισμού·

Or. de

Τροπολογία 76
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler, Emilio Menéndez del Valle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για τη 
δύσκολη πρόσβαση των ξένων 
επιχειρήσεων στις κινεζικές δημόσιες 
συμβάσεις, ενώ η πρόσβαση στις 
ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις είναι 
διασφαλισμένη· εκφράζει την 
αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η 
Κίνα δεν έχει προσχωρήσει στην 
πολυμερή συμφωνία για τις δημόσιες 
συμβάσεις (ΣΔΣ), παρόλο που έχει 
αναλάβει συναφή δέσμευση στο 
πρωτόκολλο προσχώρησής της στον ΠΟΕ· 
ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει 
άμεσα ένα ευρωπαϊκό μέσο για τη 
διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις δημόσιες 
συμβάσεις τρίτων χωρών, το οποίο επίσης 
θα ενθαρρύνει τους εμπορικούς εταίρους 
της ΕΕ, όπως την Κίνα, να ανοίξουν τις 
δημόσιες συμβάσεις τους και να 
εξαλείψουν τα μέτρα προστατευτισμού·

4. διαπιστώνει τη δύσκολη πρόσβαση των 
ξένων επιχειρήσεων στις κινεζικές 
δημόσιες συμβάσεις, ενώ σημαντική
πρόσβαση στις ευρωπαϊκές δημόσιες 
συμβάσεις είναι διασφαλισμένη· επικροτεί 
την αναθεώρηση και τη διεύρυνση του 
πεδίου εφαρμογής της συμφωνίας για τις 
δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ), που 
συμφωνήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2011 
στη διάρκεια της τελευταίας υπουργικής 
διάσκεψης του ΠΟΕ· επομένως, 
ενθαρρύνει την Κίνα να υποβάλει 
προσφορά προσχώρησης στη ΣΔΣ 
συγκρίσιμη με το επίπεδο άλλων 
συμβαλλομένων μερών της ΣΔΣ, 
σύμφωνα με τη δέσμευση που ανέλαβε 
στο πρωτόκολλο προσχώρησής της στον 
ΠΟΕ· ζητεί από την Επιτροπή να
καταρτίσει άμεσα ένα ευρωπαϊκό μέσο για 
τη διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις δημόσιες 
συμβάσεις τρίτων χωρών, το οποίο επίσης 
θα ενθαρρύνει τους εμπορικούς εταίρους 
της ΕΕ, όπως την Κίνα, να ανοίξουν τις 
δημόσιες συμβάσεις τους και να 
εξαλείψουν τα μέτρα προστατευτισμού·

Or. en

Τροπολογία 77
Helmut Scholz
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για τη 
δύσκολη πρόσβαση των ξένων 
επιχειρήσεων στις κινεζικές δημόσιες 
συμβάσεις, ενώ η πρόσβαση στις 
ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις είναι 
διασφαλισμένη· εκφράζει την 
αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η 
Κίνα δεν έχει προσχωρήσει στην 
πολυμερή συμφωνία για τις δημόσιες 
συμβάσεις (ΣΔΣ), παρόλο που έχει 
αναλάβει συναφή δέσμευση στο 
πρωτόκολλο προσχώρησής της στον
ΠΟΕ· ζητεί από την Επιτροπή να 
καταρτίσει άμεσα ένα ευρωπαϊκό μέσο 
για τη διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης 
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις 
δημόσιες συμβάσεις τρίτων χωρών, το 
οποίο επίσης θα ενθαρρύνει τους 
εμπορικούς εταίρους της ΕΕ, όπως την 
Κίνα, να ανοίξουν τις δημόσιες συμβάσεις 
τους και να εξαλείψουν τα μέτρα 
προστατευτισμού·

4. διαπιστώνει ότι η Κίνα συμφώνησε 
μαζί με 42 άλλες χώρες σχετικά με τις 
νέες αρχές της ΣΔΣ του ΠΟΕ, θεωρεί την 
κινεζική προσφορά ΣΔΣ αξιοπρεπή 
προσέγγιση ενώ διαπιστώνει ότι υστερεί 
ως προς το βαθμό ανοίγματος της αγοράς 
δημοσίων συμβάσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης· θεωρεί θετικές τις προτάσεις 
της Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην 
πράσινη βίβλο του 2011 σχετικά με τον 
εκσυγχρονισμό των κανόνων δημοσίων 
συμβάσεων στην ΕΕ, ιδίως σε σχέση με 
τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν
οι δημόσιες συμβάσεις στην επίτευξη 
στόχων στον τομέα περιβαλλοντικής 
προστασίας και δημιουργίας τοπικών 
θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 78
Tokia Saïfi, Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. εκφράζει την ανησυχία του για τη 
δύσκολη πρόσβαση των ξένων
επιχειρήσεων στις κινεζικές δημόσιες 
συμβάσεις, ενώ η πρόσβαση στις 
ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις είναι 
διασφαλισμένη· εκφράζει την 
αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η 

4. εκφράζει την ανησυχία του για τη 
δύσκολη πρόσβαση των ευρωπαϊκών
επιχειρήσεων στις κινεζικές δημόσιες 
συμβάσεις, ενώ η πρόσβαση στις 
ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις είναι 
διασφαλισμένη· εκφράζει την 
αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η 
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Κίνα δεν έχει προσχωρήσει στην πολυμερή 
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις 
(ΣΔΣ), παρόλο που έχει αναλάβει συναφή 
δέσμευση στο πρωτόκολλο προσχώρησής 
της στον ΠΟΕ· ζητεί από την Επιτροπή να 
καταρτίσει άμεσα ένα ευρωπαϊκό μέσο για 
τη διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις δημόσιες 
συμβάσεις τρίτων χωρών, το οποίο επίσης 
θα ενθαρρύνει τους εμπορικούς εταίρους 
της ΕΕ, όπως την Κίνα, να ανοίξουν τις 
δημόσιες συμβάσεις τους και να 
εξαλείψουν τα μέτρα προστατευτισμού·

Κίνα δεν έχει προσχωρήσει στην πολυμερή 
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις 
(ΣΔΣ), παρόλο που έχει αναλάβει συναφή 
δέσμευση στο πρωτόκολλο προσχώρησής 
της στον ΠΟΕ· εκφράζει την επιθυμία του 
για την άμεση κατάρτιση νέας 
προσφοράς εκ μέρους της Κίνας που θα 
είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της ΣΔΣ 
όπως υπογράφηκε στις 15 Δεκεμβρίου 
2011, η οποία θα αφορά κυρίως τόσο τις 
κρατικές επιχειρήσεις, σε εθνικό, 
περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο, όσο 
και τις υπηρεσίες· ζητεί από την Επιτροπή 
να παρουσιάσει στις αρχές του 2012 ένα 
ευρωπαϊκό μέσο για τη διασφάλιση 
καλύτερης πρόσβασης των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις 
τρίτων χωρών, το οποίο επίσης θα 
ενθαρρύνει τους εμπορικούς εταίρους της 
ΕΕ, όπως την Κίνα, να ανοίξουν τις 
δημόσιες συμβάσεις τους και να 
εξαλείψουν τα μέτρα προστατευτισμού·

Or. fr

Τροπολογία 79
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
γενικότερα τις δημόσιες συμβάσεις σε 
σχέση με τον πιθανό ρόλο τους ως 
εργαλείου σε μια προνοητική βιομηχανική 
πολιτική της ΕΕ το οποίο, 
μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε να είναι 
πιο ευνοϊκό για τα ευρωπαϊκά 
συμφέροντα από ό,τι η εστίαση στην 
αμοιβαιότητα της πρόσβασης στην 
αγορά, ιδίως όσον αφορά την εισαγωγή 
νέων πράσινων τεχνολογιών σε μαζική 
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κλίμακα·

Or. en

Τροπολογία 80
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. υπενθυμίζει το άνοιγμα των 
ευρωπαϊκών δημόσιων συμβάσεων σε 
σχέση με τις κινεζικές επιχειρήσεις·
προβληματίζεται για τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό που ενδεχομένως προκύπτει 
από τις εμφανώς πιο συμφέρουσες 
κινεζικές προσφορές σε σχέση με αυτές 
που υποβάλουν οι ευρωπαϊκοί φορείς, 
ιδίως χάρη στις συγκεκαλυμμένες 
κρατικές ενισχύσεις·

Or. fr

Τροπολογία 81
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι οι εξαγωγικές 
πιστώσεις που χορηγούνται από τις 
κινεζικές αρχές και τις κινεζικές τράπεζες 
ευνοούν τις στρεβλώσεις του εμπορίου· 
καλεί, επομένως, την Κίνα να 
συμμορφωθεί προς τις κατευθυντήριες 
γραμμές του διακανονισμού του ΟΟΣΑ για 
τις εξαγωγικές πιστώσεις που τυγχάνουν 
δημόσιας στήριξης· καλεί την Επιτροπή να 
συμβάλει στις προσπάθειες του ΟΟΣΑ 
ώστε να επιτευχθεί η συμμετοχή της Κίνας 

5. επισημαίνει ότι ορισμένες μορφές 
εξαγωγικών πιστώσεων που χορηγούνται 
από τις αρχές και τις τράπεζες της Κίνας, 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
κρατών μελών ευνοούν τις στρεβλώσεις 
του εμπορίου σε μεγάλη κλίμακα· καλεί, 
επομένως, τα μέλη να συμμορφωθούν 
προς τις κατευθυντήριες γραμμές του 
διακανονισμού του ΟΟΣΑ για τις 
εξαγωγικές πιστώσεις που τυγχάνουν 
δημόσιας στήριξης· καλεί την Επιτροπή να 
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σε αυτόν το διακανονισμό  παροτρύνει 
επίσης την Κίνα να προσχωρήσει στη 
σύμβαση του ΟΟΣΑ για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς·

συμβάλει στις προσπάθειες του ΟΟΣΑ 
ώστε να επιτευχθεί η συμμετοχή της Κίνας 
σε αυτόν το διακανονισμό  παροτρύνει 
επίσης την Κίνα να προσχωρήσει στη 
σύμβαση του ΟΟΣΑ για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς·

Or. en

Τροπολογία 82
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει 
τις αρχές των ανοικτών αγορών 
λαμβάνοντας μέτρα κατά κρατικών 
επιδοτήσεων που στρεβλώνουν το 
εμπόριο μεταξύ ΕΕ και Κίνας. Ιδιαίτερη 
σημασία θα πρέπει να δοθεί στους τομείς 
νέας τεχνολογίας όπου η Ευρώπη είναι 
ανταγωνιστική, σε τομείς με σημαντική 
προστιθέμενη αξία και τομείς που η Κίνα 
έχει χαρακτηρίσει ως στρατηγικές 
αναδυόμενες βιομηχανίες της. Τα εν λόγω 
μέτρα πρέπει να ληφθούν σύμφωνα με τη 
συμφωνία του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις 
και τα αντισταθμιστικά μέτρα·

Or. en

Τροπολογία 83
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι η κύρια επιτρεπόμενη 
μορφή για την εγκατάσταση ξένων 
επιχειρήσεων στην Κίνα είναι ο 
μηχανισμός κοινοπραξίας (joint venture), 
μηχανισμός ιδιαίτερα περιοριστικός και 
πολύ συχνά συνδεόμενος με στρατηγικές 
μεταφορές τεχνολογίας υπέρ της
ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας της 
Κίνας εις βάρος της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας στους τομείς όπου υπερτερεί 
η ΕΕ·

6. υπενθυμίζει ότι η μεταφορά 
τεχνολογίας μέσω κοινοπραξιών —η 
κύρια επιτρεπόμενη μορφή για την 
εγκατάσταση ξένων επιχειρήσεων στην 
Κίνα— έχει ευνοήσει την ανάπτυξη της 
ανταγωνιστικότητας της Κίνας, αλλά έχει 
επίσης οδηγήσει σε εξασθένιση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας, σε εξαγωγές ρυπογόνων 
τεχνολογιών και σε παράλειψη τήρησης 
μιας πιο στρατηγικής προσέγγισης 
απέναντι στην τεχνολογική συνεργασία με 
την Κίνα που αποσκοπεί στην οικολογική 
καινοτομία όπου υπερτερεί η ΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία 84
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι η κύρια επιτρεπόμενη 
μορφή για την εγκατάσταση ξένων 
επιχειρήσεων στην Κίνα είναι ο 
μηχανισμός κοινοπραξίας (joint venture), 
μηχανισμός ιδιαίτερα περιοριστικός και 
πολύ συχνά συνδεόμενος με στρατηγικές 
μεταφορές τεχνολογίας υπέρ της 
ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας της 
Κίνας εις βάρος της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας στους τομείς όπου υπερτερεί 
η ΕΕ·

6. υπενθυμίζει ότι η κύρια επιτρεπόμενη 
μορφή για την εγκατάσταση ξένων 
επιχειρήσεων στην Κίνα είναι ο 
μηχανισμός κοινοπραξίας (joint venture), 
μηχανισμός ιδιαίτερα περιοριστικός και 
πολύ συχνά συνδεόμενος με στρατηγικές 
μεταφορές τεχνολογίας υπέρ της 
ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας της 
Κίνας εις βάρος της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας στους τομείς όπου υπερτερεί 
η ΕΕ· για τον λόγο αυτόν καλεί την Κίνα 
να εγκαταλείψει τον μηχανισμό 
κοινοπραξίας (joint venture) και να 
παράσχει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
πλήρη ελευθερία εγκατάστασης·

Or. de
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Τροπολογία 85
Emilio Menéndez del Valle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι η κύρια επιτρεπόμενη 
μορφή για την εγκατάσταση ξένων 
επιχειρήσεων στην Κίνα είναι ο 
μηχανισμός κοινοπραξίας (joint venture), 
μηχανισμός ιδιαίτερα περιοριστικός και 
πολύ συχνά συνδεόμενος με στρατηγικές 
μεταφορές τεχνολογίας υπέρ της 
ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας της 
Κίνας εις βάρος της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας στους τομείς όπου υπερτερεί 
η ΕΕ·

6. υπενθυμίζει ότι η κύρια επιτρεπόμενη 
μορφή για την εγκατάσταση ξένων 
επιχειρήσεων στην Κίνα είναι ο 
μηχανισμός κοινοπραξίας (joint venture), 
μηχανισμός ιδιαίτερα περιοριστικός και 
πολύ συχνά συνδεόμενος με στρατηγικές 
μεταφορές τεχνολογίας υπέρ της 
ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας της 
Κίνας εις βάρος της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας στους τομείς όπου υπερτερεί 
η ΕΕ· εκφράζει την πεποίθηση ότι το 
περαιτέρω άνοιγμα από πλευράς Κίνας 
όσον αφορά τις κοινοπραξίες σε 
συνδυασμό με μια καλύτερη προστασία 
των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) θα ωφελήσει σίγουρα 
και τις δύο πλευρές·

Or. en

Τροπολογία 86
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι η κύρια επιτρεπόμενη 
μορφή για την εγκατάσταση ξένων 
επιχειρήσεων στην Κίνα είναι ο 
μηχανισμός κοινοπραξίας (joint venture), 
μηχανισμός ιδιαίτερα περιοριστικός και 
πολύ συχνά συνδεόμενος με στρατηγικές 
μεταφορές τεχνολογίας υπέρ της 
ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας της 

6. υπενθυμίζει ότι η κύρια επιτρεπόμενη 
μορφή για την εγκατάσταση ξένων 
επιχειρήσεων στην Κίνα είναι ο 
μηχανισμός κοινοπραξίας (joint venture), 
μηχανισμός ελεγχόμενου οικονομικού 
ανοίγματος που εφαρμόζεται με επιτυχία 
και από άλλες χώρες, καθώς συχνά 
συνοδεύεται από στρατηγικές μεταφορές 
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Κίνας εις βάρος της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας στους τομείς όπου υπερτερεί 
η ΕΕ·

τεχνολογίας που είναι τόσο απαραίτητες 
για μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης και 
μεγέθυνσης με μειωμένες εκπομπές 
σχετικές με το κλίμα· διαπιστώνει ότι 
κάτι τέτοιο μπορεί να ενεργήσει υπέρ της 
ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας της 
Κίνας, ορισμένες φορές εις βάρος της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας στους τομείς 
όπου υπερτερεί η ΕΕ· αναγνωρίζει ότι οι 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι ελεύθερες 
να επιλέξουν κατά πόσο θα συνάψουν 
κοινοπραξία και ότι πολλές από αυτές τις 
κοινοπραξίες έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά 
επικερδείς·

Or. en

Τροπολογία 87
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι η κύρια επιτρεπόμενη 
μορφή για την εγκατάσταση ξένων 
επιχειρήσεων στην Κίνα είναι ο 
μηχανισμός κοινοπραξίας (joint venture), 
μηχανισμός ιδιαίτερα περιοριστικός και 
πολύ συχνά συνδεόμενος με στρατηγικές 
μεταφορές τεχνολογίας υπέρ της 
ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας της 
Κίνας εις βάρος της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας στους τομείς όπου υπερτερεί 
η ΕΕ·

6. υπενθυμίζει ότι η κύρια επιτρεπόμενη 
μορφή για την εγκατάσταση ξένων 
επιχειρήσεων στην Κίνα είναι ο 
μηχανισμός κοινοπραξίας (joint venture), 
μηχανισμός ιδιαίτερα περιοριστικός και 
πολύ συχνά συνδεόμενος με στρατηγικές 
μεταφορές τεχνολογίας υπέρ της 
ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας της 
Κίνας εις βάρος της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας στους τομείς όπου υπερτερεί
η ΕΕ· ζητεί την κατάργηση ορισμένων 
μέτρων σε εθνικό επίπεδο στην Κίνα, τα 
οποία υπονομεύουν το εμπορικό κλίμα για 
τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις·

Or. lt

Τροπολογία 88
Gianluca Susta
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την ΕΕ να προσφεύγει, εφόσον 
απαιτείται, στα μέσα εμπορικής άμυνας 
που συνάδουν με τους κανόνες του ΠΟΕ, 
δηλαδή τα μέτρα αντιντάμπινγκ, 
αντιεπιδοτήσεων και τα μέτρα 
διασφάλισης, σε περίπτωση άσκησης 
παράνομων εμπορικών πρακτικών από την 
πλευρά της Κίνας, προκειμένου να 
διασφαλίζονται ισότιμοι όροι στις 
συναλλαγές ΕΕ-Κίνας·

7. καλεί την ΕΕ να προσφεύγει, εφόσον
απαιτείται, στα μέσα εμπορικής άμυνας 
που συνάδουν με τους κανόνες του ΠΟΕ, 
δηλαδή τα μέτρα αντιντάμπινγκ, 
αντιεπιδοτήσεων και τα μέτρα 
διασφάλισης, σε περίπτωση άσκησης 
παράνομων εμπορικών πρακτικών από την 
πλευρά της Κίνας, προκειμένου να 
διασφαλίζονται ισότιμοι όροι στις 
συναλλαγές ΕΕ-Κίνας· ταυτόχρονα, 
εκφράζει ανησυχία για την αυξανόμενη 
χρήση μέτρων αντιντάμπινγκ από την 
Κίνα έναντι των εξαγωγών της ΕΕ και 
καλεί την Κίνα να εφαρμόσει κανόνες 
αντιντάμιπνγκ που συνάδουν με τους 
κανόνες του ΠΟΕ και στηρίζονται σε 
διαφανείς διαδικασίες έρευνας, 
αποφεύγοντας τα κριτήρια αντιποίνων·

Or. it

Τροπολογία 89
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την ΕΕ να προσφεύγει, εφόσον 
απαιτείται, στα μέσα εμπορικής άμυνας 
που συνάδουν με τους κανόνες του ΠΟΕ, 
δηλαδή τα μέτρα αντιντάμπινγκ, 
αντιεπιδοτήσεων και τα μέτρα 
διασφάλισης, σε περίπτωση άσκησης 
παράνομων εμπορικών πρακτικών από την 
πλευρά της Κίνας, προκειμένου να 
διασφαλίζονται ισότιμοι όροι στις 

7. καλεί την ΕΕ να θεωρήσει τη χρήση 
μέσων εμπορικής άμυνας, δηλαδή τα 
μέτρα αντιντάμπινγκ και τα μέτρα
αντιεπιδοτήσεων ως το κατάλληλο 
εργαλείο για την αντιμετώπιση αθέμιτων
εμπορικών πρακτικών από την πλευρά της 
Κίνας· καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να επιταχύνουν τη διαδικασία 
μεταρρύθμισης των μέσων εμπορικής 
άμυνας της ΕΕ και να εξετάσουν τον 
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συναλλαγές ΕΕ-Κίνας· τρόπο με τον οποίο η τιμολόγηση των 
εισροών εκτός των συμβατικών τιμών 
συντελεστών παραγωγής, όπως οι 
περιβαλλοντικοί πόροι, μπορούν να 
συμπεριληφθούν στον υπολογισμών των 
περιθωρίων ντάμπινγκ·

Or. en

Τροπολογία 90
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την ΕΕ να προσφεύγει, εφόσον 
απαιτείται, στα μέσα εμπορικής άμυνας 
που συνάδουν με τους κανόνες του ΠΟΕ, 
δηλαδή τα μέτρα αντιντάμπινγκ, 
αντιεπιδοτήσεων και τα μέτρα 
διασφάλισης, σε περίπτωση άσκησης
παράνομων εμπορικών πρακτικών από την 
πλευρά της Κίνας, προκειμένου να 
διασφαλίζονται ισότιμοι όροι στις
συναλλαγές ΕΕ-Κίνας·

7. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει 
ενεργά τα μέσα εμπορικής άμυνας που 
συνάδουν με τους κανόνες του ΠΟΕ, 
συγκεκριμένα τα μέτρα αντιντάμπινγκ, 
αντιεπιδοτήσεων και τα μέτρα 
διασφάλισης, σε περίπτωση συνέχισης της 
άσκησης παράνομων εμπορικών 
πρακτικών από την πλευρά της Κίνας, 
προκειμένου να εξασφαλιστούν ισότιμοι 
όροι στο εμπόριο μεταξύ ΕΕ-Κίνας· 
επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό ότι παρά 
την προσχώρησή της στον ΠΟΕ, η Κίνα 
χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό ενεργά το 
ντάμπινγκ επί των τιμών και τις κρατικές 
επιδοτήσεις προκειμένου να εκτοπίσει 
ανταγωνιστές από την παγκόσμια αγορά·

Or. de

Τροπολογία 91
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την ΕΕ να προσφεύγει, εφόσον 
απαιτείται, στα μέσα εμπορικής άμυνας 
που συνάδουν με τους κανόνες του ΠΟΕ, 
δηλαδή τα μέτρα αντιντάμπινγκ, 
αντιεπιδοτήσεων και τα μέτρα 
διασφάλισης, σε περίπτωση άσκησης 
παράνομων εμπορικών πρακτικών από την 
πλευρά της Κίνας, προκειμένου να 
διασφαλίζονται ισότιμοι όροι στις 
συναλλαγές ΕΕ-Κίνας·

7. καλεί την ΕΕ να προσφεύγει, εφόσον 
απαιτείται, στα μέσα εμπορικής άμυνας 
που συνάδουν με τους κανόνες του ΠΟΕ, 
δηλαδή τα μέτρα αντιντάμπινγκ, 
αντιεπιδοτήσεων και τα μέτρα 
διασφάλισης, σε περίπτωση άσκησης 
παράνομων εμπορικών πρακτικών από την 
πλευρά της Κίνας, καθώς επίσης να
προσφεύγει περισσότερο στους κανόνες 
επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ, 
προκειμένου να διασφαλίζονται ισότιμοι 
όροι στις συναλλαγές ΕΕ-Κίνας·

Or. en

Τροπολογία 92
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την ΕΕ να προσφεύγει, εφόσον 
απαιτείται, στα μέσα εμπορικής άμυνας 
που συνάδουν με τους κανόνες του ΠΟΕ, 
δηλαδή τα μέτρα αντιντάμπινγκ, 
αντιεπιδοτήσεων και τα μέτρα 
διασφάλισης, σε περίπτωση άσκησης 
παράνομων εμπορικών πρακτικών από την 
πλευρά της Κίνας, προκειμένου να 
διασφαλίζονται ισότιμοι όροι στις 
συναλλαγές ΕΕ-Κίνας·

7. καλεί την ΕΕ να προσφεύγει, εφόσον 
απαιτείται, στον μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών του ΠΟΕ και στα μέσα 
εμπορικής άμυνας που συνάδουν με τους 
κανόνες του ΠΟΕ, δηλαδή τα μέτρα 
αντιντάμπινγκ, αντιεπιδοτήσεων και τα 
μέτρα διασφάλισης, σε περίπτωση 
άσκησης παράνομων εμπορικών 
πρακτικών από την πλευρά των 
εμπορικών εταίρων, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ένα δίκαιο και βασισμένο 
σε κανόνες σύστημα διεθνών 
συναλλαγών·

Or. en
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Τροπολογία 93
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την ΕΕ να προσφεύγει, εφόσον 
απαιτείται, στα μέσα εμπορικής άμυνας 
που συνάδουν με τους κανόνες του ΠΟΕ, 
δηλαδή τα μέτρα αντιντάμπινγκ, 
αντιεπιδοτήσεων και τα μέτρα 
διασφάλισης, σε περίπτωση άσκησης 
παράνομων εμπορικών πρακτικών από την 
πλευρά της Κίνας, προκειμένου να 
διασφαλίζονται ισότιμοι όροι στις 
συναλλαγές ΕΕ-Κίνας·

7. καλεί την ΕΕ να προσφεύγει, εφόσον 
απαιτείται, στα μέσα εμπορικής άμυνας 
που συνάδουν με τους κανόνες του ΠΟΕ, 
δηλαδή τα μέτρα αντιντάμπινγκ, 
αντιεπιδοτήσεων και τα μέτρα 
διασφάλισης, σε περίπτωση άσκησης 
παράνομων εμπορικών πρακτικών από την 
πλευρά της Κίνας, προκειμένου να 
διασφαλίζονται θεμιτοί και ισότιμοι όροι
στις συναλλαγές ΕΕ-Κίνας·

Or. lt

Τροπολογία 94
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την ΕΕ να προσφεύγει, εφόσον 
απαιτείται, στα μέσα εμπορικής άμυνας 
που συνάδουν με τους κανόνες του ΠΟΕ, 
δηλαδή τα μέτρα αντιντάμπινγκ, 
αντιεπιδοτήσεων και τα μέτρα 
διασφάλισης, σε περίπτωση άσκησης 
παράνομων εμπορικών πρακτικών από την 
πλευρά της Κίνας, προκειμένου να 
διασφαλίζονται ισότιμοι όροι στις 
συναλλαγές ΕΕ-Κίνας·

7. καλεί την ΕΕ να προσφεύγει, με 
μεγαλύτερη συχνότητα και ταχύτητα, στα 
μέσα εμπορικής άμυνας που συνάδουν με 
τους κανόνες του ΠΟΕ, δηλαδή τα μέτρα 
αντιντάμπινγκ, αντιεπιδοτήσεων και τα 
μέτρα διασφάλισης, σε περίπτωση 
άσκησης παράνομων εμπορικών 
πρακτικών από την πλευρά της Κίνας, 
προκειμένου να διασφαλίζονται ισότιμοι 
όροι στις συναλλαγές ΕΕ-Κίνας·

Or. it

Τροπολογία 95
Robert Sturdy
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εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει την αποδοκιμασία του σχετικά 
με την ανεπαρκή προστασία των ΔΠΙ στην 
Κίνα και εκφράζει τη λύπη του για την 
απουσία συγκεκριμένων μέσων στη 
διάθεση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, 
κυρίως δε των ΜΜΕ, για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
παραβιάσεων των ΔΠΙ· επικροτεί την 
απόφαση της Επιτροπής να προτείνει 
αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την 
εφαρμογή των ΔΠΙ· επιθυμεί να συνεχίσει 
η Κίνα να μεταφέρει στην εθνική της 
νομοθεσία το ισχύον διεθνές δίκαιο στον 
τομέα της προστασίας των ΔΠΙ, 
συγκεκριμένα όσον αφορά την 
καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης, και επιμένει 
στην ουσιαστική εφαρμογή αυτού από τις 
κινεζικές αρχές· εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι η Κίνα δεν συμμετέχει στις 
διαπραγματεύσεις για την επόμενη διεθνή 
συμφωνία για την καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης (ACTA)· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν την τελωνειακή συνεργασία 
εντός της ΕΕ και με τις τρίτες χώρες, 
συγκεκριμένα όσον αφορά την κατάσχεση 
εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης, 
και την απλοποίηση των τελωνειακών 
διαδικασιών·

8. εκφράζει την αποδοκιμασία του σχετικά 
με την ανεπαρκή προστασία των ΔΠΙ στην 
Κίνα και εκφράζει τη λύπη του για την 
απουσία συγκεκριμένων μέσων στη 
διάθεση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, 
κυρίως δε των ΜΜΕ, για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
παραβιάσεων των ΔΠΙ· επικροτεί την 
απόφαση της Επιτροπής να προτείνει 
αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την 
εφαρμογή των ΔΠΙ· καλεί την Επιτροπή 
να υπερασπίζεται καλύτερα τα ΔΠΙ σε 
όλους τους πολυμερείς οργανισμούς των 
οποίων η Κίνα είναι μέλος (ΠΟΕ, 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και 
Παγκόσμια Οργάνωση Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας)· επιθυμεί να συνεχίσει η 
Κίνα να μεταφέρει στην εθνική της 
νομοθεσία το ισχύον διεθνές δίκαιο στον 
τομέα της προστασίας των ΔΠΙ, ώστε να 
καλυφθεί το κενό στην ουσιαστική 
προστασία ΔΠΙ μεταξύ ΕΕ και Κίνας, 
συγκεκριμένα όσον αφορά την 
καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης και της 
πειρατείας, και προτρέπει τις κινεζικές 
αρχές να διασφαλίσουν την επιβολή του 
νόμου, ιδιαίτερα σε περιφερειακό 
επίπεδο· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η Κίνα δεν συμμετείχε στις 
διαπραγματεύσεις για τη διεθνή συμφωνία 
για την καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης (ACTA)· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν την τελωνειακή συνεργασία 
εντός της ΕΕ και με τις τρίτες χώρες, 
συγκεκριμένα όσον αφορά την κατάσχεση 
εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης, 
και την απλοποίηση των τελωνειακών 
διαδικασιών· ζητεί από την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να συνεργάζονται πιο 
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στενά στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες όσον 
αφορά τα ζητήματα δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας και 
αδειοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 96
Robert Sturdy
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει την αποδοκιμασία του σχετικά 
με την ανεπαρκή προστασία των ΔΠΙ στην 
Κίνα και εκφράζει τη λύπη του για την 
απουσία συγκεκριμένων μέσων στη 
διάθεση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, 
κυρίως δε των ΜΜΕ, για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
παραβιάσεων των ΔΠΙ· επικροτεί την 
απόφαση της Επιτροπής να προτείνει 
αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την 
εφαρμογή των ΔΠΙ· επιθυμεί να συνεχίσει 
η Κίνα να μεταφέρει στην εθνική της 
νομοθεσία το ισχύον διεθνές δίκαιο στον 
τομέα της προστασίας των ΔΠΙ, 
συγκεκριμένα όσον αφορά την 
καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης, και επιμένει 
στην ουσιαστική εφαρμογή αυτού από τις 
κινεζικές αρχές· εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι η Κίνα δεν συμμετέχει στις 
διαπραγματεύσεις για την επόμενη διεθνή 
συμφωνία για την καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης (ACTA)· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν την τελωνειακή συνεργασία 
εντός της ΕΕ και με τις τρίτες χώρες, 
συγκεκριμένα όσον αφορά την κατάσχεση 
εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης, 
και την απλοποίηση των τελωνειακών 

8. εκφράζει την αποδοκιμασία του σχετικά 
με την ανεπαρκή προστασία των ΔΠΙ στην 
Κίνα και εκφράζει τη λύπη του για την 
απουσία συγκεκριμένων μέσων στη 
διάθεση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, 
κυρίως δε των ΜΜΕ, για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
παραβιάσεων των ΔΠΙ· επικροτεί την 
απόφαση της Επιτροπής να προτείνει 
αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την 
εφαρμογή των ΔΠΙ· επιθυμεί να συνεχίσει 
η Κίνα να μεταφέρει στην εθνική της 
νομοθεσία το ισχύον διεθνές δίκαιο στον 
τομέα της προστασίας των ΔΠΙ, 
συγκεκριμένα όσον αφορά την 
καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης, και επιμένει 
στην ουσιαστική εφαρμογή αυτού από τις 
κινεζικές αρχές· εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι η Κίνα δεν συμμετείχε στις 
διαπραγματεύσεις για τη διεθνή συμφωνία 
για την καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης (ACTA)· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν την τελωνειακή συνεργασία 
εντός της ΕΕ και με τις τρίτες χώρες, 
συγκεκριμένα όσον αφορά την κατάσχεση 
εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης, 
και την απλοποίηση των τελωνειακών 
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διαδικασιών· διαδικασιών·

Or. en

Τροπολογία 97
Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει την αποδοκιμασία του σχετικά 
με την ανεπαρκή προστασία των ΔΠΙ στην 
Κίνα και εκφράζει τη λύπη του για την 
απουσία συγκεκριμένων μέσων στη 
διάθεση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, 
κυρίως δε των ΜΜΕ, για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
παραβιάσεων των ΔΠΙ· επικροτεί την 
απόφαση της Επιτροπής να προτείνει 
αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την 
εφαρμογή των ΔΠΙ· επιθυμεί να συνεχίσει 
η Κίνα να μεταφέρει στην εθνική της 
νομοθεσία το ισχύον διεθνές δίκαιο στον 
τομέα της προστασίας των ΔΠΙ, 
συγκεκριμένα όσον αφορά την 
καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης, και επιμένει 
στην ουσιαστική εφαρμογή αυτού από τις 
κινεζικές αρχές· εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι η Κίνα δεν συμμετέχει στις 
διαπραγματεύσεις για την επόμενη διεθνή 
συμφωνία για την καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης (ACTA)· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν την τελωνειακή συνεργασία 
εντός της ΕΕ και με τις τρίτες χώρες, 
συγκεκριμένα όσον αφορά την κατάσχεση 
εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης, 
και την απλοποίηση των τελωνειακών 
διαδικασιών·

8. εκφράζει την αποδοκιμασία του σχετικά 
με την ανεπαρκή προστασία των ΔΠΙ στην 
Κίνα και εκφράζει τη λύπη του για την 
απουσία συγκεκριμένων μέσων στη 
διάθεση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, 
κυρίως δε των ΜΜΕ, για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
παραβιάσεων των ΔΠΙ· επικροτεί την 
απόφαση της Επιτροπής να προτείνει 
αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την 
εφαρμογή των ΔΠΙ· επιθυμεί να συνεχίσει 
η Κίνα να μεταφέρει στην εθνική της 
νομοθεσία το ισχύον διεθνές δίκαιο στον 
τομέα της προστασίας των ΔΠΙ, 
συγκεκριμένα όσον αφορά την 
καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης, και επιμένει 
στην ουσιαστική εφαρμογή αυτού από τις 
κινεζικές αρχές· εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι η Κίνα δεν συμμετείχε στις 
διαπραγματεύσεις για την εμπορική 
συμφωνία καταπολέμησης της 
παραποίησης (ACTA)· καλεί την Κίνα να 
καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να 
προσχωρήσει στην ACTA· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν την τελωνειακή συνεργασία 
εντός της ΕΕ και με τις τρίτες χώρες, 
συγκεκριμένα όσον αφορά την κατάσχεση 
εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης, 
και την απλοποίηση των τελωνειακών 
διαδικασιών·
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Or. en

Τροπολογία 98
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει την αποδοκιμασία του 
σχετικά με την ανεπαρκή προστασία των 
ΔΠΙ στην Κίνα και εκφράζει τη λύπη του 
για την απουσία συγκεκριμένων μέσων 
στη διάθεση των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων, κυρίως δε των ΜΜΕ, για 
την αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
παραβιάσεων των ΔΠΙ· επικροτεί την 
απόφαση της Επιτροπής να προτείνει 
αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την 
εφαρμογή των ΔΠΙ· επιθυμεί να συνεχίσει 
η Κίνα να μεταφέρει στην εθνική της 
νομοθεσία το ισχύον διεθνές δίκαιο στον 
τομέα της προστασίας των ΔΠΙ, 
συγκεκριμένα όσον αφορά την 
καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης, και επιμένει 
στην ουσιαστική εφαρμογή αυτού από τις 
κινεζικές αρχές· εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι η Κίνα δεν συμμετέχει στις 
διαπραγματεύσεις για την επόμενη διεθνή 
συμφωνία για την καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης (ACTA)· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν την τελωνειακή συνεργασία 
εντός της ΕΕ και με τις τρίτες χώρες, 
συγκεκριμένα όσον αφορά την κατάσχεση 
εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης, 
και την απλοποίηση των τελωνειακών 
διαδικασιών·

8. επιθυμεί να συνεχίσει η Κίνα να 
μεταφέρει στην εθνική της νομοθεσία το 
ισχύον διεθνές δίκαιο στον τομέα της 
προστασίας των ΔΠΙ, συγκεκριμένα όσον 
αφορά την καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης, και επιμένει 
στην ουσιαστική εφαρμογή αυτού από τις 
κινεζικές αρχές· τονίζει ότι η ασθενής 
προστασία από την 
παραποίηση/απομίμηση και η έλλειψη 
θέλησης από μέρους των κινεζικών 
αρχών να αντιμετωπίσουν την 
παραποίηση/απομίμηση προϊόντων 
αποτελούν φραγμούς για περαιτέρω 
επενδύσεις των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων στην Κίνα· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν την τελωνειακή συνεργασία 
εντός της ΕΕ και με τις τρίτες χώρες, 
συγκεκριμένα όσον αφορά την κατάσχεση 
εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης, 
και την απλοποίηση των τελωνειακών 
διαδικασιών·

Or. en
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Τροπολογία 99
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler, Emilio Menéndez del Valle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει την αποδοκιμασία του σχετικά 
με την ανεπαρκή προστασία των ΔΠΙ στην 
Κίνα και εκφράζει τη λύπη του για την 
απουσία συγκεκριμένων μέσων στη 
διάθεση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, 
κυρίως δε των ΜΜΕ, για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
παραβιάσεων των ΔΠΙ· επικροτεί την 
απόφαση της Επιτροπής να προτείνει 
αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την 
εφαρμογή των ΔΠΙ· επιθυμεί να συνεχίσει 
η Κίνα να μεταφέρει στην εθνική της 
νομοθεσία το ισχύον διεθνές δίκαιο στον 
τομέα της προστασίας των ΔΠΙ, 
συγκεκριμένα όσον αφορά την 
καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης, και επιμένει 
στην ουσιαστική εφαρμογή αυτού από τις 
κινεζικές αρχές· εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι η Κίνα δεν συμμετέχει στις 
διαπραγματεύσεις για την επόμενη διεθνή 
συμφωνία για την καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης (ACTA)· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν την τελωνειακή συνεργασία 
εντός της ΕΕ και με τις τρίτες χώρες, 
συγκεκριμένα όσον αφορά την κατάσχεση 
εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης, 
και την απλοποίηση των τελωνειακών 
διαδικασιών·

8. εκφράζει την αποδοκιμασία του σχετικά 
με την ανεπαρκή προστασία των ΔΠΙ στην 
Κίνα και εκφράζει τη λύπη του για την 
απουσία συγκεκριμένων μέσων στη 
διάθεση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, 
κυρίως δε των ΜΜΕ, για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
παραβιάσεων των ΔΠΙ· επικροτεί την 
απόφαση της Επιτροπής να προτείνει 
αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την 
εφαρμογή των ΔΠΙ· καλεί την Επιτροπή 
να υπερασπίζεται καλύτερα τα ΔΠΙ σε 
όλους τους πολυμερείς οργανισμούς των 
οποίων η Κίνα είναι μέλος (ΠΟΕ, 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και 
Παγκόσμια Οργάνωση Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας)· επιθυμεί να συνεχίσει η 
Κίνα να μεταφέρει στην εθνική της 
νομοθεσία το ισχύον διεθνές δίκαιο στον 
τομέα της προστασίας των ΔΠΙ, ώστε να 
καλυφθεί το κενό στην ουσιαστική 
προστασία ΔΠΙ μεταξύ ΕΕ και Κίνας, 
συγκεκριμένα όσον αφορά την 
καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης, και προτρέπει
τις κινεζικές αρχές να διασφαλίσουν την 
επιβολή του νόμου, ιδιαίτερα σε 
περιφερειακό επίπεδο· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι η Κίνα δεν 
συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για την 
επόμενη διεθνή συμφωνία για την 
καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης (ACTA)· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν την τελωνειακή συνεργασία 
εντός της ΕΕ και με τις τρίτες χώρες, 
συγκεκριμένα όσον αφορά την κατάσχεση 
εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης, 
και την απλοποίηση των τελωνειακών 
διαδικασιών· ζητεί από την Επιτροπή και 
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τα κράτη μέλη να συνεργάζονται πιο 
στενά σε τρίτες χώρες όσον αφορά τα 
ζητήματα δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας και αδειοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 100
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει την αποδοκιμασία του σχετικά 
με την ανεπαρκή προστασία των ΔΠΙ στην 
Κίνα και εκφράζει τη λύπη του για την 
απουσία συγκεκριμένων μέσων στη 
διάθεση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, 
κυρίως δε των ΜΜΕ, για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
παραβιάσεων των ΔΠΙ· επικροτεί την 
απόφαση της Επιτροπής να προτείνει 
αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την 
εφαρμογή των ΔΠΙ· επιθυμεί να συνεχίσει
η Κίνα να μεταφέρει στην εθνική της 
νομοθεσία το ισχύον διεθνές δίκαιο στον 
τομέα της προστασίας των ΔΠΙ, 
συγκεκριμένα όσον αφορά την 
καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης, και επιμένει
στην ουσιαστική εφαρμογή αυτού από τις 
κινεζικές αρχές· εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι η Κίνα δεν συμμετέχει στις 
διαπραγματεύσεις για την επόμενη διεθνή 
συμφωνία για την καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης (ACTA)· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν την τελωνειακή συνεργασία 
εντός της ΕΕ και με τις τρίτες χώρες, 
συγκεκριμένα όσον αφορά την κατάσχεση 
εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης, 
και την απλοποίηση των τελωνειακών 
διαδικασιών·

8. εκφράζει την αποδοκιμασία του σχετικά 
με την ανεπαρκή προστασία των ΔΠΙ στην 
Κίνα και εκφράζει τη λύπη του για την 
απουσία συγκεκριμένων μέσων στη 
διάθεση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, 
κυρίως δε των ΜΜΕ, για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
παραβιάσεων των ΔΠΙ· σημειώνει την 
απόφαση της Επιτροπής να προτείνει 
αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την 
εφαρμογή των ΔΠΙ· επικροτεί τις 
προσπάθειες της Κίνας να μεταφέρει στην 
εθνική της νομοθεσία το ισχύον διεθνές 
δίκαιο στον τομέα της προστασίας των 
ΔΠΙ, συγκεκριμένα όσον αφορά την 
καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης, και επιμένει
στη σωστή εφαρμογή της νέας 
νομοθεσίας· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και 
ορισμένες άλλες κυβερνήσεις 
διαπραγματεύτηκαν μια διεθνή συμφωνία 
για την καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης (ACTA) μόνο 
μεταξύ τους αντί να αναζητήσουν μια 
πολύπλευρη λύση, συμπεριλαμβάνοντας 
την Κίνα ως διαπραγματευτικό εταίρο· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν την τελωνειακή συνεργασία 
εντός της ΕΕ και με τις τρίτες χώρες, 
συγκεκριμένα όσον αφορά την κατάσχεση 
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εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης, 
και την απλοποίηση των τελωνειακών 
διαδικασιών·

Or. en

Τροπολογία 101
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει την αποδοκιμασία του σχετικά 
με την ανεπαρκή προστασία των ΔΠΙ στην 
Κίνα και εκφράζει τη λύπη του για την 
απουσία συγκεκριμένων μέσων στη
διάθεση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, 
κυρίως δε των ΜΜΕ, για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
παραβιάσεων των ΔΠΙ· επικροτεί την 
απόφαση της Επιτροπής να προτείνει 
αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την 
εφαρμογή των ΔΠΙ· επιθυμεί να συνεχίσει 
η Κίνα να μεταφέρει στην εθνική της 
νομοθεσία το ισχύον διεθνές δίκαιο στον 
τομέα της προστασίας των ΔΠΙ, 
συγκεκριμένα όσον αφορά την 
καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης, και επιμένει 
στην ουσιαστική εφαρμογή αυτού από τις 
κινεζικές αρχές· εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι η Κίνα δεν συμμετέχει στις 
διαπραγματεύσεις για την επόμενη διεθνή 
συμφωνία για την καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης (ACTA)· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν την τελωνειακή συνεργασία 
εντός της ΕΕ και με τις τρίτες χώρες, 
συγκεκριμένα όσον αφορά την κατάσχεση 
εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης, 
και την απλοποίηση των τελωνειακών 
διαδικασιών·

8. εκφράζει την αποδοκιμασία του σχετικά 
με την ανεπαρκή προστασία των ΔΠΙ στην 
Κίνα και εκφράζει τη λύπη του για την 
απουσία συγκεκριμένων μέσων στη 
διάθεση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, 
κυρίως δε των ΜΜΕ, για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
παραβιάσεων των ΔΠΙ· επικροτεί την 
απόφαση της Επιτροπής να προτείνει 
αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την 
εφαρμογή των ΔΠΙ· επιθυμεί να συνεχίσει 
η Κίνα να μεταφέρει στην εθνική της 
νομοθεσία το ισχύον διεθνές δίκαιο στον 
τομέα της προστασίας των ΔΠΙ, 
συγκεκριμένα όσον αφορά την 
καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης, και επιμένει 
στην ουσιαστική εφαρμογή αυτού από τις 
κινεζικές αρχές· εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι η Κίνα δεν συμμετέχει στις 
διαπραγματεύσεις για την επόμενη διεθνή 
συμφωνία για την καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης (ACTA)· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν την τελωνειακή συνεργασία 
εντός της ΕΕ και με τις τρίτες χώρες, 
συγκεκριμένα όσον αφορά την κατάσχεση 
εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης, 
και την απλοποίηση των τελωνειακών 
διαδικασιών· εκφράζει την ανησυχία του 
για το επίπεδο της παραγωγής 
εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης 
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ή πειρατικών εμπορευμάτων στο 
εσωτερικό της Κίνας που εντείνεται 
ανησυχητικά· καλεί την Επιτροπή, σε 
συνεργασία με τις κινεζικές αρχές σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, να 
συνεχίσει την προσπάθεια 
καταπολέμησης της 
παραποίησης/απομίμησης·

Or. fr

Τροπολογία 102
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκφράζει την αποδοκιμασία του σχετικά 
με την ανεπαρκή προστασία των ΔΠΙ 
στην Κίνα και εκφράζει τη λύπη του για 
την απουσία συγκεκριμένων μέσων στη 
διάθεση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, 
κυρίως δε των ΜΜΕ, για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
παραβιάσεων των ΔΠΙ· επικροτεί την 
απόφαση της Επιτροπής να προτείνει 
αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την 
εφαρμογή των ΔΠΙ· επιθυμεί να συνεχίσει 
η Κίνα να μεταφέρει στην εθνική της 
νομοθεσία το ισχύον διεθνές δίκαιο στον 
τομέα της προστασίας των ΔΠΙ, 
συγκεκριμένα όσον αφορά την 
καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης, και επιμένει 
στην ουσιαστική εφαρμογή αυτού από τις 
κινεζικές αρχές· εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι η Κίνα δεν συμμετέχει στις 
διαπραγματεύσεις για την επόμενη διεθνή 
συμφωνία για την καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης (ACTA)· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν την τελωνειακή συνεργασία 
εντός της ΕΕ και με τις τρίτες χώρες, 
συγκεκριμένα όσον αφορά την κατάσχεση 

8. εκφράζει την αποδοκιμασία του σχετικά 
με τη σοβαρή και συνεχώς αυξανόμενη 
παραβίαση των ΔΠΙ στην Κίνα και 
εκφράζει τη λύπη του για την απουσία 
συγκεκριμένων μέσων στη διάθεση των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, κυρίως δε των 
ΜΜΕ, για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ΔΠΙ· 
επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής να 
προτείνει αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά 
με την εφαρμογή των ΔΠΙ· επιθυμεί να 
συνεχίσει η Κίνα να μεταφέρει στην εθνική 
της νομοθεσία το ισχύον διεθνές δίκαιο 
στον τομέα της προστασίας των ΔΠΙ, 
συγκεκριμένα όσον αφορά την 
καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης, και επιμένει 
στην ουσιαστική εφαρμογή αυτού από τις 
κινεζικές αρχές· εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι η Κίνα δεν συμμετέχει στις 
διαπραγματεύσεις για την επόμενη διεθνή 
συμφωνία για την καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης (ACTA)· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν την τελωνειακή συνεργασία 
εντός της ΕΕ και με τις τρίτες χώρες, 
συγκεκριμένα όσον αφορά την κατάσχεση 
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εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης, 
και την απλοποίηση των τελωνειακών 
διαδικασιών·

εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης, 
και την απλοποίηση των τελωνειακών 
διαδικασιών·

Or. it

Τροπολογία 103
Emilio Menéndez del Valle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. προτρέπει την Κίνα να ξεκινήσει και 
πάλι τον αγώνα κατά της διαφθοράς και 
να βελτιώσει το νομικό της σύστημα 
ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή εκτέλεση 
των συμβατικών υποχρεώσεων·

Or. en

Τροπολογία 104
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. κρίνει ότι η καλύτερη προστασία των 
πνευματικών δικαιωμάτων καθώς και η 
εφαρμογή των σχετικών κανόνων στην 
Κίνα θα μπορούσαν ενδεχομένως να 
δώσουν μια σημαντική ώθηση στους 
επενδυτές που προέρχονται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και από άλλες 
περιοχές να επενδύσουν, να μοιραστούν 
τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα και να 
εκσυγχρονίσουν τις υπάρχουσες 
τεχνολογίες στη χώρα αυτή·
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Or. lt

Τροπολογία 105
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί την Κίνα να εντείνει τις 
προσπάθειες για να επανορθώσει για την 
έλλειψη εφαρμογής και υλοποίησης των 
ΔΔΙ· επιμένει στη σπουδαιότητα της 
εναρμόνισης στην Κίνα, σε κεντρικό και 
περιφερειακό επίπεδο, των εμπορικών 
πολιτικών και ρυθμίσεων καθώς και της 
ενοποιημένης υλοποίησής τους στο 
σύνολο της χώρας·

Or. fr

Τροπολογία 106
Emilio Menéndez del Valle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. ενθαρρύνει την Κίνα να ευθυγραμμίσει 
τους τεχνικούς κανονισμούς και τα 
πρότυπα με τα διεθνή πρότυπα και να 
αποφύγει τα πρότυπα που έχουν 
αναπτυχθεί στη χώρα τα οποία 
ενσωματώνουν μοναδικές κινεζικές 
τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία 107
Robert Sturdy
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εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι η Κίνα παράγει το 97% 
των σπάνιων γαιών που χρησιμοποιούνται 
στον κόσμο και την καλεί να διασφαλίσει 
δίκαιο και διαρκή εφοδιασμό των 
εμπορικών της εταίρων με τις ύλες αυτές· 
καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη 
προσοχή σε κάθε ενδεχόμενο περιορισμό 
της Κίνας όσον αφορά τις εξαγωγές 
πρώτων υλών της· υπενθυμίζει εν 
προκειμένω την καταδίκη της Κίνας από 
τον ΠΟΕ στις 5 Ιουλίου 2011 για την 
επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές 
ορισμένων πρώτων υλών· ζητεί από την 
Επιτροπή να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική ορθής διαχείρισης των πρώτων 
υλών που θα χαρακτηρίζεται από την 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, την 
ανακύκλωση, τη μείωση της χρήσης των 
πόρων και την ανάπτυξη της βιομηχανικής 
συνεργασίας στους τομείς μέλλοντος της 
πράσινης οικονομίας·

9. επισημαίνει ότι η Κίνα παράγει το 97% 
των σπάνιων γαιών που χρησιμοποιούνται 
στον κόσμο και την καλεί να διασφαλίσει 
δίκαιο και διαρκή εφοδιασμό των 
εμπορικών της εταίρων με τις ύλες αυτές· 
καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη 
προσοχή σε κάθε ενδεχόμενο περιορισμό 
της Κίνας όσον αφορά τις εξαγωγές 
πρώτων υλών της· υπενθυμίζει εν 
προκειμένω την καταδίκη της Κίνας από 
τον ΠΟΕ στις 5 Ιουλίου 2011 για την 
επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές 
ορισμένων πρώτων υλών· ζητεί από την 
Επιτροπή να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική ορθής διαχείρισης των πρώτων 
υλών που θα χαρακτηρίζεται από την 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, την 
ανακύκλωση, τη μείωση της χρήσης των 
πόρων και την ανάπτυξη της βιομηχανικής 
συνεργασίας στους καινοτόμους και υπέρ 
της ανάπτυξης τομείς της οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της πράσινης 
οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 108
Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι η Κίνα παράγει το 97% 
των σπάνιων γαιών που χρησιμοποιούνται 
στον κόσμο και την καλεί να διασφαλίσει 
δίκαιο και διαρκή εφοδιασμό των 

9. επισημαίνει ότι η Κίνα παράγει το 97% 
των σπάνιων γαιών που χρησιμοποιούνται 
στον κόσμο και την καλεί να διασφαλίσει 
δίκαιο και διαρκή εφοδιασμό των 
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εμπορικών της εταίρων με τις ύλες αυτές· 
καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη 
προσοχή σε κάθε ενδεχόμενο περιορισμό 
της Κίνας όσον αφορά τις εξαγωγές 
πρώτων υλών της· υπενθυμίζει εν 
προκειμένω την καταδίκη της Κίνας από 
τον ΠΟΕ στις 5 Ιουλίου 2011 για την 
επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές 
ορισμένων πρώτων υλών· ζητεί από την 
Επιτροπή να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική ορθής διαχείρισης των πρώτων 
υλών που θα χαρακτηρίζεται από την 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, την 
ανακύκλωση, τη μείωση της χρήσης των 
πόρων και την ανάπτυξη της βιομηχανικής 
συνεργασίας στους τομείς μέλλοντος της 
πράσινης οικονομίας·

εμπορικών της εταίρων με τις ύλες αυτές· 
καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη 
προσοχή σε κάθε ενδεχόμενο περιορισμό 
της Κίνας όσον αφορά τις εξαγωγές 
πρώτων υλών της· υπενθυμίζει εν 
προκειμένω την καταδίκη της Κίνας από 
τον ΠΟΕ στις 5 Ιουλίου 2011 για την 
επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές 
ορισμένων πρώτων υλών· ζητεί από την 
Επιτροπή να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική ορθής διαχείρισης των πρώτων 
υλών που θα χαρακτηρίζεται από την 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, την 
ανακύκλωση, την αποδοτικότερη χρήση
των πόρων και την ανάπτυξη της 
βιομηχανικής συνεργασίας στους τομείς 
μέλλοντος της πράσινης οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 109
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι η Κίνα παράγει το 97%
των σπάνιων γαιών που χρησιμοποιούνται
στον κόσμο και την καλεί να διασφαλίσει 
δίκαιο και διαρκή εφοδιασμό των 
εμπορικών της εταίρων με τις ύλες αυτές· 
καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη 
προσοχή σε κάθε ενδεχόμενο περιορισμό 
της Κίνας όσον αφορά τις εξαγωγές 
πρώτων υλών της· υπενθυμίζει εν 
προκειμένω την καταδίκη της Κίνας από 
τον ΠΟΕ στις 5 Ιουλίου 2011 για την 
επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές 
ορισμένων πρώτων υλών· ζητεί από την 
Επιτροπή να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική ορθής διαχείρισης των πρώτων 
υλών που θα χαρακτηρίζεται από την 

9. επισημαίνει ότι περίπου το ένα τρίτο
των σπάνιων γαιών βρίσκεται στην Κίνα, 
αλλά ότι η φθίνουσα παραγωγή σπάνιων 
γαιών σε άλλες χώρες λόγω του υψηλού 
κόστους και του περιβαλλοντικού 
αντίκτυπου της εξόρυξής τους κατέστησε 
την Κίνα τον παγκοσμίως κυρίαρχο 
παραγωγό μεγάλου αριθμού σπάνιων 
γαιών· καλεί την Κίνα να διασφαλίσει 
δίκαιο και διαρκή εφοδιασμό των 
εμπορικών της εταίρων με τις ύλες αυτές· 
υπενθυμίζει εν προκειμένω την καταδίκη 
της Κίνας από τον ΠΟΕ στις 5 Ιουλίου 
2011 για την επιβολή περιορισμών στις 
εξαγωγές ορισμένων πρώτων υλών· ζητεί 
από την Επιτροπή να συμμετάσχει σε μια 



PE480.615v01-00 66/109 AM\889744EL.doc

EL

αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, την 
ανακύκλωση, τη μείωση της χρήσης των 
πόρων και την ανάπτυξη της βιομηχανικής 
συνεργασίας στους τομείς μέλλοντος της 
πράσινης οικονομίας·

στρατηγική εταιρική σχέση τεχνολογικής 
συνεργασίας με την Κίνα αναφορικά με 
την αντικατάσταση των σπάνιων γαιών 
και τον μετριασμό του περιβαλλοντικού 
αντίκτυπου της εξόρυξης πόρων· ζητεί 
από την Επιτροπή να αναπτύξει μια 
ευρωπαϊκή στρατηγική ορθής διαχείρισης 
των πρώτων υλών που θα χαρακτηρίζεται 
από την αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης, την ανακύκλωση, τη μείωση 
της χρήσης των πόρων και την ανάπτυξη 
της βιομηχανικής συνεργασίας στους 
τομείς μέλλοντος της πράσινης οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 110
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι η Κίνα παράγει το 97% 
των σπάνιων γαιών που χρησιμοποιούνται 
στον κόσμο και την καλεί να διασφαλίσει 
δίκαιο και διαρκή εφοδιασμό των 
εμπορικών της εταίρων με τις ύλες αυτές· 
καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη 
προσοχή σε κάθε ενδεχόμενο περιορισμό 
της Κίνας όσον αφορά τις εξαγωγές 
πρώτων υλών της· υπενθυμίζει εν 
προκειμένω την καταδίκη της Κίνας από 
τον ΠΟΕ στις 5 Ιουλίου 2011 για την 
επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές 
ορισμένων πρώτων υλών· ζητεί από την 
Επιτροπή να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική ορθής διαχείρισης των πρώτων 
υλών που θα χαρακτηρίζεται από την 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, την 
ανακύκλωση, τη μείωση της χρήσης των 
πόρων και την ανάπτυξη της βιομηχανικής 
συνεργασίας στους τομείς μέλλοντος της 
πράσινης οικονομίας·

9. επισημαίνει ότι η Κίνα παράγει το 97% 
των σπάνιων γαιών που χρησιμοποιούνται 
στον κόσμο και την καλεί να διασφαλίσει 
δίκαιο και διαρκή εφοδιασμό των 
εμπορικών της εταίρων με τις ύλες αυτές· 
καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη 
προσοχή σε κάθε ενδεχόμενο περιορισμό 
της Κίνας όσον αφορά τις εξαγωγές 
πρώτων υλών της· υπενθυμίζει εν 
προκειμένω την καταδίκη της Κίνας από 
τον ΠΟΕ στις 5 Ιουλίου 2011 για την 
επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές 
ορισμένων πρώτων υλών· ζητεί από την 
Επιτροπή να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική ορθής διαχείρισης των πρώτων 
υλών που θα χαρακτηρίζεται από την 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, την 
ανακύκλωση, τη μείωση της χρήσης των 
πόρων και την ανάπτυξη της βιομηχανικής 
συνεργασίας στους τομείς μέλλοντος της 
πράσινης οικονομίας· ζητεί τη διενέργεια 
διαπραγματεύσεων που αποσκοπούν στη 
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θέσπιση κοινών κανόνων και αρχών 
σχετικά με το εμπόριο πρώτων υλών, 
δημιουργώντας έτσι ένα πλαίσιο για τη
χρήση των περιορισμών εξαγωγών στον 
ΠΟΕ, αλλά και στη G-20, καθώς αυτό το 
ζήτημα αφορά κυρίως τις 
εκβιομηχανισμένες χώρες και την Κίνα·

Or. en

Τροπολογία 111
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι η Κίνα παράγει το 97% 
των σπάνιων γαιών που χρησιμοποιούνται 
στον κόσμο και την καλεί να διασφαλίσει 
δίκαιο και διαρκή εφοδιασμό των
εμπορικών της εταίρων με τις ύλες αυτές· 
καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη 
προσοχή σε κάθε ενδεχόμενο περιορισμό 
της Κίνας όσον αφορά τις εξαγωγές 
πρώτων υλών της· υπενθυμίζει εν 
προκειμένω την καταδίκη της Κίνας από 
τον ΠΟΕ στις 5 Ιουλίου 2011 για την 
επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές 
ορισμένων πρώτων υλών· ζητεί από την 
Επιτροπή να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή 
στρατηγική ορθής διαχείρισης των πρώτων 
υλών που θα χαρακτηρίζεται από την 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, την 
ανακύκλωση, τη μείωση της χρήσης των 
πόρων και την ανάπτυξη της βιομηχανικής 
συνεργασίας στους τομείς μέλλοντος της 
πράσινης οικονομίας·

9. επισημαίνει ότι, λόγω του ότι άλλα 
ορυχεία είχαν κλείσει ή δεν είχε ακόμη 
ολοκληρωθεί η εξερεύνηση, η Κίνα 
παράγει σήμερα το 97% των σπάνιων 
γαιών που χρησιμοποιούνται στον κόσμο 
και την καλεί να διασφαλίσει βιώσιμες 
μεθόδους παραγωγής και δίκαιη 
πρόσβαση στην αγορά για τους 
εμπορικούς εταίρους της όσον αφορά 
αυτές τις σπάνιες γαίες· καλεί την 
Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε 
κάθε ενδεχόμενο περιορισμό της Κίνας 
όσον αφορά τις εξαγωγές πρώτων υλών 
της· υπενθυμίζει εν προκειμένω την 
καταδίκη της Κίνας από τον ΠΟΕ στις 5 
Ιουλίου 2011 για την επιβολή περιορισμών 
στις εξαγωγές ορισμένων πρώτων υλών 
και ότι η Κίνα έχει αμφισβητήσει αυτή 
την απόφαση· ζητεί από την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια ευρωπαϊκή στρατηγική 
ορθής διαχείρισης των πρώτων υλών που 
θα χαρακτηρίζεται από την αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης, την ανακύκλωση, 
τη μείωση της χρήσης των πόρων και την 
ανάπτυξη της βιομηχανικής συνεργασίας 
στους τομείς μέλλοντος της πράσινης 
οικονομίας·
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Or. en

Τροπολογία 112
Niccolò Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι η Κίνα παράγει το 97% 
των σπάνιων γαιών που χρησιμοποιούνται 
στον κόσμο και την καλεί να διασφαλίσει 
δίκαιο και διαρκή εφοδιασμό των 
εμπορικών της εταίρων με τις ύλες αυτές· 
καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη 
προσοχή σε κάθε ενδεχόμενο περιορισμό  
της Κίνας όσον αφορά τις εξαγωγές 
πρώτων υλών της· υπενθυμίζει εν 
προκειμένω την καταδίκη της Κίνας από 
τον ΠΟΕ στις 5 Ιουλίου 2011 για την 
επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές 
ορισμένων πρώτων υλών· ζητεί από την 
Επιτροπή να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή
στρατηγική ορθής διαχείρισης των 
πρώτων υλών που θα χαρακτηρίζεται από 
την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, 
την ανακύκλωση, τη μείωση της χρήσης 
των πόρων και την ανάπτυξη της 
βιομηχανικής συνεργασίας στους τομείς 
μέλλοντος της πράσινης οικονομίας·

9. επισημαίνει ότι η Κίνα παράγει το 97 % 
των σπάνιων γαιών που χρησιμοποιούνται 
στον κόσμο και την καλεί να διασφαλίσει 
δίκαιο και διαρκή εφοδιασμό των 
εμπορικών της εταίρων με τις ύλες αυτές·
καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη 
προσοχή σε κάθε ενδεχόμενο περιορισμό 
της Κίνας όσον αφορά τις εξαγωγές των 
πρώτων υλών της· υπενθυμίζει εν 
προκειμένω την καταδίκη της Κίνας από 
τον ΠΟΕ στις 5 Ιουλίου 2011 για την 
επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές 
ορισμένων πρώτων υλών· ζητεί από τον 
ΠΟΕ να επεξεργαστεί μια 
μακροπρόθεσμη στρατηγική διαχείρισης 
των σπάνιων γαιών παγκοσμίως που θα 
διασφαλίζει βιώσιμη οικονομική
ανάπτυξη σε όλες τις ηπείρους·

Or. it

Τροπολογία 113
Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να 
διαπραγματευθεί μια φιλόδοξη επενδυτική 

10. καλεί την Επιτροπή να 
διαπραγματευθεί μια φιλόδοξη επενδυτική 
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συμφωνία ΕΕ-Κίνας, με στόχο τη 
δημιουργία ενός ευνοϊκότερου 
περιβάλλοντος για τους ευρωπαίους 
επενδυτές στην Κίνα, αυξάνοντας 
παράλληλα το επίπεδο των ροών 
κινεζικών κεφαλαίων προς την ΕΕ·

συμφωνία ΕΕ-Κίνας, με στόχο τη 
δημιουργία ενός ευνοϊκότερου 
περιβάλλοντος για τους ευρωπαίους 
επενδυτές στην Κίνα, αυξάνοντας 
παράλληλα το επίπεδο των αμοιβαίων
ροών κεφαλαίων·

Or. de

Τροπολογία 114
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να 
διαπραγματευθεί μια φιλόδοξη επενδυτική 
συμφωνία ΕΕ-Κίνας, με στόχο τη 
δημιουργία ενός ευνοϊκότερου 
περιβάλλοντος για τους ευρωπαίους 
επενδυτές στην Κίνα, αυξάνοντας 
παράλληλα το επίπεδο των ροών κινεζικών 
κεφαλαίων προς την ΕΕ·

10. επικροτεί την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να διαπραγματευθεί μια 
ευρωπαϊκή συμφωνία με την Κίνα σχετικά 
με την πρόσβαση στην αγορά για 
επενδύσεις και σχετικά με την επενδυτική 
προστασία, με στόχο τη δημιουργία ενός 
ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τους 
ευρωπαίους επενδυτές στην Κίνα, 
αυξάνοντας παράλληλα το επίπεδο των 
ροών κινεζικών κεφαλαίων προς την ΕΕ· 
κατά τη διαδικασία διατύπωσης της 
εντολής διαπραγμάτευσης για την 
Επιτροπή, προτρέπει το Συμβούλιο να 
λάβει ιδιαίτερα υπόψη του τη θέση του 
Κοινοβουλίου σχετικά με τα κριτήρια για 
τις νέες συμφωνίες επενδυτικής 
προστασίας, δηλαδή σε σχέση με
- την εξισορρόπηση δικαιωμάτων και 
καθηκόντων επενδυτών ώστε να 
τηρούνται πλήρως οι κανονισμοί της 
χώρας υποδοχής, είτε τεθούν σε ισχύ πριν 
είτε μετά την εγκατάσταση,
- την εξασφάλιση πεδίου στη δημόσια 
πολιτική για κανονισμούς σχετικά με την 
κοινωνία, το περιβάλλον και την υγεία οι 
οποίοι δεν θα πρέπει να συνιστούν 
αδικαιολόγητους περιορισμούς στην 
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προσδοκία νόμιμου κέρδους ή έμμεση 
μορφή απαλλοτρίωσης,
- την επιμονή επίλυσης των διαφορών 
μεταξύ κρατών,
- την προετοιμασία μιας πιθανής 
εισαγωγής επίλυσης διαφορών μεταξύ 
επενδυτή και κράτους στα πλαίσια μιας 
πλήρως διαφανούς διαδικασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
μιας ομάδας διαιτητών, της εισαγωγής 
ενός μηχανισμού άσκησης έφεσης και της 
δημοσίευσης διεκδικήσεων, μηχανισμών 
και αποτελεσμάτων,
- την εξαίρεση από τις διαφορές μεταξύ 
επενδυτή και κράτους των θεμάτων που 
αφορούν νομοθετικές ή διοικητικές 
δραστηριότητες των κρατών μελών για 
την εφαρμογή κανονισμών και οδηγιών
της ΕΕ,
- την ειδική μεταχείριση επενδύσεων 
μέσω Κρατικών Επενδυτικών Ταμείων.

Or. en

Τροπολογία 115
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να 
διαπραγματευθεί μια φιλόδοξη επενδυτική 
συμφωνία ΕΕ-Κίνας, με στόχο τη 
δημιουργία ενός ευνοϊκότερου 
περιβάλλοντος για τους ευρωπαίους 
επενδυτές στην Κίνα, αυξάνοντας 
παράλληλα το επίπεδο των ροών 
κινεζικών κεφαλαίων προς την ΕΕ·

10. καλεί την Επιτροπή να 
διαπραγματευθεί μια φιλόδοξη επενδυτική 
συμφωνία ΕΕ-Κίνας, ώστε να είναι εφικτή 
μέσω της διασφάλισης δίκαιων και 
αξιόπιστων επενδυτικών συνθηκών στην 
ΕΕ και στην Κίνα η ταχύτερη και 
καλύτερη αξιοποίηση του τεράστιου 
δυναμικού αμοιβαίων επενδύσεων, 
αυξάνοντας παράλληλα το επίπεδο των 
αμοιβαίων ροών κεφαλαίων και 
προσφέροντας κυρίως στους ευρωπαίους 
επενδυτές μια μακροπρόθεσμη και 
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ασφαλή προοπτική στην Κίνα·

Or. de

Τροπολογία 116
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να 
διαπραγματευθεί μια φιλόδοξη επενδυτική 
συμφωνία ΕΕ-Κίνας, με στόχο τη 
δημιουργία ενός ευνοϊκότερου 
περιβάλλοντος για τους ευρωπαίους 
επενδυτές στην Κίνα, αυξάνοντας 
παράλληλα το επίπεδο των ροών κινεζικών 
κεφαλαίων προς την ΕΕ·

10. καλεί την Επιτροπή να 
διαπραγματευθεί μια φιλόδοξη και 
ισορροπημένη επενδυτική συμφωνία ΕΕ-
Κίνας, με στόχο τη δημιουργία ενός 
ευνοϊκότερου περιβάλλοντος και την 
παροχή βελτιωμένης πρόσβασης στην 
αγορά για τους ευρωπαίους επενδυτές στην 
Κίνα, καθώς και μεγαλύτερης διαφάνειας 
όσον αφορά τη διακυβέρνηση των 
κινεζικών επιχειρήσεις που επενδύουν 
στην ΕΕ, αυξάνοντας παράλληλα το 
επίπεδο των ροών κινεζικών κεφαλαίων 
προς την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 117
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή να 
διαπραγματευθεί μια φιλόδοξη επενδυτική 
συμφωνία ΕΕ-Κίνας, με στόχο τη 
δημιουργία ενός ευνοϊκότερου 
περιβάλλοντος για τους ευρωπαίους 
επενδυτές στην Κίνα, αυξάνοντας 
παράλληλα το επίπεδο των ροών κινεζικών 

10. διαπιστώνει ότι η Επιτροπή 
ετοιμάζεται να διαπραγματευθεί μια 
φιλόδοξη επενδυτική συμφωνία ΕΕ-Κίνας, 
με στόχο τη δημιουργία ενός ευνοϊκότερου 
περιβάλλοντος για τους ευρωπαίους 
επενδυτές στην Κίνα, αυξάνοντας 
παράλληλα το επίπεδο των ροών κινεζικών 
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κεφαλαίων προς την ΕΕ· κεφαλαίων προς την ΕΕ· επιμένει ότι 
οποιοδήποτε σχέδιο εντολής των εν λόγω 
διαπραγματεύσεων πρέπει να λάβει 
πλήρως υπόψη τα αιτήματα της έκθεσης 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά 
με το μέλλον της ευρωπαϊκής διεθνούς 
επενδυτικής πολιτικής· επαναλαμβάνει 
ότι οι επενδυτικές συμφωνίες δεν 
υπονομεύουν τις μελλοντικές 
δημοκρατικές διαδικασίες λήψης 
πολιτικών αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 118
Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. επικροτεί τα εγκαίνια του Κέντρου 
για τις Ευρωπαϊκές Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις της ΕΕ (Κέντρο ΜΜΕ της 
ΕΕ) στο Πεκίνο, τον Νοέμβριο του 2010, 
το οποίο άνοιξε τις πόρτες του στις ΜΜΕ 
τον Μάρτιο του 2011, αναλαμβάνοντας 
αρμοδιότητες για την παροχή βοήθειας 
σε ευρωπαϊκές ΜΜΕ ώστε να 
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν όταν δραστηριοποιούνται 
στην κινεζική αγορά, ιδιαίτερα κατά τα 
πρώτα στάδια της επιχειρησιακής 
ανάπτυξης· επίσης, το Κέντρο 
επισημαίνει τομείς ευκαιριών για τις 
ΜΜΕ της ΕΕ στην Κίνα και τους παρέχει 
βοήθεια κατά την επιχειρηματική τους 
δραστηριότητα στο κινεζικό κανονιστικό 
περιβάλλον·

Or. en
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Τροπολογία 119
Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. τονίζει τη σημασία της 
διεπιχειρησιακής συνεργασίας, με τη 
δημιουργία της εταιρικής σχέσης μεταξύ 
κινεζικών πανεπιστημίων και 
ευρωπαϊκών εταιρειών προκειμένου να 
ενισχυθεί η καινοτομία στην Κίνα· 
επικαλείται τα πλεονεκτήματα που 
προσφέρει η ευρωπαϊκή βάση δεδομένων 
για την πρόσβαση στην αγορά, η οποία 
περιλαμβάνει πληροφορίες για
επιχειρήσεις της ΕΕ σχετικά με τις 
συνθήκες πρόσβασης στην αγορά, όπως 
εισαγωγικοί δασμοί, απαιτήσεις 
προϊόντων, φραγμοί στο εμπόριο, 
διατυπώσεις, έγγραφα και στατιστικά 
στοιχεία· επικροτεί τη δραστηριότητα του 
Ευρωπαϊκού Εμπορικού Επιμελητηρίου 
στην Κίνα·

Or. en

Τροπολογία 120
Robert Sturdy
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπενθυμίζει ότι η Κίνα κατέχει δημόσιο 
χρέος των κρατών μελών της ευρωζώνης· 
υπογραμμίζει ότι αυτό το γεγονός έχει 
λάβει νέες πολιτικές διαστάσεις λόγω των 
σοβαρών προβλημάτων χρέους στους 

11. υπενθυμίζει ότι η Κίνα κατέχει 
δημόσιο χρέος των κρατών μελών της 
ευρωζώνης· υπογραμμίζει ότι αυτό το 
γεγονός έχει λάβει νέες πολιτικές 
διαστάσεις λόγω των σοβαρών 
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κόλπους της ευρωζώνης· ζητεί από την 
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο, από 
κοινού με την ΕΚΤ και τα κράτη μέλη, της 
θέσπισης ενός συντονισμένου συστήματος 
για τον εντοπισμό των κατόχων δημόσιου 
χρέους· διερωτάται σχετικά με τα 
περιθώρια εμπορικών διαπραγματεύσεων 
της ΕΕ με την Κίνα λόγω της συνεισφοράς 
της χώρας αυτής στη χρηματοπιστωτική 
σταθεροποίηση της ευρωζώνης·

προβλημάτων χρέους στους κόλπους της 
ευρωζώνης· ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο, από κοινού με την 
ΕΚΤ και τα κράτη μέλη, της θέσπισης ενός 
συντονισμένου συστήματος για τον 
εντοπισμό των κατόχων δημόσιου χρέους· 
εκφράζει ανησυχίες ότι τα 
διαπραγματευτικά περιθώρια εμπορικών 
διαπραγματεύσεων της ΕΕ με την Κίνα 
υπονομεύονται λόγω της συνεισφοράς της 
χώρας αυτής στη χρηματοπιστωτική 
σταθεροποίηση της ευρωζώνης·

Or. en

Τροπολογία 121
Emilio Menéndez del Valle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπενθυμίζει ότι η Κίνα κατέχει δημόσιο 
χρέος των κρατών μελών της ευρωζώνης· 
υπογραμμίζει ότι αυτό το γεγονός έχει 
λάβει νέες πολιτικές διαστάσεις λόγω των 
σοβαρών προβλημάτων χρέους στους 
κόλπους της ευρωζώνης· ζητεί από την 
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο, από 
κοινού με την ΕΚΤ και τα κράτη μέλη, της 
θέσπισης ενός συντονισμένου συστήματος 
για τον εντοπισμό των κατόχων δημόσιου 
χρέους· διερωτάται σχετικά με τα 
περιθώρια εμπορικών διαπραγματεύσεων 
της ΕΕ με την Κίνα λόγω της 
συνεισφοράς της χώρας αυτής στη 
χρηματοπιστωτική σταθεροποίηση της 
ευρωζώνης·

11. υπενθυμίζει ότι η Κίνα κατέχει 
δημόσιο χρέος των κρατών μελών της 
ευρωζώνης· υπογραμμίζει ότι αυτό το 
γεγονός έχει λάβει νέες πολιτικές 
διαστάσεις λόγω των σοβαρών 
προβλημάτων χρέους στους κόλπους της 
ευρωζώνης· ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο, από κοινού με την 
ΕΚΤ και τα κράτη μέλη, της θέσπισης ενός 
συντονισμένου συστήματος για τον 
εντοπισμό των κατόχων δημόσιου χρέους·

Or. en
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Τροπολογία 122
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπενθυμίζει ότι η Κίνα κατέχει 
δημόσιο χρέος των κρατών μελών της 
ευρωζώνης· υπογραμμίζει ότι αυτό το 
γεγονός έχει λάβει νέες πολιτικές 
διαστάσεις λόγω των σοβαρών 
προβλημάτων χρέους στους κόλπους της 
ευρωζώνης· ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο, από κοινού με την 
ΕΚΤ και τα κράτη μέλη, της θέσπισης ενός 
συντονισμένου συστήματος για τον 
εντοπισμό των κατόχων δημόσιου χρέους· 
διερωτάται σχετικά με τα περιθώρια 
εμπορικών διαπραγματεύσεων της ΕΕ με 
την Κίνα λόγω της συνεισφοράς της χώρας 
αυτής στη χρηματοπιστωτική 
σταθεροποίηση της ευρωζώνης·

11. επικροτεί το γεγονός ότι η Κίνα 
υποστηρίζει τα κράτη μέλη εντός και 
εκτός της ευρωζώνης σε καιρούς έντονης 
οικονομικής κρίσης μέσω ξένων άμεσων 
επενδύσεων και σε κάποιο βαθμό 
αγοράζοντας κρατικά ομόλογα· 
υπογραμμίζει ότι αυτό το γεγονός έχει 
λάβει νέες πολιτικές διαστάσεις στην 
εταιρική σχέση ΕΕ-Κίνας· ζητεί από την 
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο, από 
κοινού με την ΕΚΤ και τα κράτη μέλη, της 
θέσπισης ενός συντονισμένου συστήματος 
για τον εντοπισμό των κατόχων δημόσιου 
χρέους στον ιδιωτικό και στο δημόσιο 
τομέα· διερωτάται σχετικά με τα 
περιθώρια εμπορικών διαπραγματεύσεων 
της ΕΕ με την Κίνα λόγω της τόσο 
αναγκαίας και ευπρόσδεκτης
συνεισφοράς της χώρας αυτής στη 
χρηματοπιστωτική σταθεροποίηση της 
ευρωζώνης·

Or. en

Τροπολογία 123
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπενθυμίζει ότι η Κίνα κατέχει δημόσιο 
χρέος των κρατών μελών της ευρωζώνης· 
υπογραμμίζει ότι αυτό το γεγονός έχει 
λάβει νέες πολιτικές διαστάσεις λόγω των 
σοβαρών προβλημάτων χρέους στους 
κόλπους της ευρωζώνης· ζητεί από την 

11. υπενθυμίζει ότι η Κίνα κατέχει 
δημόσιο χρέος των κρατών μελών της 
ευρωζώνης· υπογραμμίζει ότι αυτό το 
γεγονός έχει λάβει νέες πολιτικές 
διαστάσεις λόγω των σοβαρών 
προβλημάτων χρέους στους κόλπους της 
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Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο, από 
κοινού με την ΕΚΤ και τα κράτη μέλη, της 
θέσπισης ενός συντονισμένου συστήματος 
για τον εντοπισμό των κατόχων δημόσιου 
χρέους· διερωτάται σχετικά με τα 
περιθώρια εμπορικών διαπραγματεύσεων 
της ΕΕ με την Κίνα λόγω της συνεισφοράς 
της χώρας αυτής στη χρηματοπιστωτική 
σταθεροποίηση της ευρωζώνης·

ευρωζώνης· ζητεί από την Επιτροπή να 
προβεί από κοινού με την ΕΚΤ και τα 
κράτη μέλη στη θέσπιση ενός 
συντονισμένου συστήματος για τον 
εντοπισμό των κατόχων δημόσιου χρέους· 
διερωτάται σχετικά με τα περιθώρια 
εμπορικών διαπραγματεύσεων της ΕΕ με 
την Κίνα λόγω της συνεισφοράς της χώρας 
αυτής στη χρηματοπιστωτική 
σταθεροποίηση της ευρωζώνης·

Or. fr

Τροπολογία 124
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπενθυμίζει ότι η Κίνα κατέχει 
δημόσιο χρέος των κρατών μελών της 
ευρωζώνης· υπογραμμίζει ότι αυτό το 
γεγονός έχει λάβει νέες πολιτικές 
διαστάσεις λόγω των σοβαρών 
προβλημάτων χρέους στους κόλπους της 
ευρωζώνης· ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο, από κοινού με την 
ΕΚΤ και τα κράτη μέλη, της θέσπισης ενός 
συντονισμένου συστήματος για τον 
εντοπισμό των κατόχων δημόσιου χρέους· 
διερωτάται σχετικά με τα περιθώρια 
εμπορικών διαπραγματεύσεων της ΕΕ με 
την Κίνα λόγω της συνεισφοράς της 
χώρας αυτής στη χρηματοπιστωτική 
σταθεροποίηση της ευρωζώνης·

11. υπενθυμίζει ότι η Κίνα κατέχει 
δημόσιο χρέος των κρατών μελών της 
ευρωζώνης· υπογραμμίζει ότι αυτό το 
γεγονός έχει λάβει νέες πολιτικές 
διαστάσεις λόγω των σοβαρών 
προβλημάτων χρέους στους κόλπους της 
ευρωζώνης· ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο, από κοινού με την 
ΕΚΤ και τα κράτη μέλη, της θέσπισης ενός 
συντονισμένου συστήματος για τον 
εντοπισμό των κατόχων δημόσιου χρέους·

Or. it

Τροπολογία 125
Christofer Fjellner
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει ότι η χρόνια υποτίμηση 
και μη μετατρεψιμότητα του γιουάν 
συνεπάγεται αθέμιτο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα για τις κινεζικές εξαγωγές, 
ενώ η Κίνα κατέχει το ένα τρίτο των 
παγκόσμιων συναλλαγματικών 
αποθεμάτων· υπενθυμίζει ότι εάν δεν 
ενισχυθεί το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο 
στον χρηματοπιστωτικό τομέα και ο 
μακροοικονομικός συντονισμός μεταξύ 
των κρατών της G20, τίθεται σε κίνδυνο η 
παγκόσμια οικονομική και εμπορική 
σταθερότητα· καλεί την Κίνα να επιτρέψει 
την ανατίμηση του γιουάν ώστε να φθάσει 
στη δέουσα συναλλαγματική ισοτιμία· 
υπενθυμίζει ότι, όπως προβλέπεται από τις 
ευρωπαϊκές συνθήκες, η ΕΕ μπορεί, σε 
περίπτωση μη αντιμετωπίσιμων 
παγκόσμιων νομισματικών ανισορροπιών, 
να αποκτήσει συναλλαγματική πολιτική·

12. υπογραμμίζει ότι η εικαζόμενη
υποτίμηση και μη μετατρεψιμότητα του 
γιουάν ενδέχεται να συνεπάγεται αθέμιτο 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις 
κινεζικές εξαγωγές, ενώ η Κίνα κατέχει το 
ένα τρίτο των παγκόσμιων 
συναλλαγματικών αποθεμάτων·
υπενθυμίζει ότι εάν δεν ενισχυθεί το 
διεθνές κανονιστικό πλαίσιο στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα και ο 
μακροοικονομικός συντονισμός μεταξύ
των κρατών της G20, τίθεται σε κίνδυνο η 
παγκόσμια οικονομική και εμπορική 
σταθερότητα· καλεί την Κίνα να επιτρέψει 
την ανατίμηση του γιουάν ώστε να φθάσει 
στη δέουσα συναλλαγματική ισοτιμία· 
υπενθυμίζει ότι, όπως προβλέπεται από τις 
ευρωπαϊκές συνθήκες, η ΕΕ μπορεί, σε 
περίπτωση μη αντιμετωπίσιμων 
παγκόσμιων νομισματικών ανισορροπιών, 
να αποκτήσει συναλλαγματική πολιτική·

Or. en

Τροπολογία 126
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει ότι η χρόνια υποτίμηση 
και μη μετατρεψιμότητα του γιουάν 
συνεπάγεται αθέμιτο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα για τις κινεζικές εξαγωγές, 
ενώ η Κίνα κατέχει το ένα τρίτο των 
παγκόσμιων συναλλαγματικών 
αποθεμάτων· υπενθυμίζει ότι εάν δεν 
ενισχυθεί το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο 

12. υπογραμμίζει ότι η χρόνια υποτίμηση 
και μη μετατρεψιμότητα του γιουάν 
συνεπάγεται αθέμιτο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα για τις κινεζικές εξαγωγές, 
καθιστώντας ταυτόχρονα τις εισαγωγές 
πιο δαπανηρές για την Κίνα και 
συμβάλλοντας στην επικράτηση υψηλού 
πληθωρισμού στην Κίνα· σημειώνει ότι το 
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στον χρηματοπιστωτικό τομέα και ο 
μακροοικονομικός συντονισμός μεταξύ 
των κρατών της G20, τίθεται σε κίνδυνο η 
παγκόσμια οικονομική και εμπορική 
σταθερότητα· καλεί την Κίνα να επιτρέψει 
την ανατίμηση του γιουάν ώστε να φθάσει 
στη δέουσα συναλλαγματική ισοτιμία· 
υπενθυμίζει ότι, όπως προβλέπεται από 
τις ευρωπαϊκές συνθήκες, η ΕΕ μπορεί, 
σε περίπτωση μη αντιμετωπίσιμων 
παγκόσμιων νομισματικών ανισορροπιών, 
να αποκτήσει συναλλαγματική πολιτική·

γεγονός ότι η Κίνα κατέχει το ένα τρίτο 
των παγκόσμιων συναλλαγματικών 
αποθεμάτων καθιστά τη χώρα πολύ 
ευάλωτη στις επιπτώσεις πιθανών 
οικονομικών υφέσεων στην Ιαπωνία, τη 
Βόρεια Αμερική ή την Ευρώπη·
υπενθυμίζει ότι εάν δεν ενισχυθεί το 
διεθνές κανονιστικό πλαίσιο στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα και ο 
μακροοικονομικός συντονισμός μεταξύ 
των κρατών μελών του ΔΝΤ, τίθεται σε 
κίνδυνο η παγκόσμια οικονομική και 
εμπορική σταθερότητα· λαμβάνει 
ιδιαίτερα υπόψη την κινεζική πρόταση 
για εκ νέου προσαρμογή του καλαθιού 
νομισμάτων των ειδικών τραβηκτικών 
δικαιωμάτων του ΔΝΤ στον ρόλο των 
μεγάλων αναδυόμενων οικονομιών και 
των νομισμάτων τους·

Or. en

Τροπολογία 127
Marielle De Sarnez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει ότι η χρόνια υποτίμηση 
και μη μετατρεψιμότητα του γιουάν 
συνεπάγεται αθέμιτο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα για τις κινεζικές εξαγωγές, 
ενώ η Κίνα κατέχει το ένα τρίτο των 
παγκόσμιων συναλλαγματικών 
αποθεμάτων· υπενθυμίζει ότι εάν δεν
ενισχυθεί το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο 
στον χρηματοπιστωτικό τομέα και ο 
μακροοικονομικός συντονισμός μεταξύ 
των κρατών της G20, τίθεται σε κίνδυνο η 
παγκόσμια οικονομική και εμπορική 
σταθερότητα· καλεί την Κίνα να επιτρέψει 
την ανατίμηση του γιουάν ώστε να φθάσει 
στη δέουσα συναλλαγματική ισοτιμία· 
υπενθυμίζει ότι, όπως προβλέπεται από τις 

12. υπογραμμίζει ότι η χρόνια υποτίμηση 
και μη μετατρεψιμότητα του γιουάν 
συνεπάγεται αθέμιτο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα για τις κινεζικές εξαγωγές, 
ενώ η Κίνα κατέχει το ένα τρίτο των 
παγκόσμιων συναλλαγματικών 
αποθεμάτων· ζητεί να ενισχυθεί το διεθνές 
κανονιστικό πλαίσιο στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα και ο 
μακροοικονομικός συντονισμός μεταξύ 
των κρατών της G20, χωρίς το οποίο 
τίθεται σε κίνδυνο η παγκόσμια 
οικονομική και εμπορική σταθερότητα· 
καλεί την Κίνα να επιτρέψει την 
ανατίμηση του γιουάν ώστε να φθάσει στη 
δέουσα συναλλαγματική ισοτιμία· 
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ευρωπαϊκές συνθήκες, η ΕΕ μπορεί, σε 
περίπτωση μη αντιμετωπίσιμων 
παγκόσμιων νομισματικών ανισορροπιών, 
να αποκτήσει συναλλαγματική πολιτική·

υπενθυμίζει ότι, όπως προβλέπεται από τις 
ευρωπαϊκές συνθήκες, η ΕΕ μπορεί, σε 
περίπτωση μη αντιμετωπίσιμων 
παγκόσμιων νομισματικών ανισορροπιών, 
να αποκτήσει συναλλαγματική πολιτική·

Or. fr

Τροπολογία 128
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει 
την Κίνα να ελευθερώσει τις τρέχουσες 
συναλλαγές, καθώς και να προσκομίσει 
αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο το καθεστώς 
σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών 
βλάπτει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ 
και, στη συνέχεια, να εξετάσει τις 
κατάλληλες προτεραιότητες για ανάληψη 
δράσης· 

Or. en

Τροπολογία 129
Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Μεταρρύθμιση της οργάνωσης 
εμπορικών συναλλαγών

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 130
Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 4 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Προς ένα νέο θεσμικό πλαίσιο των 
εμπορικών σχέσεων ΕΕ-Κίνας

Or. en

Τροπολογία 131
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί από τα κράτη μέλη να απαιτούν 
από τις ξένες επιχειρήσεις να τηρούν τα 
ευρωπαϊκά κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
πρότυπα και τη βιωσιμότητα της 
απασχόλησης όταν εξαγοράζουν 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ή εγκαθιστούν 
θυγατρικές στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή 
να συστήσει έναν οργανισμό αρμόδιο για 
την αξιολόγηση των ξένων στρατηγικών 
επενδύσεων εκ των προτέρων, κατά το 
πρότυπο της επιτροπής CFIUS στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, ούτως ώστε να 
διαθέτει μια σαφή εικόνα των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
και επενδύουν στην επικράτεια της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 132
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί από τα κράτη μέλη να απαιτούν 
από τις ξένες επιχειρήσεις να τηρούν τα 
ευρωπαϊκά κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
πρότυπα και τη βιωσιμότητα της 
απασχόλησης όταν εξαγοράζουν 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ή εγκαθιστούν 
θυγατρικές στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή 
να συστήσει έναν οργανισμό αρμόδιο για 
την αξιολόγηση των ξένων στρατηγικών 
επενδύσεων εκ των προτέρων, κατά το 
πρότυπο της επιτροπής CFIUS στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, ούτως ώστε να 
διαθέτει μια σαφή εικόνα των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
και επενδύουν στην επικράτεια της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 133
Robert Sturdy
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί από τα κράτη μέλη να απαιτούν
από τις ξένες επιχειρήσεις να τηρούν τα 
ευρωπαϊκά κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
πρότυπα και τη βιωσιμότητα της 
απασχόλησης όταν εξαγοράζουν 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ή εγκαθιστούν 
θυγατρικές στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή 
να συστήσει έναν οργανισμό αρμόδιο για 
την αξιολόγηση των ξένων στρατηγικών 
επενδύσεων εκ των προτέρων, κατά το 
πρότυπο της επιτροπής CFIUS στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, ούτως ώστε να 
διαθέτει μια σαφή εικόνα των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και 

13. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι οι ξένες επιχειρήσεις 
που λειτουργούν στην ΕΕ τηρούν το 
σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας στην 
Ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
προτύπων και συμβάλλουν στην 
προώθηση της βιωσιμότητας της 
απασχόλησης όταν εξαγοράζουν 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ή εγκαθιστούν 
θυγατρικές στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη 
δυνατότητα πραγματοποίησης μιας 
αξιολόγησης των ξένων στρατηγικών 
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επενδύουν στην επικράτεια της ΕΕ· επενδύσεων εκ των προτέρων, κατά το 
πρότυπο που ορίζει η επιτροπή CFIUS 
στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτως ώστε να 
διαθέτει μια σαφή εικόνα των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και 
επενδύουν στην επικράτεια της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 134
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί από τα κράτη μέλη να απαιτούν
από τις ξένες επιχειρήσεις να τηρούν τα 
ευρωπαϊκά κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
πρότυπα και τη βιωσιμότητα της 
απασχόλησης όταν εξαγοράζουν 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ή εγκαθιστούν 
θυγατρικές στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή 
να συστήσει έναν οργανισμό αρμόδιο για 
την αξιολόγηση των ξένων στρατηγικών 
επενδύσεων εκ των προτέρων, κατά το 
πρότυπο της επιτροπής CFIUS στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, ούτως ώστε να 
διαθέτει μια σαφή εικόνα των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και 
επενδύουν στην επικράτεια της ΕΕ·

13. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίζουν μέσω κατάλληλων 
μηχανισμών παρακολούθησης ότι οι ξένες 
επιχειρήσεις τηρούν τα ευρωπαϊκά 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα 
και τη βιωσιμότητα της απασχόλησης όταν
εξαγοράζουν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ή 
εγκαθιστούν θυγατρικές στην ΕΕ· καλεί 
την Επιτροπή να συστήσει έναν οργανισμό 
αρμόδιο για την αξιολόγηση των ξένων 
στρατηγικών επενδύσεων εκ των 
προτέρων, κατά το πρότυπο της επιτροπής 
CFIUS στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτως 
ώστε να διαθέτει μια σαφή εικόνα των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και 
επενδύουν στην επικράτεια της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 135
Marielle De Sarnez, Emilio Menéndez del Valle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί από τα κράτη μέλη να απαιτούν 
από τις ξένες επιχειρήσεις να τηρούν τα 
ευρωπαϊκά κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
πρότυπα και τη βιωσιμότητα της 
απασχόλησης όταν εξαγοράζουν 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ή εγκαθιστούν 
θυγατρικές στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή 
να συστήσει έναν οργανισμό αρμόδιο για 
την αξιολόγηση των ξένων στρατηγικών 
επενδύσεων εκ των προτέρων, κατά το
πρότυπο της επιτροπής CFIUS στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, ούτως ώστε να 
διαθέτει μια σαφή εικόνα των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και 
επενδύουν στην επικράτεια της ΕΕ·

13. ζητεί από τα κράτη μέλη να απαιτούν 
από τις ξένες επιχειρήσεις να τηρούν τα 
ευρωπαϊκά κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
πρότυπα και τη βιωσιμότητα της 
απασχόλησης όταν εξαγοράζουν 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ή εγκαθιστούν 
θυγατρικές στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή 
να συστήσει έναν οργανισμό αρμόδιο για 
την αξιολόγηση των ξένων στρατηγικών 
επενδύσεων εκ των προτέρων, κατά το 
πρότυπο της επιτροπής CFIUS στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, ούτως ώστε να 
διαθέτει μια σαφή εικόνα των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και 
επενδύουν στην επικράτεια της ΕΕ και να 
υποβάλλει σχετική έκθεση στο 
Κοινοβούλιο σε τακτική βάση·

Or. en

Τροπολογία 136
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί από την ΕΕ να προτείνει 
μεταρρύθμιση των κανόνων οργάνωσης 
των εμπορικών συναλλαγών που 
διέπονται από τον ΠΟΕ, 
περιλαμβανομένων υποχρεωτικών 
κοινωνικών και υγειονομικών προτύπων, 
επεξεργασμένων από κοινού  από την 
ΠΟΥ, τη ΔΟΕ και τον ΟΗΕ·

διαγράφεται

Or. en



PE480.615v01-00 84/109 AM\889744EL.doc

EL

Τροπολογία 137
Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί από την ΕΕ να προτείνει 
μεταρρύθμιση των κανόνων οργάνωσης 
των εμπορικών συναλλαγών που 
διέπονται από τον ΠΟΕ, 
περιλαμβανομένων υποχρεωτικών 
κοινωνικών και υγειονομικών προτύπων, 
επεξεργασμένων από κοινού  από την 
ΠΟΥ, τη ΔΟΕ και τον ΟΗΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 138
Robert Sturdy
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί από την ΕΕ να προτείνει 
μεταρρύθμιση των κανόνων οργάνωσης 
των εμπορικών συναλλαγών που διέπονται 
από τον ΠΟΕ, περιλαμβανομένων 
υποχρεωτικών κοινωνικών και 
υγειονομικών προτύπων, επεξεργασμένων 
από κοινού  από την ΠΟΥ, τη ΔΟΕ και 
τον ΟΗΕ·

14. ζητεί από την ΕΕ να ξεκινήσει μια 
κοινή μελέτη σχετικά με τους κανόνες 
που διέπουν την οργάνωση του διεθνούς 
εμπορίου σε συνεργασία με άλλους 
εμπλεκόμενους φορείς, όπως ο ΠΟΕ, η 
ΔΟΕ, ο ΟΟΣΑ και ο ΟΗΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
των μελών του ΠΟΕ να εξετάσουν κοινά 
κοινωνικά και υγειονομικά πρότυπα για 
τη βελτίωση του επιπέδου 
καταναλωτικής προστασίας και 
ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 139
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί από την ΕΕ να προτείνει 
μεταρρύθμιση των κανόνων οργάνωσης 
των εμπορικών συναλλαγών που 
διέπονται από τον ΠΟΕ, 
περιλαμβανομένων υποχρεωτικών 
κοινωνικών και υγειονομικών προτύπων,
επεξεργασμένων από κοινού  από την 
ΠΟΥ, τη ΔΟΕ και τον ΟΗΕ·

14. ζητεί από την ΕΕ να συνηγορήσει, 
κατά τρόπο προνοητικό, σε όλους τους 
κατάλληλους διεθνείς οργανισμούς υπέρ 
μιας διαδικασίας μεταρρύθμισης που 
αποσκοπεί στην ένταξη υποχρεωτικών 
κοινωνικών και υγειονομικών προτύπων 
στους πολυμερείς κανόνες εμπορίου·

Or. en

Τροπολογία 140
Niccolò Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί από την ΕΕ να προτείνει 
μεταρρύθμιση των κανόνων οργάνωσης 
των εμπορικών συναλλαγών που διέπονται 
από τον ΠΟΕ, περιλαμβανομένων 
υποχρεωτικών κοινωνικών και 
υγειονομικών προτύπων, επεξεργασμένων 
από κοινού από την ΠΟΥ, τη ΔΟΕ και τον 
ΟΗΕ·

14. ζητεί από την ΕΕ να προτείνει 
μεταρρύθμιση των κανόνων οργάνωσης 
των εμπορικών συναλλαγών που διέπονται 
από τον ΠΟΕ, περιλαμβανομένων 
υποχρεωτικών κοινωνικών, υγειονομικών
και περιβαλλοντικών προτύπων, 
επεξεργασμένων από κοινού από την 
ΠΟΥ, τη ΔΟΕ και τον ΟΗΕ·

Or. it

Τροπολογία 141
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. διαπιστώνει ότι οι εργασιακές 
διαφορές ολοένα και αυξάνονται στην 
Κίνα και εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι οι αυξήσεις κατώτατου 
μισθού δεν καταφέρνουν να 
αντισταθμίσουν τον πληθωρισμό, ιδίως 
στις νότιες επαρχίες· καλεί την Κίνα να 
θεσπίσει ολοκληρωμένη νομοθεσία 
σχετικά με τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις και να θέσει σε 
εφαρμογή όλα τα μέτρα που απαιτούνται 
για τον κοινωνικό διάλογο· προτείνει η 
Επιτροπή να συνεργαστεί με τις κινεζικές 
αρχές και τους κινεζικούς εμπλεκόμενους 
φορείς για την υποστήριξη αυτών των 
εξελίξεων·

Or. en

Τροπολογία 142
Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. αποδοκιμάζει το κατακερματισμένο 
και μη συντονισμένο θεσμικό πλαίσιο των 
εμπορικών σχέσεων ΕΕ-Κίνας· καλεί την 
Επιτροπή να αναθεωρήσει επειγόντως το 
οργανόγραμμα της διμερούς σχέσης, να 
επιδιώξει καλύτερο συντονισμό και να 
εξαλείψει την ύπαρξη πλεονάζοντος 
προσωπικού στο επίπεδο των 
αναρίθμητων ομάδων εργασίας, διαλόγων 
και άλλων επίσημων —και ανεπίσημων—
φορέων· καλεί τα κράτη μέλη, επιμέρους 
περιφέρειες και δήμους να συντονίσουν 
καλύτερα τις δικές τους πολιτικές για την 
Κίνα, κάνοντας επειγόντως βήματα για 
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μια λειτουργική συναίνεση με στόχο την 
επίτευξη των κοινών στόχων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 143
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την ΕΕ να αναπτύξει μια 
στρατηγική ώστε να αποφευχθούν οι 
αναγκαστικές μεταφορές τεχνολογίας· 
επιθυμεί εν προκειμένω την ταχεία 
ολοκλήρωση της διαδικασίας ενισχυμένης 
συνεργασίας σε ζητήματα κοινοτικού 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας·

15. καλεί την ΕΕ να αναπτύξει μια 
στρατηγική για μια δίκαιη εταιρική σχέση 
ΕΕ-Κίνας για μεταφορές τεχνολογίας και 
κοινά ερευνητικά προγράμματα· καλεί την 
ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αυξήσουν 
κατά πολύ τις επενδύσεις στην 
εκπαίδευση, τα πανεπιστήμια και την 
έρευνα και ανάπτυξη· επιθυμεί εν 
προκειμένω την ταχεία ολοκλήρωση της 
διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας σε 
ζητήματα κοινοτικού διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας

Or. en

Τροπολογία 144
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. απαιτεί όλα τα προϊόντα που 
κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά να 
πληρούν αυστηρά τους ευρωπαϊκούς 
κανόνες και τα ευρωπαϊκά πρότυπα και 
ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει 
σύντομα ένα χρονοδιάγραμμα, σύμφωνο 
προς τους κανόνες του ΠΟΕ, για τη 

διαγράφεται
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σταδιακή επιβολή όρων στις συναλλαγές 
ή/και μιας προσαρμογής στα σύνορα· για 
τα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες 
χώρες οι οποίες δεν τηρούν τα πρότυπα 
αυτά·

Or. en

Τροπολογία 145
Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. απαιτεί όλα τα προϊόντα που 
κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά να 
πληρούν αυστηρά τους ευρωπαϊκούς 
κανόνες και τα ευρωπαϊκά πρότυπα και 
ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει 
σύντομα ένα χρονοδιάγραμμα, σύμφωνο 
προς τους κανόνες του ΠΟΕ, για τη 
σταδιακή επιβολή όρων στις συναλλαγές 
ή/και μιας προσαρμογής στα σύνορα για 
τα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες 
χώρες οι οποίες δεν τηρούν τα πρότυπα 
αυτά·

16. απαιτεί όλα τα προϊόντα που 
κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά να 
πληρούν αυστηρά τους ευρωπαϊκούς 
κανόνες και τα ευρωπαϊκά πρότυπα· 

Or. de

Τροπολογία 146
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. απαιτεί όλα τα προϊόντα που 
κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά να 
πληρούν αυστηρά τους ευρωπαϊκούς

16. απαιτεί όλα τα προϊόντα που 
κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά να 
πληρούν αυστηρά τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
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κανόνες και τα ευρωπαϊκά πρότυπα και 
ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει 
σύντομα ένα χρονοδιάγραμμα, σύμφωνο 
προς τους κανόνες του ΠΟΕ, για τη 
σταδιακή επιβολή όρων στις συναλλαγές 
ή/και μιας προσαρμογής στα σύνορα για τα 
προϊόντα που προέρχονται από τρίτες 
χώρες οι οποίες δεν τηρούν τα πρότυπα 
αυτά·

για την κοινωνία, το περιβάλλον και την 
προστασία της υγείας και ζητεί από την 
Επιτροπή να προτείνει σύντομα ένα 
χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή επιβολή 
όρων στις συναλλαγές ή/και μιας 
προσαρμογής στα σύνορα για τα προϊόντα 
που προέρχονται από τρίτες χώρες οι 
οποίες δεν τηρούν τα πρότυπα αυτά·

Or. en

Τροπολογία 147
Silvana Koch-Mehrin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. απαιτεί όλα τα προϊόντα που 
κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά να 
πληρούν αυστηρά τους ευρωπαϊκούς 
κανόνες και τα ευρωπαϊκά πρότυπα και 
ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει
σύντομα ένα χρονοδιάγραμμα, σύμφωνο 
προς τους κανόνες του ΠΟΕ, για τη 
σταδιακή επιβολή όρων στις συναλλαγές 
ή/και μιας προσαρμογής στα σύνορα για τα 
προϊόντα που προέρχονται από τρίτες 
χώρες οι οποίες δεν τηρούν τα πρότυπα 
αυτά·

16. απαιτεί όλα τα προϊόντα που 
κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά να 
πληρούν αυστηρά τους ευρωπαϊκούς 
κανόνες και τα ευρωπαϊκά πρότυπα και 
ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει ένα 
χρονοδιάγραμμα, σύμφωνο προς τους 
κανόνες του ΠΟΕ, για τη σταδιακή 
επιβολή όρων στις συναλλαγές ή/και μιας 
προσαρμογής στα σύνορα για τα προϊόντα 
που προέρχονται από τρίτες χώρες οι 
οποίες δεν τηρούν τα πρότυπα αυτά· 
επισημαίνει ότι τα μέτρα που 
λαμβάνονται στα πλαίσια ενός τέτοιου 
μηχανισμού θα πρέπει να είναι αναλογικά, 
να μην προβαίνουν σε διακρίσεις και να 
μην οδηγούν σε αυθαίρετες και 
αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του 
εμπορίου, έτσι ώστε να αποφεύγονται 
οικονομικά μειονεκτήματα για τις 
εγχώριες βιομηχανίες και να μην 
επιτρέπεται στους εμπορικούς εταίρους η 
χρήση παρόμοιων μέτρων που 
περιορίζουν την πρόσβαση των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε αγορές 
τρίτων χωρών·
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Or. en

Τροπολογία 148
Franck Proust

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. εκφράζει την ανησυχία του για την 
απουσία ενότητας στην Ευρώπη όσον 
αφορά το θέμα των σχέσεών της με την 
Κίνα· ζητεί από την Επιτροπή να 
οργανώσει ορθολογικά τον αριθμό των 
οργάνων που ασχολούνται με τις σχέσεις 
ΕΕ-Κίνας και από το Συμβούλιο να 
συμφωνήσει σε μια πραγματική 
στρατηγική για τις σχέσεις της ΕΕ με την 
Κίνα· προτείνει την ετήσια δημοσίευση 
μιας έκθεσης αξιολόγησης σχετικά με την 
τήρηση των υποχρεώσεων της Κίνας 
απέναντι στον ΠΟΕ·

Or. fr

Τροπολογία 149
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler, Emilio Menéndez del Valle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπογραμμίζει την ολοένα και 
μεγαλύτερη επιρροή της Κίνας στη διεθνή 
εμπορική πραγματικότητα· καλεί, 
επομένως, την ΕΕ να παραμείνει σε 
εγρήγορση όσον αφορά τον οικονομικό, 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο 
των αυξανόμενων επενδύσεων της Κίνας 
σε αναπτυσσόμενες χώρες και 
συγκεκριμένα στην Αφρική·

17. υπογραμμίζει την ολοένα και 
μεγαλύτερη επιρροή της Κίνας στη διεθνή 
εμπορική πραγματικότητα· καλεί, 
επομένως, την ΕΕ να παραμείνει σε 
εγρήγορση όσον αφορά τον οικονομικό, 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο 
των αυξανόμενων επενδύσεων της Κίνας 
σε αναπτυσσόμενες χώρες και 
συγκεκριμένα στη Λατινική Αμερική και
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στην Αφρική·

Or. en

Τροπολογία 150
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπογραμμίζει την ολοένα και 
μεγαλύτερη επιρροή της Κίνας στη διεθνή 
εμπορική πραγματικότητα· καλεί, 
επομένως, την ΕΕ να παραμείνει σε 
εγρήγορση όσον αφορά τον οικονομικό, 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο 
των αυξανόμενων επενδύσεων της Κίνας 
σε αναπτυσσόμενες χώρες και 
συγκεκριμένα στην Αφρική·

17. υπογραμμίζει την ολοένα και 
μεγαλύτερη επιρροή της Κίνας στη διεθνή 
εμπορική πραγματικότητα· καλεί, 
επομένως, την ΕΕ να παραμείνει σε 
εγρήγορση και να αξιολογεί τον πολιτικό,
οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο των αυξανόμενων επενδύσεων 
της Κίνας σε ανεπτυγμένες και
αναπτυσσόμενες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 151
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπογραμμίζει την ολοένα και 
μεγαλύτερη επιρροή της Κίνας στη διεθνή 
εμπορική πραγματικότητα· καλεί, 
επομένως, την ΕΕ να παραμείνει σε 
εγρήγορση όσον αφορά τον οικονομικό, 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο 
των αυξανόμενων επενδύσεων της Κίνας 
σε αναπτυσσόμενες χώρες και 
συγκεκριμένα στην Αφρική·

17. υπογραμμίζει την ολοένα και 
μεγαλύτερη επιρροή της Κίνας στη διεθνή 
εμπορική πραγματικότητα· καλεί, 
επομένως, την ΕΕ να καταβάλει
μεγαλύτερες προσπάθειες για τον 
συντονισμό ευρωπαϊκών και κινεζικών 
δραστηριοτήτων σε αναπτυσσόμενες 
χώρες όσον αφορά τον οικονομικό, 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπό 
τους· διαπιστώνει ότι η αύξηση των 
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επενδύσεων της Κίνας σε αναπτυσσόμενες 
χώρες γίνεται αντιληπτή σε τοπικό 
επίπεδο τόσο ως απειλή όσο και ως 
μείωση της εξάρτησης από την ΕΕ, την 
Ιαπωνία και τις ΗΠΑ·

Or. en

Τροπολογία 152
Tokia Saïfi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπογραμμίζει την ολοένα και 
μεγαλύτερη επιρροή της Κίνας στη διεθνή 
εμπορική πραγματικότητα· καλεί, 
επομένως, την ΕΕ να παραμείνει σε 
εγρήγορση όσον αφορά τον οικονομικό, 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο 
των αυξανόμενων επενδύσεων της Κίνας 
σε αναπτυσσόμενες χώρες και 
συγκεκριμένα στην Αφρική·

17. υπογραμμίζει την ολοένα και 
μεγαλύτερη επιρροή της Κίνας στη διεθνή 
εμπορική πραγματικότητα καθώς και σε 
περιφερειακό επίπεδο, εφόσον η Κίνα 
αποτελεί τον κύριο εμπορικό εταίρο της 
Ένωσης των Νοτιοανατολικών 
Ασιατικών Εθνών (ASEAN) και · καλεί, 
επομένως, την ΕΕ να παραμείνει σε 
εγρήγορση όσον αφορά τον οικονομικό, 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο 
των αυξανόμενων επενδύσεων της Κίνας 
σε αναπτυσσόμενες χώρες και 
συγκεκριμένα στην Αφρική καθώς και 
στις υπόλοιπες χώρες της Ασίας·

Or. fr

Τροπολογία 153
Marielle De Sarnez, Emilio Menéndez del Valle, Yannick Jadot

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. επιβεβαιώνει την ανάγκη για 
κινεζικές επενδύσεις στη Λατινική 
Αμερική και στην Αφρική, ιδιαίτερα σε 
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Ειδικές Οικονομικές Ζώνες (ΕΟΖ), ώστε 
να συμβάλλουν στην οικονομική 
ανάπτυξη και στην ανάπτυξη των 
τοπικών αλυσίδων παραγωγής 
χρησιμοποιώντας το τοπικό εργατικό 
δυναμικό·

Or. en

Τροπολογία 154
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. θεωρεί ότι εάν τα κοινωνικά 
δικαιώματα ληφθούν υπόψη στις 
εμπορικές σχέσεις, κάτι τέτοιο μπορεί να 
προσφέρει ευκαιρίες για προώθηση της 
υπεράσπισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 155
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι 
κινεζικές επενδύσεις και ενισχυτικές 
δραστηριότητες σε αναπτυσσόμενες 
χώρες δεν υπόκεινται σε διεθνή πρότυπα 
κατά την εκτίμηση περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων·

Or. en
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Τροπολογία 156
Marielle De Sarnez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. εκφράζει ανησυχίες για το γεγονός 
ότι ορισμένες ευρωπαϊκές εταιρείες 
επενδύουν στην Κίνα κυρίως λόγω του 
χαμηλού κόστους παραγωγής που 
οφείλεται στην εφαρμογή χαμηλότερων 
προτύπων για την κοινωνία, το 
περιβάλλον και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· συνιστά έντονα στην 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν αποτελεσματικές πρακτικές 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) από 
μέρους των ευρωπαϊκών εταιρειών στην 
Κίνα και ενθαρρύνει τη διάδοση και την 
προώθηση της βέλτιστης πρακτικής 
πρωτοβουλιών ΕΚΕ· ζητεί, περαιτέρω, 
από την Επιτροπή να αξιολογήσει με 
ποιον τρόπο οι διατάξεις της ΕΚΕ θα 
μπορούσαν να συμπεριληφθούν στη 
μελλοντική επενδυτική συμφωνία ΕΕ-
Κίνας·

Or. en

Τροπολογία 157
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις 
πλούσιων σε πόρους χωρών να 
επωφεληθούν από τη νέα κατάσταση 
ανταγωνισμού στις διεθνείς αγορές και να 
διαπραγματευτούν τις βέλτιστες 
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συμφωνίες προς όφελος του λαού τους·

Or. en

Τροπολογία 158
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17γ. εκφράζει ανησυχίες για τον 
αντίκτυπο των νέων κινεζικών 
καταναλωτικών προτύπων και 
επενδυτικών πρακτικών, καθώς και των 
ευρωπαϊκών και αμερικανικών πολιτικών 
βιοκαυσίμων στις τιμές των τροφίμων 
στις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί να 
δρομολογηθεί μια πρωτοβουλία ΕΕ-Κίνας 
για κανονιστικές προσεγγίσεις σχετικά με 
τις πωλήσεις και αποκτήσεις γης, οι 
οποίες επί του παρόντος 
πραγματοποιούνται εις βάρος των 
γεωργών και της ασφάλειας των 
τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 159
Daniel Caspary

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπενθυμίζει ότι η Κίνα είναι πρώτη 
στον κόσμο σε εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου· ζητεί από την ΕΕ να 
προτείνει στον ΠΟΕ την ενσωμάτωση 
οικολογικών και κλιματικών επιταγών, με 

18. υπενθυμίζει ότι η Κίνα είναι πρώτη 
στον κόσμο σε εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου· ζητεί από την ΕΕ να 
προτείνει στους διεθνείς οργανισμούς την 
ενσωμάτωση οικολογικών και κλιματικών 
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τη θέσπιση αποτελεσματικών 
περιβαλλοντικών προτύπων στο πλαίσιο 
των κανόνων οργάνωσης των διεθνών
συναλλαγών·

επιταγών, με τη θέσπιση αποτελεσματικών 
περιβαλλοντικών προτύπων στο πλαίσιο 
των κανόνων των διεθνών οργανισμών·

Or. de

Τροπολογία 160
Robert Sturdy
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπενθυμίζει ότι η Κίνα είναι πρώτη 
στον κόσμο σε εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου· ζητεί από την ΕΕ να 
προτείνει στον ΠΟΕ την ενσωμάτωση 
οικολογικών και κλιματικών επιταγών, με
τη θέσπιση αποτελεσματικών 
περιβαλλοντικών προτύπων στο πλαίσιο 
των κανόνων οργάνωσης των διεθνών 
συναλλαγών·

18. υπενθυμίζει ότι η Κίνα είναι πρώτη 
στον κόσμο σε εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου· ζητεί από την ΕΕ να 
συνεργαστεί με τις κινεζικές αρχές και να 
ανταλλάξει βέλτιστες πρακτικές σχετικά 
με τους τρόπους βελτίωσης της 
συμμόρφωσης προς διεθνείς 
περιβαλλοντικές συμβάσεις, κατά τη 
θέσπιση αποτελεσματικών 
περιβαλλοντικών προτύπων για την 
κινεζική αγορά· θεωρεί ότι η οικονομική 
ισχύς της Κίνας και η ικανότητά της να 
αναπτύσσει τεχνολογική καινοτομία θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται για την 
υποστήριξη της παγκόσμιας 
καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 161
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπενθυμίζει ότι η Κίνα είναι πρώτη 
στον κόσμο σε εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου· ζητεί από την ΕΕ να 
προτείνει στον ΠΟΕ την ενσωμάτωση 
οικολογικών και κλιματικών επιταγών, με 
τη θέσπιση αποτελεσματικών 
περιβαλλοντικών προτύπων στο πλαίσιο 
των κανόνων οργάνωσης των διεθνών 
συναλλαγών·

18. υπενθυμίζει ότι η Κίνα είναι πρώτη 
στον κόσμο σε εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου· ζητεί από την ΕΕ να 
προτείνει στον ΠΟΕ την ενσωμάτωση 
οικολογικών και κλιματικών επιταγών, με 
τη θέσπιση αποτελεσματικών 
περιβαλλοντικών προτύπων στο πλαίσιο 
των κανόνων οργάνωσης των διεθνών 
συναλλαγών· επισημαίνει ότι ήδη επί του 
παρόντος το πλαίσιο του ΠΟΕ καθιστά 
δυνατή τη διάκριση μεταξύ ομοειδών 
προϊόντων σύμφωνα με τις μεθόδους 
παραγωγής και επεξεργασίας τους και τη 
λήψη μέτρων πιστοποίησης εμπορίου εάν 
κρίνονται απαραίτητα, αναλογικά και δεν 
προβαίνουν σε διακρίσεις κατά χωρών 
όπου οι συνθήκες παραγωγής είναι 
πανομοιότυπες·

Or. en

Τροπολογία 162
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπενθυμίζει ότι η Κίνα είναι πρώτη 
στον κόσμο σε εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου· ζητεί από την ΕΕ να 
προτείνει στον ΠΟΕ την ενσωμάτωση 
οικολογικών και κλιματικών επιταγών, με
τη θέσπιση αποτελεσματικών 
περιβαλλοντικών προτύπων στο πλαίσιο 
των κανόνων οργάνωσης των διεθνών 
συναλλαγών·

18. υπενθυμίζει ότι η Κίνα είναι πρώτη 
στον κόσμο σε εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου· ζητεί από την ΕΕ να 
προτείνει στον ΠΟΕ τη θέσπιση
περιβαλλοντικών πτυχών και στόχων που 
αφορούν την προστασία του κλίματος στο 
πλαίσιο της συζήτησης για τις διεθνείς 
συναλλαγές·

Or. de
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Τροπολογία 163
Marielle De Sarnez, Yannick Jadot

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. θεωρεί ότι οι προσπάθειες που 
καταβάλλονται από τις κινεζικές αρχές σε 
σχέση με ορισμένα βασικά δικαιώματα 
στην Κίνα, ιδίως κοινωνικά και 
εργασιακά δικαιώματα, δεν επαρκούν· 
ενθαρρύνει, επομένως, την ΕΕ και την 
Κίνα να αναπτύξουν στενότερο και πιο 
υπεύθυνο στρατηγικό διάλογο βάσει 
αμοιβαίας κατανόησης·

Or. en

Τροπολογία 164
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. αναγνωρίζει τις δεσμεύσεις που 
ανέλαβε η Κίνα για τον περιορισμό της 
αύξησης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου που παράγει· ενθαρρύνει την 
Κίνα να αναλάβει ισχυρή δέσμευση για 
την τήρηση ενός δεσμευτικού διεθνούς 
νομικού πλαισίου και στόχων μείωσης 
που συνάδουν με τον περιορισμό της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη στον στόχο 
των 2°C, ο οποίος πρόκειται να γίνει 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης το 2015 
όπως συμφωνήθηκε στο Ντέρμπαν, 
καλώντας ταυτόχρονα την ΕΕ να είναι 
συνεπής με τους δικούς της στόχους·

Or. en
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Τροπολογία 165
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. επισημαίνει το εύρος των κινεζικών 
επενδύσεων στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την 
παγκόσμια έκθεση του 2010 σχετικά με 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που 
δημοσίευσε το Παγκόσμιο Δίκτυο για την 
Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας τον 21ο Αιώνα («REN 21»), με 
την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού 
Ενέργειας και των Ηνωμένων Εθνών, η 
Κίνα κατέχει την πρώτη θέση στην 
αύξηση της παραγωγής ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας της τάξης των 80 GWh 
σε παγκόσμιο επίπεδο, με μια επιπλέον 
αύξηση της τάξης των 37 GWh·

Or. lt

Τροπολογία 166
Emilio Menéndez del Valle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. αναγνωρίζει ότι έχουν γίνει 
ορισμένες προσπάθειες από τις κινεζικές 
αρχές για την προώθηση κοινωνικών και 
εργασιών δικαιωμάτων· τις ενθαρρύνει να 
συνεχίσουν προς αυτήν την κατεύθυνση·

Or. en
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Τροπολογία 167
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπενθυμίζει ότι η Κίνα δεν είναι πλέον 
τυπικός δικαιούχος αναπτυξιακής 
βοήθειας από την ΕΕ και πλέον 
επωφελείται από μια στρατηγική εταιρική 
σχέση· καλεί την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη, στη μεταρρύθμιση του 
συστήματος γενικευμένων προτιμήσεών 
της (ΣΓΠ), τις εξελίξεις στην παγκόσμια 
οικονομία και την ανάδυση ορισμένων 
πιο προηγμένων αναπτυσσόμενων χωρών, 
όπως η Κίνα, που πλέον είναι 
ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 168
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ενίσχυση της ΕΕ στο πλαίσιο του 
παγκόσμιου ανταγωνισμού

Καθιστώντας την ΕΕ πιο ανταγωνιστική

Or. en

Τροπολογία 169
Robert Sturdy
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί από την ΕΕ να αναπτύξει μια 
φιλόδοξη κοινή βιομηχανική πολιτική που 
θα βασίζεται στην έρευνα και την 
καινοτομία, θα επωφελείται από 
καινοτόμους τρόπους χρηματοδότησης 
όπως τα ομόλογα έργων και θα στηρίζει 
την ανάπτυξη των ΜΜΕ, συγκεκριμένα 
μέσω της πρόσβασης σε δημόσιες 
συμβάσεις, ούτως ώστε να διατηρήσει την 
ανταγωνιστικότητά της έναντι νέων 
σημαντικών παραγόντων των τομέων της 
βιομηχανίας και της έρευνας· καλεί την ΕΕ 
να αξιοποιήσει την ευρωπαϊκή παραγωγή, 
αναβαθμίζοντας συγκεκριμένα τη 
σήμανση «made in»·

20. ζητεί από την ΕΕ να αναπτύξει μια 
φιλόδοξη κοινή βιομηχανική πολιτική που 
θα βασίζεται στην έρευνα και την 
καινοτομία και την ορθολογική χρήση της 
ενέργειας, θα επωφελείται από την 
υφιστάμενη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 
και θα χρησιμοποιεί, κατά περίπτωση,
τους καινοτόμους τρόπους 
χρηματοδότησης όπως τα ομόλογα έργων 
για να στηρίζει την ανάπτυξη των ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών 
επιχειρήσεων, συγκεκριμένα μέσω της 
πρόσβασης σε δημόσιες συμβάσεις, ούτως 
ώστε να διατηρήσει την 
ανταγωνιστικότητά της έναντι νέων 
σημαντικών παραγόντων των τομέων της 
βιομηχανίας και της έρευνας· καλεί την ΕΕ 
να αξιοποιήσει την ευρωπαϊκή παραγωγή 
και την ενημέρωση των καταναλωτών, 
για παράδειγμα, αναβαθμίζοντας τη 
σήμανση «made in»·

Or. en

Τροπολογία 170
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί από την ΕΕ να αναπτύξει μια 
φιλόδοξη κοινή βιομηχανική πολιτική που 
θα βασίζεται στην έρευνα και την 
καινοτομία, θα επωφελείται από 
καινοτόμους τρόπους χρηματοδότησης 
όπως τα ομόλογα έργων και θα στηρίζει 
την ανάπτυξη των ΜΜΕ, συγκεκριμένα 
μέσω της πρόσβασης σε δημόσιες 
συμβάσεις, ούτως ώστε να διατηρήσει την 
ανταγωνιστικότητά της έναντι νέων 
σημαντικών παραγόντων των τομέων της 

20. ζητεί από την ΕΕ να αναπτύξει μια 
φιλόδοξη κοινή βιομηχανική πολιτική που 
θα βασίζεται στην έρευνα και την 
καινοτομία, θα επωφελείται από 
καινοτόμους τρόπους χρηματοδότησης 
όπως τα ομόλογα έργων και θα στηρίζει 
την ανάπτυξη των ΜΜΕ, συγκεκριμένα 
μέσω της πρόσβασης σε δημόσιες 
συμβάσεις, ούτως ώστε να διατηρήσει την 
ανταγωνιστικότητά της έναντι νέων 
σημαντικών παραγόντων των τομέων της 
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βιομηχανίας και της έρευνας· καλεί την ΕΕ 
να αξιοποιήσει την ευρωπαϊκή παραγωγή, 
αναβαθμίζοντας συγκεκριμένα τη σήμανση 
«made in»·

βιομηχανίας και της έρευνας· καλεί την ΕΕ 
να αξιοποιήσει την ευρωπαϊκή παραγωγή, 
αναβαθμίζοντας συγκεκριμένα τη σήμανση 
«made in», τηρώντας αυστηρά τις αρχές 
της Ενιαίας Αγοράς και μιας οικονομίας 
της ανοικτής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 171
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί από την ΕΕ να αναπτύξει μια 
φιλόδοξη κοινή βιομηχανική πολιτική που 
θα βασίζεται στην έρευνα και την 
καινοτομία, θα επωφελείται από 
καινοτόμους τρόπους χρηματοδότησης 
όπως τα ομόλογα έργων και θα στηρίζει 
την ανάπτυξη των ΜΜΕ, συγκεκριμένα 
μέσω της πρόσβασης σε δημόσιες 
συμβάσεις, ούτως ώστε να διατηρήσει την 
ανταγωνιστικότητά της έναντι νέων 
σημαντικών παραγόντων των τομέων της 
βιομηχανίας και της έρευνας· καλεί την ΕΕ 
να αξιοποιήσει την ευρωπαϊκή παραγωγή, 
αναβαθμίζοντας συγκεκριμένα τη σήμανση 
«made in»·

20. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
συντονίσουν, να αναπτύξουν και να 
εφαρμόσουν τις βιομηχανικές πολιτικές 
τους στο επίπεδο της ΕΕ, που οδηγούν σε
μια φιλόδοξη κοινή βιομηχανική πολιτική 
που θα βασίζεται στην έρευνα και την 
καινοτομία, θα επωφελείται από 
καινοτόμους τρόπους χρηματοδότησης 
όπως τα ομόλογα έργων και θα στηρίζει 
την ανάπτυξη των ΜΜΕ, συγκεκριμένα 
μέσω της πρόσβασης σε δημόσιες 
συμβάσεις, ούτως ώστε να διατηρήσει την 
ανταγωνιστικότητά της έναντι νέων 
σημαντικών παραγόντων των τομέων της 
βιομηχανίας και της έρευνας· καλεί την ΕΕ 
να αξιοποιήσει την ευρωπαϊκή παραγωγή, 
αναβαθμίζοντας συγκεκριμένα τη σήμανση 
«made in», διευκολύνοντας μια πιο ταχεία 
εισαγωγή των πράσινων τεχνολογιών 
στην αγορά και ενισχύοντας την 
αντικατάσταση μη ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας ή σπάνιων πρώτων υλών· 
προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει μια 
μακροπρόθεσμη στρατηγική σε σχέση με 
την Κίνα, αναφέροντας με μεγαλύτερη 
ακρίβεια τους βιομηχανικούς τομείς που 
θα διατηρηθούν στην ΕΕ στη διάρκεια 
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των επόμενων 30 ετών και εκείνους που 
ενδέχεται να πρέπει να εγκαταλειφθούν, 
προκειμένου να διευκολυνθεί μια ανοικτή 
και δίκαιη συζήτηση μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων και των πολιτών σε 
όλη την Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 172
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί από την ΕΕ να αναπτύξει μια 
φιλόδοξη κοινή βιομηχανική πολιτική που 
θα βασίζεται στην έρευνα και την 
καινοτομία, θα επωφελείται από 
καινοτόμους τρόπους χρηματοδότησης 
όπως τα ομόλογα έργων και θα στηρίζει 
την ανάπτυξη των ΜΜΕ, συγκεκριμένα 
μέσω της πρόσβασης σε δημόσιες 
συμβάσεις, ούτως ώστε να διατηρήσει την 
ανταγωνιστικότητά της έναντι νέων 
σημαντικών παραγόντων των τομέων της 
βιομηχανίας και της έρευνας· καλεί την ΕΕ 
να αξιοποιήσει την ευρωπαϊκή παραγωγή, 
αναβαθμίζοντας συγκεκριμένα τη σήμανση 
«made in»·

20. ζητεί από την ΕΕ να αναπτύξει μια 
μακροπρόθεσμη φιλόδοξη κοινή 
βιομηχανική πολιτική που θα βασίζεται 
στην προώθηση της έρευνας και της 
καινοτομίας, θα επωφελείται από 
καινοτόμους τρόπους χρηματοδότησης 
όπως τα ομόλογα έργων και θα στηρίζει 
την ανάπτυξη των ΜΜΕ, συγκεκριμένα 
μέσω της πρόσβασης σε δημόσιες 
συμβάσεις, ούτως ώστε να διατηρήσει την 
ανταγωνιστικότητά της έναντι νέων 
σημαντικών παραγόντων των τομέων της 
βιομηχανίας και της έρευνας· καλεί την ΕΕ 
να αξιοποιήσει την ευρωπαϊκή παραγωγή, 
παρέχοντας καλύτερη πληροφόρηση 
στους καταναλωτές και αναβαθμίζοντας 
συγκεκριμένα τη σήμανση «made in»·

Or. en

Τροπολογία 173
Niccolò Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί από την ΕΕ να αναπτύξει μια 
φιλόδοξη κοινή βιομηχανική πολιτική που 
θα βασίζεται στην έρευνα και την 
καινοτομία, θα επωφελείται από 
καινοτόμους τρόπους χρηματοδότησης 
όπως τα ομόλογα έργων και θα στηρίζει 
την ανάπτυξη των ΜΜΕ, συγκεκριμένα
μέσω της πρόσβασης σε δημόσιες 
συμβάσεις, ούτως ώστε να διατηρήσει την 
ανταγωνιστικότητά της έναντι νέων
σημαντικών παραγόντων των τομέων της 
βιομηχανίας και της έρευνας· καλεί την ΕΕ 
να αξιοποιήσει την ευρωπαϊκή παραγωγή, 
αναβαθμίζοντας συγκεκριμένα τη 
σήμανση «made in»·

20. ζητεί από την Ένωση να αναπτύξει μια 
φιλόδοξη κοινή βιομηχανική πολιτική που 
θα βασίζεται στην έρευνα και την 
καινοτομία και θα επωφελείται από 
καινοτόμους τρόπους χρηματοδότησης 
όπως τα ομόλογα έργων για να στηριχτεί η
ανάπτυξη των ΜΜΕ, ιδίως μέσω της 
πρόσβασης σε δημόσιες αγορές, ούτως 
ώστε να διατηρήσει την 
ανταγωνιστικότητά της απέναντι σε νέους 
μείζονες παράγοντες των τομέων της 
βιομηχανίας και της έρευνας· ζητεί από
την ΕΕ να αξιοποιήσει την ευρωπαϊκή 
παραγωγή, ιδίως μέσω της έγκρισης του 
κανονισμού «MADE IN» σχετικά με τη 
σήμανση της χώρας προέλευσης στα 
προϊόντα που εισάγονται από τα σύνορα 
της ΕΕ, προκειμένου να εξαλειφθούν οι 
συνθήκες αθέμιτου εμπορίου στην 
ευρωπαϊκή αγορά και να δοθούν στους 
ευρωπαίους καταναλωτές δυνατότητες 
πιο συνειδητών επιλογών·

Or. it

Τροπολογία 174
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. καθώς τα έξοδα της επιδίωξης 
αρνητικής αμοιβαιότητας, μην 
επιτρέποντας στην Κίνα να έχει 
πρόσβαση στην αγορά, θα βάρυναν 
δυσανάλογα τους καταναλωτές και τους 
επιτυχημένους Ευρωπαίους εξαγωγείς, 
καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μια 
περαιτέρω μελέτη σχετικά με την 
αμοιβαιότητα·



AM\889744EL.doc 105/109 PE480.615v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 175
Robert Sturdy
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επιθυμεί να ενισχύσει η ΕΕ την 
οικονομική, δημοσιονομική, φορολογική 
και πολιτική της διακυβέρνηση, 
προκειμένου να καταστεί αξιόπιστος και 
σημαντικός συνομιλητής στη διεθνή 
σκηνή· καλεί το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να εκφράζονται με μία φωνή, 
ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι
εταιρικές σχέσεις και οι διμερείς 
συμφωνίες να αποδυναμώνουν τη θέση 
της ΕΕ· προτρέπει την ΕΕ να εφαρμόσει 
μια μακροπρόθεσμη στρατηγική έναντι της 
Κίνας·

21. επιθυμεί να εφαρμόσει η ΕΕ τους 
στόχους της «Ευρώπης 2020» και να 
ολοκληρώσει την Ενιαία Αγορά, μέτρα 
που είναι σημαντικά και συμβάλλουν στη 
βελτίωση του οικονομικού, 
δημοσιονομικού και πολιτικού 
συντονισμού των κρατών μελών της, 
ενισχύοντας ταυτόχρονα την αξιοπιστία 
της ΕΕ και την οικονομική 
ανταγωνιστικότητά της στη διεθνή σκηνή· 
καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενώσουν τις 
δυνάμεις τους με σκοπό τη θέσπιση 
εταιρικών σχέσεων και διμερών 
συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και τρίτων 
χωρών, οι οποίες δεν αποδυναμώνουν τη 
θέση της ΕΕ και αποσκοπούν σε αμοιβαία 
ωφέλιμα αποτελέσματα· προτρέπει, ως 
προς αυτό, την ΕΕ να εφαρμόσει μια 
μακροπρόθεσμη στρατηγική έναντι της 
Κίνας·

Or. en

Τροπολογία 176
Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επιθυμεί να ενισχύσει η ΕΕ την 
οικονομική, δημοσιονομική, φορολογική 
και πολιτική της διακυβέρνηση, 
προκειμένου να καταστεί αξιόπιστος και 
σημαντικός συνομιλητής στη διεθνή 
σκηνή· καλεί το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να εκφράζονται με μία φωνή, 
ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι 
εταιρικές σχέσεις και οι διμερείς 
συμφωνίες να αποδυναμώνουν τη θέση της 
ΕΕ· προτρέπει την ΕΕ να εφαρμόσει μια 
μακροπρόθεσμη στρατηγική έναντι της 
Κίνας·

21. επιθυμεί να ενισχύσει η ΕΕ την 
οικονομική, δημοσιονομική, φορολογική 
και πολιτική της διακυβέρνηση, 
προκειμένου να καταστεί αξιόπιστος και 
σημαντικός συνομιλητής στη διεθνή 
σκηνή· καλεί το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να εκφράζονται με μία φωνή, 
ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι 
εταιρικές σχέσεις και οι διμερείς 
συμφωνίες να αποδυναμώνουν τη θέση της 
ΕΕ· προτρέπει την ΕΕ να εφαρμόσει μια 
μακροπρόθεσμη στρατηγική έναντι της 
Κίνας, εξασφαλίζοντας τον λειτουργικό 
συντονισμό τόσο μεταξύ των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ όσο και μεταξύ της ΕΕ 
και των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 177
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επιθυμεί να ενισχύσει η ΕΕ την 
οικονομική, δημοσιονομική, φορολογική 
και πολιτική της διακυβέρνηση, 
προκειμένου να καταστεί αξιόπιστος και 
σημαντικός συνομιλητής στη διεθνή 
σκηνή· καλεί το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να εκφράζονται με μία φωνή, 
ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι 
εταιρικές σχέσεις και οι διμερείς 
συμφωνίες να αποδυναμώνουν τη θέση της 
ΕΕ· προτρέπει την ΕΕ να εφαρμόσει μια 
μακροπρόθεσμη στρατηγική έναντι της 
Κίνας·

21. επιθυμεί να ενισχύσει η ΕΕ την 
οικονομική, δημοσιονομική, φορολογική 
και πολιτική της διακυβέρνηση, 
προκειμένου να καταστεί αξιόπιστος και 
σημαντικός συνομιλητής στη διεθνή 
σκηνή· καλεί το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να εκφράζονται με μία φωνή, 
ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι 
εταιρικές σχέσεις και οι διμερείς 
συμφωνίες να αποδυναμώνουν τη θέση της 
ΕΕ· προτρέπει την ΕΕ να εφαρμόσει μια 
μακροπρόθεσμη στρατηγική έναντι της 
Κίνας, προσδιορίζοντας όλες τις 
διασυνδέσεις με την ασφάλεια και την 
εξωτερική πολιτική, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και άλλους τομείς, με σαφή 
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ορισμό των προτεραιοτήτων από την ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων κινήτρων για την 
επιδίωξη θετικών αμοιβαίων εξελίξεων με 
την Κίνα·

Or. en

Τροπολογία 178
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler, Emilio Menéndez del Valle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επιθυμεί να ενισχύσει η ΕΕ την 
οικονομική, δημοσιονομική, φορολογική 
και πολιτική της διακυβέρνηση, 
προκειμένου να καταστεί αξιόπιστος και 
σημαντικός συνομιλητής στη διεθνή 
σκηνή· καλεί το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να εκφράζονται με μία φωνή, 
ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι 
εταιρικές σχέσεις και οι διμερείς 
συμφωνίες να αποδυναμώνουν τη θέση της 
ΕΕ· προτρέπει την ΕΕ να εφαρμόσει μια 
μακροπρόθεσμη στρατηγική έναντι της 
Κίνας·

21. επιθυμεί να ενισχύσει η ΕΕ την 
οικονομική, δημοσιονομική, φορολογική 
και πολιτική της διακυβέρνηση, 
προκειμένου να καταστεί αξιόπιστος και 
σημαντικός συνομιλητής στη διεθνή 
σκηνή· καλεί το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να εκφράζονται με μία φωνή, 
ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι 
εταιρικές σχέσεις και οι διμερείς 
συμφωνίες να αποδυναμώνουν τη θέση της 
ΕΕ· προτρέπει τα κράτη μέλη να 
συνεργάζονται στενά με την Επιτροπή 
κατά τον προσδιορισμό της εμπορικής 
πολιτικής τους· ζητεί από την ΕΕ να 
εφαρμόσει μια μακροπρόθεσμη 
στρατηγική έναντι της Κίνας·

Or. en

Τροπολογία 179
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επιθυμεί να ενισχύσει η ΕΕ την 
οικονομική, δημοσιονομική, φορολογική 
και πολιτική της διακυβέρνηση, 
προκειμένου να καταστεί αξιόπιστος και 
σημαντικός συνομιλητής στη διεθνή 
σκηνή· καλεί το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να εκφράζονται με μία φωνή, 
ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι 
εταιρικές σχέσεις και οι διμερείς 
συμφωνίες να αποδυναμώνουν τη θέση της 
ΕΕ· προτρέπει την ΕΕ να εφαρμόσει μια 
μακροπρόθεσμη στρατηγική έναντι της 
Κίνας·

21. επιθυμεί να ενισχύσει η ΕΕ την 
οικονομική, δημοσιονομική, φορολογική 
και πολιτική της διακυβέρνηση, 
προκειμένου να καταστεί αξιόπιστος και 
σημαντικός συνομιλητής στη διεθνή 
σκηνή· καλεί το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να εκφράζονται με μία φωνή, 
ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι 
εταιρικές σχέσεις και οι διμερείς 
συμφωνίες να αποδυναμώνουν τη θέση της 
ΕΕ· προτρέπει την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενά τις κινεζικές 
πολιτικές των κρατών μελών· προτρέπει 
τα κράτη μέλη να συνεργάζονται στενά με 
την Επιτροπή κατά τον προσδιορισμό της 
εμπορικής πολιτικής τους· ζητεί από την 
ΕΕ να εφαρμόσει μια μακροπρόθεσμη 
στρατηγική έναντι της Κίνας·

Or. en

Τροπολογία 180
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επιθυμεί να ενισχύσει η ΕΕ την 
οικονομική, δημοσιονομική, φορολογική 
και πολιτική της διακυβέρνηση, 
προκειμένου να καταστεί αξιόπιστος και 
σημαντικός συνομιλητής στη διεθνή 
σκηνή· καλεί το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να εκφράζονται με μία φωνή, 
ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι 
εταιρικές σχέσεις και οι διμερείς 
συμφωνίες να αποδυναμώνουν τη θέση της 
ΕΕ· προτρέπει την ΕΕ να εφαρμόσει μια 
μακροπρόθεσμη στρατηγική έναντι της 
Κίνας·

21. επιθυμεί να ενισχύσει η ΕΕ την 
οικονομική, δημοσιονομική, φορολογική, 
κοινωνική και πολιτική της διακυβέρνηση, 
προκειμένου να καταστεί αξιόπιστος 
συνομιλητής στη διεθνή σκηνή· καλεί το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
εκφράζονται με μία φωνή, ώστε να 
αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι εταιρικές 
σχέσεις και οι διμερείς συμφωνίες να 
αποδυναμώνουν τη θέση της ΕΕ· 
προτρέπει την ΕΕ να εφαρμόσει μια 
μακροπρόθεσμη στρατηγική έναντι της 
Κίνας·
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Τροπολογία 181
Christofer Fjellner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. πολλά εμπορικά ζητήματα με την 
Κίνα αφορούν την κανονιστική ποιότητα 
και την εφαρμογή σε διάφορους τομείς 
πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της 
βιομηχανικής πολιτικής, της 
περιβαλλοντικής πολιτικής, των μέτρων 
κρίσης, της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας και της προστασίας των 
καταναλωτών, ενώ ζητεί αυτές οι 
περιπτώσεις να επιλύονται μέσω 
ενισχυμένης διμερούς συνεργασίας και 
επίλυσης διαφορών στον ΠΟΕ. 

Or. en


