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Tarkistus 1
Tokia Saïfi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

- ottaa huomioon komission 
24. toukokuuta 2011 antaman tiedonannon 
"Teollis- ja tekijänoikeuksien 
sisämarkkinat", komission 
14. heinäkuuta 2011 antaman tiedonannon 
teollis- ja tekijänoikeuksien soveltamisesta 
eurooppalaisissa tulleissa ja 
18. joulukuuta 2008 antamansa 
päätöslauselman väärentämisen 
vaikutuksesta kansainväliseen kauppaan*,

- ottaa huomioon komission 
24. toukokuuta 2011 antaman tiedonannon 
"Teollis- ja tekijänoikeuksien 
sisämarkkinat", Euroopan parlamentin ja 
neuvoston ehdotuksen asetukseksi teollis-
ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta1,
komission 14. heinäkuuta 2011 antaman 
tiedonannon teollis- ja tekijänoikeuksien 
soveltamisesta eurooppalaisissa tulleissa ja 
18. joulukuuta 2008 antamansa 
päätöslauselman väärentämisen 
vaikutuksesta kansainväliseen kauppaan2,

Or. fr

Tarkistus 2
Tokia Saïfi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 11 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

- ottaa huomioon 13. joulukuuta 2011 
antamansa päätöslauselman kaupan ja 
investointien esteistä3,

                                               
1 KOM(2011)0285.
2 EUVL C 45 E, 23.2.2010, s. 47.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0565. 
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Or. fr

Tarkistus 3
Tokia Saïfi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

- ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 
antamansa päätöslauselmat 
yhteiskuntavastuusta kansainvälisissä 
kauppasopimuksissa* ja ihmisoikeuksista 
sekä sosiaali- ja ympäristönormeista 
kansainvälisissä kauppasopimuksissa*,

- ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 
antamansa päätöslauselmat 
yhteiskuntavastuusta kansainvälisissä 
kauppasopimuksissa1, ihmisoikeuksista 
sekä sosiaali- ja ympäristönormeista 
kansainvälisissä kauppasopimuksissa2 ja 
kansainvälisestä kauppapolitiikasta ja 
ilmastonmuutoksen haasteista3,

Or. fr

Tarkistus 4
Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 14 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 24. huhtikuuta 2008 
antamansa päätöslauselman "Kohti 
uudistettua Maailman kauppajärjestöä"4,

Poistetaan.

Or. en

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0446.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0434.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0445.
4 EUVL C 259 E, 29.10.2009, s. 77.
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Tarkistus 5
Tokia Saïfi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 14 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

- ottaa huomioon 24. huhtikuuta 2008 
antamansa päätöslauselman "Kohti 
uudistettua Maailman kauppajärjestöä"*,

- ottaa huomioon 24. huhtikuuta 2008 
antamansa päätöslauselman "Kohti 
uudistettua Maailman kauppajärjestöä"1 ja 
14. syyskuuta 2011 antamansa 
päätöslauselman Dohan kehitysohjelmaa 
koskevista neuvotteluista2,

Or. fr

Tarkistus 6
Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 14 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission tiedonannon 
neuvostolle ja Euroopan parlamentille 
aiheesta "EU ja Kiina: kumppanuus 
tiivistyy, vastuu kasvaa" 
(COM(2006)0631) ja siihen liittyvän 
oheisasiakirjan "Toimintamalli EU:n ja 
Kiinan kauppaa ja investointeja varten: 
kilpailu ja kumppanuus" 
(COM(2006)0632),

Or. en

                                               
1 EUVL C 259 E, 29.10.2009, s. 77.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2011)0380.
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Tarkistus 7
Tokia Saïfi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 15 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

- ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 
antamansa päätöslauselman 
kauppapolitiikasta ja ilmastonmuutoksen 
haasteista1,

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 8
Tokia Saïfi, Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 17 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

- ottaa huomioon Kiinan hallituksen 
23. joulukuuta 2010 antaman valkoisen 
kirjan Kiinan ja Afrikan välisestä 
taloudellisesta ja sosiaalisesta 
yhteistyöstä,

Or. fr

Tarkistus 9
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että Kiinan liittyminen 
Maailman kauppajärjestöön vuonna 2001 
auttoi sitä suuressa määrin tulemaan 

A. ottaa huomioon, että Kiina on 
Euroopan unionin tärkeä ja kilpaileva 
kauppakumppani; katsoo, että EU:n ja 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0445.
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maailman suurimmaksi vientimaaksi, 
jonka osuus maailman tavaraviennistä 
vuonna 2010 oli 10,36 prosenttia, ja 
maailman toiseksi suurimmaksi 
talousmahdiksi;

Kiinan väliset kauppasuhteet tarjoavat 
monista haasteista huolimatta 
enimmäkseen uusia mahdollisuuksia, 
koska EU:n ja Kiinan välinen kauppa 
hyödyttää molempia osapuolia;

Or. en

Tarkistus 10
Matteo Salvini

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että Kiinan liittyminen
Maailman kauppajärjestöön vuonna 2001 
auttoi sitä suuressa määrin tulemaan 
maailman suurimmaksi vientimaaksi, 
jonka osuus maailman tavaraviennistä 
vuonna 2010 oli 10,36 prosenttia, ja 
maailman toiseksi suurimmaksi 
talousmahdiksi;

A. ottaa huomioon, että Kiina liittyi 
Maailman kauppajärjestöön vuonna 2001 
ja että siitä tuli tämän jälkeen maailman 
suurin vientimaa, jonka osuus maailman 
tavaraviennistä vuonna 2010 oli 10,36 
prosenttia, ja maailman toiseksi 
suurimmaksi talousmahdiksi;

Or. it

Tarkistus 11
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että Kiinan 
liittyminen Maailman kauppajärjestöön 
vuonna 2001 auttoi sitä suuressa määrin 
tulemaan maailman suurimmaksi 
vientimaaksi, jonka osuus maailman 
tavaraviennistä vuonna 2010 oli 10,36 
prosenttia, ja maailman toiseksi 
suurimmaksi talousmahdiksi;
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Or. en

Tarkistus 12
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että EU on Kiinan 
tärkein vientialue, jonne vienti kasvoi 39,5 
prosenttia vuodesta 2009 vuoteen 2010, ja 
että Kiina on EU:n toiseksi tärkein 
kauppakumppani;

B. ottaa huomioon, että EU on Kiinan 
tärkein vientialue, jonne vienti kasvoi 39,5 
prosenttia vuodesta 2009 vuoteen 2010, ja 
että Kiina on EU:n toiseksi tärkein 
kauppakumppani ja että huomattava osa 
Kiinan taloudellisesta menestyksestä 
perustuu EU:n avoimiin markkinoihin;

Or. de

Tarkistus 13
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että EU on Kiinan 
tärkein vientialue, jonne vienti kasvoi 39,5 
prosenttia vuodesta 2009 vuoteen 2010, ja 
että Kiina on EU:n toiseksi tärkein
kauppakumppani;

B. ottaa huomioon, että EU on Kiinan 
tärkein vientialue, jonne vienti kasvoi 39,5 
prosenttia vuodesta 2009 vuoteen 2010, ja 
että Kiina ohitti Yhdysvallat EU:n 
tärkeimpänä kauppakumppanina
heinäkuussa 2011;

Or. en

Tarkistus 14
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että EU on 
korvannut Japanin Kiinan tärkeimpänä 
tuonnin lähteenä; ottaa huomioon, että 
Kiinasta tuodut tuotteet ovat olleet 
ratkaisevan tärkeitä Saksan kaltaisten 
vientiin suuntautuneiden EU:n 
jäsenvaltioiden äskettäisen taloudellisen 
suorituskyvyn kannalta;

Or. en

Tarkistus 15
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että voimakkaampi 
kehitys, aineelliset hyödyt ja Maailman 
kauppajärjestöön WTO:hon liittyminen 
asettavat Kiinan suurempaan vastuuseen 
täysimääräisestä ja myönteisestä 
osallistumisesta maailman 
talousjärjestyksen edistämiseen, erityisesti 
Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) 
ja Maailmanpankkiryhmän kehyksessä;

Or. fr

Tarkistus 16
Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että siitä lähtien, kun 
EU:n ja Kiinan välinen yhteistyösopimus 

C. ottaa huomioon, että siitä lähtien, kun 
EU:n ja Kiinan välinen yhteistyösopimus 



PE480.615v01-00 10/102 AM\889744FI.doc

FI

allekirjoitettiin vuonna 1985, alueiden 
väliset kauppasuhteet ovat huomattavasti 
kehittyneet ja niitä olisi uudistettava;

allekirjoitettiin vuonna 1985, 
kahdenväliset kauppasuhteet ovat 
huomattavasti kehittyneet; ottaa 
huomioon, että Euroopan komissio 
hyväksyi vuonna 2006 merkittävän Kiinaa 
koskevan politiikkastrategian ja että 
parhaillaan meneillään olevat neuvottelut 
kattavasta kumppanuudesta ja 
yhteistyösopimuksesta aloitettiin osana 
tätä strategiaa tammikuussa 2007; toteaa, 
että neuvottelujen tavoitteena on kehittää 
edelleen kahdenvälisen kaupan kehystä ja 
investointisuhteita ja keskittyä vuonna 
1985 tehdyn EY:n ja Kiinan välisen 
kauppa- ja talousyhteistyösopimuksen 
syventämiseen;

Or. en

Tarkistus 17
Robert Sturdy
ECR-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että siitä lähtien, kun 
EU:n ja Kiinan välinen yhteistyösopimus 
allekirjoitettiin vuonna 1985, alueiden 
väliset kauppasuhteet ovat huomattavasti 
kehittyneet ja niitä olisi uudistettava;

C. ottaa huomioon, että siitä lähtien, kun 
EU:n ja Kiinan välinen yhteistyösopimus 
allekirjoitettiin vuonna 1985, alueiden 
väliset kauppasuhteet ovat huomattavasti 
kehittyneet, ja pitää välttämättömänä 
tämän sopimuksen uudistamista;

Or. en

Tarkistus 18
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että siitä lähtien, kun 
EU:n ja Kiinan välinen yhteistyösopimus 
allekirjoitettiin vuonna 1985, alueiden 
väliset kauppasuhteet ovat huomattavasti 
kehittyneet ja niitä olisi uudistettava;

C. ottaa huomioon, että siitä lähtien, kun 
EU:n ja Kiinan välinen yhteistyösopimus 
allekirjoitettiin vuonna 1985, alueiden 
väliset kauppasuhteet ovat huomattavasti 
kehittyneet ja niitä olisi uudistettava mutta 
samalla sopeutettava uuteen 
taloudelliseen tilanteeseen;

Or. de

Tarkistus 19
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että siitä lähtien, kun 
EU:n ja Kiinan välinen yhteistyösopimus 
allekirjoitettiin vuonna 1985, alueiden 
väliset kauppasuhteet ovat huomattavasti
kehittyneet ja niitä olisi uudistettava;

C. ottaa huomioon, että siitä lähtien, kun 
EU:n ja Kiinan välinen yhteistyösopimus 
allekirjoitettiin vuonna 1985, alueiden 
väliset kauppasuhteet ovat huomattavasti 
kehittyneet ja niitä olisi mukautettava;

Or. en

Tarkistus 20
Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että EU:n ja Kiinan 
kahdenvälinen kauppa on vuodesta 1997 
ollut epätasapainossa Kiinan hyväksi ja että 
kaupan alijäämä vuonna 2000 oli 49 
miljardia euroa ja vuonna 2010 168,8 
miljardia euroa;

D. ottaa huomioon, että EU:n ja Kiinan 
välinen kauppa on kasvanut nopeasti ja 
jatkuvasti viimeisten kolmen 
vuosikymmenen aikana ja että se saavutti 
huippunsa vuonna 2010, jolloin kaupan 
kokonaisarvo oli 395 miljardia euroa; 
ottaa huomioon, että kahdenvälinen 
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kauppa on vuodesta 1997 ollut 
epätasapainossa Kiinan hyväksi ja että 
kaupan alijäämä vuonna 2000 oli 49 
miljardia euroa ja vuonna 2010 168,8 
miljardia euroa;

Or. en

Tarkistus 21
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että EU:n ja Kiinan 
kahdenvälinen kauppa on vuodesta 1997 
ollut epätasapainossa Kiinan hyväksi ja että 
kaupan alijäämä vuonna 2000 oli 49 
miljardia euroa ja vuonna 2010 168,8 
miljardia euroa;

D. ottaa huomioon, että EU:n ja Kiinan 
kahdenvälinen kauppa on vuodesta 1997 
ollut epätasapainossa Kiinan hyväksi ja että 
kaupan alijäämä vuonna 2000 oli 49 
miljardia euroa ja vuonna 2010 168,8 
miljardia euroa; ottaa huomioon, että 
Kiinan viennillä on vasta hyvin vähän 
lisäarvoa ja että suurin osa Kiinan 
viennin arvosta on peräisin EU:sta ja 
muualta tuotujen komponenttien 
viennistä;

Or. en

Tarkistus 22
Emilio Menéndez del Valle

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että EU:n ja Kiinan 
kahdenvälinen kauppa on vuodesta 1997 
ollut epätasapainossa Kiinan hyväksi ja että 
kaupan alijäämä vuonna 2000 oli 49 
miljardia euroa ja vuonna 2010 168,8 
miljardia euroa;

D. ottaa huomioon, että EU:n ja Kiinan 
kahdenvälinen kauppa on vuodesta 1997 
ollut epätasapainossa Kiinan hyväksi ja että 
kaupan alijäämä vuonna 2000 oli 49 
miljardia euroa ja vuonna 2010 168,8 
miljardia euroa; ottaa huomioon, että 
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Kiinaan sijoittautuneet ulkomaiset 
yritykset vastaavat lähes 85 prosentista 
kokoonpanotoimintaan keskittyvästä 
vientikaupasta;

Or. en

Tarkistus 23
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler, Yannick Jadot

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että Kiinan ja EU:n 
toisistaan poikkeavat yhteiskunnalliset, 
taloudelliset ja demokraattiset mallit sekä 
väestörakenne ja luonnonvarat ovat 
merkittävässä asemassa näiden kahden 
alueen välisen kaupan epätasapainon 
osalta; 

Or. en

Tarkistus 24
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että Kiinan 
asettama haaste on enemmänkin teollinen 
kuin kaupallinen ja että unionissa on 
noudatettava unionissa laadittua 
kunnianhimoista teollisuuspolitiikkaa, 
koska yksinomaan kansallisia 
lähestymistapoja noudattamalla on 
mahdoton ottaa käyttöön johdonmukaista 
unionin lähestymistapaa Kiinaan nähden;
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Or. fr

Tarkistus 25
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että lukuisten 
kulutustavaroiden tuotannon siirtyminen 
Kiinaan on poistanut useita työpaikkoja 
Euroopan unionista; ottaa huomioon, että 
siirtymisen seurauksena myös hinnat ovat 
laskeneet huomattavasti, minkä ansiosta 
tietyntuloiset Euroopan unionin 
kotitaloudet ovat voineet hankkia näitä 
kulutustavaroita, mikä on puolestaan 
edistänyt suhteellisen alhaista 
inflaatiotasoa;

Or. en

Tarkistus 26
Marielle De Sarnez, Yannick Jadot

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D b. ottaa huomioon, että Durbanissa 
järjestetyn Yhdistyneiden Kansakuntien 
ilmastonmuutoskonferenssin osallistujat 
eivät saaneet aikaan sitovaa sopimusta ja 
että eri maiden sitoumukset 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi ovat riittämättömiä, kun 
otetaan huomioon, että 
ilmastonmuutoksen kannalta olisi 
kiireellisesti rajoitettava lämpötilan nousu 
kahteen asteeseen 21. vuosisadalla;
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Or. en

Tarkistus 27
Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että unionin talouden 
odotetaan kasvavan vain 0,5 prosenttia 
vuonna 2012, kun taas Kiinan talous 
kasvaa noin 9 prosenttia;

E. ottaa huomioon, että unionin talouden 
odotetaan kasvavan huomattavasti 
vähemmän kuin Kiinan talouden, jonka 
odotetaan kasvavan noin 9 prosenttia 
vuonna 2012;

Or. en

Tarkistus 28
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että unionin talouden 
odotetaan kasvavan vain 0,5 prosenttia 
vuonna 2012, kun taas Kiinan talous 
kasvaa noin 9 prosenttia;

E. ottaa huomioon, että unionin talouden 
odotetaan kasvavan vain 0,5 prosenttia 
vuonna 2012, kun taas Kiinan talous 
kasvaa noin 9 prosenttia; ottaa huomioon, 
että IMF:n mukaan Euroopan unionin 
asukasta kohti laskettu BKT oli 
syyskuussa 2011 30 455 Yhdysvaltain 
dollaria, kun taas Kiinan asukasta kohti 
laskettu BKT oli 8 394 Yhdysvaltain 
dollaria;

Or. en

Tarkistus 29
Iuliu Winkler
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että kansainvälinen 
taloudellinen epätasapaino vaikuttaa 
EU:n talouksiin ja että myös Kiinan 
talouden epätasapaino on lisääntymässä 
muun muassa kiinteistöalalla ja aivan 
äskettäin asuntokuplan seurauksena;

Or. en

Tarkistus 30
Emilio Menéndez del Valle

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että EU:n yhteisen 
kauppapolitiikan vaikutusta heikentävät 
toisinaan jäsenvaltioiden toisistaan 
poikkeavat kansalliset Kiinaan liittyvät 
edut; 

Or. en

Tarkistus 31
Niccolò Rinaldi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että nykyisen 
talouskriisin sosiaaliset kustannukset ovat 
korkeat, että työllisyys on laskenut 
Euroopan unionissa 1,8 prosenttia ja että 
tämän seurauksena 23 miljoonaa 
taloudellisesti aktiivista ihmistä ajautuu 
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työttömäksi (kaikkiaan 9,6 prosenttia); 
ottaa lisäksi huomioon, että 
nuorisotyöttömyysaste on 21 prosenttia, 
että työllisyystilanteen paranemisen 
näkymät ovat edelleen epävarmat ja että 
17 prosenttia unionin kansalaisista on 
vaarassa köyhtyä;

Or. it

Tarkistus 32
Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että vuodesta 2001 
Kiina on ollut sitoutunut noudattamaan 
Maailman kauppajärjestön sääntöjä, 
vapauttaman kauppaansa ja avaamaan 
markkinansa;

F. ottaa huomioon, että vuodesta 2001 
Kiinan olisi pitänyt sitoutua noudattamaan 
Maailman kauppajärjestön sääntöjä, 
vapauttaman kauppaansa ja avaamaan 
markkinansa;

Or. de

Tarkistus 33
Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että vuodesta 2001 
Kiina on ollut sitoutunut noudattamaan 
Maailman kauppajärjestön sääntöjä, 
vapauttaman kauppaansa ja avaamaan 
markkinansa;

F. ottaa huomioon, että liityttyään 
Maailman kauppajärjestöön vuonna 2001 
Kiina on ollut sitoutunut noudattamaan 
Maailman kauppajärjestön sääntöjä, 
vapauttaman kauppaansa ja avaamaan 
markkinansa;

Or. en
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Tarkistus 34
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että vuodesta 2001 
Kiina on ollut sitoutunut noudattamaan 
Maailman kauppajärjestön sääntöjä, 
vapauttaman kauppaansa ja avaamaan 
markkinansa;

F. ottaa huomioon, että vuodesta 2001 
Kiina on ollut sitoutunut noudattamaan 
Maailman kauppajärjestön sääntöjä, 
vapauttaman kauppaansa ja avaamaan 
markkinansa, vaikka ei olekaan päässyt 
näissä pyrkimyksissä lähellekään 
tyydyttävää tasoa;

Or. de

Tarkistus 35
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler, Emilio Menéndez del Valle

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. ottaa huomioon, että Kiinan 
liittymistä julkisia hankintoja koskevaan 
sopimukseen olisi helpotettava 
tarkistamalla sopimuksen säännöt ja 
laajentamalla sen soveltamisalaa, joka 
hyväksyttiin viimeisimmässä Maailman 
kauppajärjestön ministerikokouksessa 15. 
joulukuuta 2011;

Or. en

Tarkistus 36
Franck Proust, Tokia Saïfi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F b kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. ottaa huomioon, että eurooppalaisten 
yrityksien on vaikea päästä Kiinan 
markkinoille, mikä johtuu 
valtiojohtoisesta teollisuuspolitiikasta, 
teollis- ja tekijänoikeuksien 
riittämättömästä suojelusta, 
monitulkintaisesta oikeudellisesta 
järjestelmästä, jota sovelletaan niin 
normien sisältöön kuin niiden 
toimeenpanoon, sekä muista tullien 
ulkopuolisista ja teknisistä kaupan 
esteistä;

Or. fr

Tarkistus 37
Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että juan renminbin 
aliarvostus antaa Kiinalle keinotekoista 
kaupallista etua ja että G20-ryhmän 
jäsenvaltiot ovat sitoutuneet edistämään 
vaihtokurssien suurempaa joustavuutta;

G. ottaa huomioon, että juan renminbin 
aliarvostus antaa jatkossakin Kiinalle 
keinotekoista kaupallista etua ja että G20-
ryhmän jäsenvaltiot ovat sitoutuneet 
edistämään vaihtokurssien suurempaa 
joustavuutta;

Or. en

Tarkistus 38
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että juan renminbin G. ottaa huomioon, että juan renminbin 
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aliarvostus antaa Kiinalle keinotekoista 
kaupallista etua ja että G20-ryhmän 
jäsenvaltiot ovat sitoutuneet edistämään 
vaihtokurssien suurempaa joustavuutta;

aliarvostus antaa Kiinalle keinotekoista 
kaupallista etua ja että G20-ryhmän 
jäsenvaltiot ovat sitoutuneet edistämään 
vaihtokurssien suurempaa joustavuutta; 
ottaa huomioon, että Kiina salli 
valuuttansa arvon nousta lähes 20 
prosenttia Yhdysvaltain dollariin nähden 
vuodesta 2005 vuoteen 2008, minkä
jälkeen se pysäytti nousun vuonna 2008 
huolestuttuaan maailmanlaajuisen 
taantuman vaikutuksista maan vientiin 
suuntautuneelle taloudelle, mutta on 
antanut arvon jälleen nousta vuoden 2010 
jälkeen; ottaa huomioon, että Kiinan 
virkamiehet ovat äskettäin siirtyneet 
kannattamaan näkemystä 
valuuttakurssipolitiikasta inflaation 
torjunnan työkaluna;

Or. en

Tarkistus 39
Marielle De Sarnez, Emilio Menéndez del Valle

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että vuonna 2010 EU:n 
ulkorajoilla takavarikoitiin yli 103 
miljoonaa tuotetta, joiden epäillään 
rikkovan teollis- ja tekijänoikeuksia, joiden 
kokonaisarvo oli 1,11 miljardia euroa ja 
joista 85 prosenttia oli peräisin Kiinasta;

H. ottaa huomioon, että vuonna 2010 EU:n 
ulkorajoilla takavarikoitiin yli 103 
miljoonaa tuotetta, joiden epäillään 
rikkovan teollis- ja tekijänoikeuksia, joiden 
kokonaisarvo oli 1,11 miljardia euroa ja 
joista 85 prosenttia oli peräisin Kiinasta; 
ottaa huomioon, että nykyisten lakien ja 
kansainvälisten sitoumusten 
asianmukainen täytäntöönpano ja myös 
seuraamusten langettaminen ovat tärkeä 
osa teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa;

Or. en
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Tarkistus 40
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että vuonna 2010 EU:n 
ulkorajoilla takavarikoitiin yli 
103 miljoonaa tuotetta, joiden epäillään 
rikkovan teollis- ja tekijänoikeuksia, joiden 
kokonaisarvo oli 1,11 miljardia euroa ja 
joista 85 prosenttia oli peräisin Kiinasta;

H. ottaa huomioon, että vuonna 2010 EU:n 
ulkorajoilla takavarikoitiin yli 
103 miljoonaa tuotetta, joiden epäillään 
rikkovan teollis- ja tekijänoikeuksia, joiden 
kokonaisarvo oli 1,11 miljardia euroa ja 
joista 85 prosenttia oli peräisin 
Kiinasta; ottaa huomioon, että näitä 
tuotteita valmistetaan usein laitoksissa, 
joissa tuotetaan myös tavanomaisille 
markkinoille tarkoitettuja hyödykkeitä, 
rikkoen työlainsäädäntöä sekä terveys- ja 
turvallisuusnormeja, ja että siten 
vaarannetaan kuluttajien terveys ja 
kemiallisten tuotteiden kohdalla myös 
koko ympäristö;

Or. fr

Tarkistus 41
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että 12. 
viisivuotissuunnitelmansa mukaan Kiinan 
on määrä kehittää strategisia energia-, 
rakennus- ja kuljetusaloja ja että sillä on 
huomattavia palvelujen kehittämiseen 
liittyviä tarpeita, mikä tarjoaa uusia 
investointimahdollisuuksia eurooppalaisille 
yrityksille;

I. ottaa huomioon, että 12. 
viisivuotissuunnitelmansa mukaan Kiinan 
on määrä kehittää strategisia energia-, 
rakennus- ja kuljetusaloja ja että sillä on 
huomattavia palvelujen kehittämiseen 
liittyviä tarpeita, mikä voi tarjota uusia 
investointimahdollisuuksia eurooppalaisille 
yrityksille;

Or. de
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Tarkistus 42
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I a. ottaa huomioon, että EU:n 
investoinnit Kiinaan vuonna 2012 ovat 
4,9 miljardia euroa ja Kiinan investoinnit 
EU:hun samana vuonna ovat 
0,9 miljardia euroa;

Or. de

Tarkistus 43
Emilio Menéndez del Valle

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I a. ottaa huomioon, että 
ympäristöpolitiikkojen täytäntöönpano on 
Kiinassa yhä lapsenkengissä ja että Kiina 
luottaa yhä suuren energiaintensiteetin 
tuotantoon, johon yhdistyy alhainen 
tehokkuustaso; katsoo, että Kiina ja EU 
voisivat tehdä tiivistä yhteistyötä 
uusiutuvien energialähteiden alalla;

Or. en

Tarkistus 44
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I a. ottaa huomioon, että monet Eurooppa 
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2020 -strategiassa ja 12. 
viisivuotissuunnitelmassa määritellyistä 
tavoitteista ovat samankaltaisia ja 
tarjoavat mahdollisuuden yhteistyön 
tehostamiselle;

Or. en

Tarkistus 45
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
Väliotsikko 1

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Vastavuoroisuuden ottaminen EU:n 
kauppapolitiikan periaatteeksi

Vastavuoroisuuden ottaminen EU:n ja 
Kiinan välisen kauppapolitiikan 
periaatteeksi

Or. en

Tarkistus 46
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
Väliotsikko 1

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Vastavuoroisuuden ottaminen EU:n 
kauppapolitiikan periaatteeksi

Markkinoille pääsyn parantaminen

Or. fr

Tarkistus 47
Matteo Salvini

Päätöslauselmaesitys
1 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pyytää komissiota soveltamaan EU:n 
yhteisessä kauppapolitiikassa 
vastavuoroisuuden periaatetta 
kehittyneiden ja nousevan talouden 
maiden, kuten Kiinan, kanssa, jotta 
voidaan turvata tasapuoliset 
toimintaedellytykset, joilla vältetään 
protektionismia;

1. pyytää komissiota soveltamaan EU:n 
yhteisessä kauppapolitiikassa 
vastavuoroisuuden periaatetta 
kehittyneiden ja nousevan talouden 
maiden, kuten Kiinan, kanssa, jotta 
voidaan turvata tasapuoliset 
toimintaedellytykset;

Or. it

Tarkistus 48
Robert Sturdy
ECR-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pyytää komissiota soveltamaan EU:n 
yhteisessä kauppapolitiikassa 
vastavuoroisuuden periaatetta 
kehittyneiden ja nousevan talouden 
maiden, kuten Kiinan, kanssa, jotta 
voidaan turvata tasapuoliset 
toimintaedellytykset, joilla vältetään 
protektionismia;

1. pyytää komissiota soveltamaan EU:n 
yhteisessä kauppapolitiikassa avoimen 
vastavuoroisuuden periaatetta 
kehittyneiden ja nousevan talouden 
maiden, kuten Kiinan, kanssa, jotta 
voidaan turvata tasapuoliset 
toimintaedellytykset, joilla vältetään 
protektionismia;

Or. en

Tarkistus 49
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pyytää komissiota soveltamaan EU:n 1. pyytää komissiota soveltamaan EU:n 
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yhteisessä kauppapolitiikassa 
vastavuoroisuuden periaatetta 
kehittyneiden ja nousevan talouden 
maiden, kuten Kiinan, kanssa, jotta 
voidaan turvata tasapuoliset 
toimintaedellytykset, joilla vältetään 
protektionismia;

yhteisessä kauppapolitiikassa 
vastavuoroisuuden periaatetta 
kehittyneiden ja nousevan talouden 
maiden, kuten Kiinan, kanssa, jotta 
voidaan turvata paremmin tasapuoliset 
toimintaedellytykset;

Or. en

Tarkistus 50
Marielle De Sarnez

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pyytää komissiota soveltamaan EU:n 
yhteisessä kauppapolitiikassa 
vastavuoroisuuden periaatetta 
kehittyneiden ja nousevan talouden 
maiden, kuten Kiinan, kanssa, jotta 
voidaan turvata tasapuoliset 
toimintaedellytykset, joilla vältetään 
protektionismia;

1. pyytää komissiota soveltamaan EU:n 
yhteisessä kauppapolitiikassa 
vastavuoroisuuden periaatetta 
kehittyneiden ja nousevan talouden 
maiden, kuten Kiinan, kanssa, jotta 
voidaan palata reiluun kilpailuun, jossa
vältetään protektionismia;

Or. en

Tarkistus 51
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pyytää komissiota soveltamaan EU:n 
yhteisessä kauppapolitiikassa 
vastavuoroisuuden periaatetta 
kehittyneiden ja nousevan talouden 
maiden, kuten Kiinan, kanssa, jotta 
voidaan turvata tasapuoliset 
toimintaedellytykset, joilla vältetään 

1. pyytää komissiota soveltamaan EU:n 
yhteisessä kauppapolitiikassa 
vastavuoroisuuden periaatetta 
kehittyneiden ja nousevan talouden 
maiden, kuten Kiinan, kanssa, jotta 
voidaan turvata tasapuoliset 
toimintaedellytykset, joilla vältetään 
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protektionismia; perusteettomia protektionistisia 
toimenpiteitä; pitää oikeutettuina ja 
tarpeellisina tiettyjä turvatoimia sellaisilla 
talouden aloilla, jotka ovat vaarassa 
kansainvälisen kaupan rakenteiden 
nopeiden muutosten vuoksi, sekä suojelua 
sosiaaliselta ja ympäristöperusteiselta 
polkumyynniltä; 

Or. en

Tarkistus 52
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. katsoo, että on Euroopan unionin 
edun mukaista varmistaa, että 
eurooppalaisten yritysten pääsyä Kiinan 
markkinoille helpotetaan mahdollisesti 
sellaisen kunnianhimoisen ja 
tasapainoisen taloudellisen 
kumppanuussopimuksen avulla, josta 
neuvottelun yhteydessä otettaisiin 
huomioon molempien osapuolten 
kaupalliset toiveet, mukaan lukien se, että 
Euroopan unioni myöntää Kiinalle täyden 
markkinatalousaseman;

Or. en

Tarkistus 53
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. suhtautuu myönteisesti Euroopan 
unionin ja Kiinan välisten taloudellisten 
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suhteiden vahvistamiseen; kehottaa EU:ta 
ja Kiinaa edistämään näitä suhteita 
kumppanuuden ja molemminpuolisten 
hyötyjen pohjalta raivokkaan kilpailun ja 
vastakkainasettelun sijaan;

Or. en

Tarkistus 54
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
1 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 b. suhtautuu myönteisesti Kiinan 
Maailman kauppajärjestön jäsenyyden 
myönteisiin vaikutuksiin ja kehottaa 
komissiota vahvistamaan yhteistyötään 
Kiinan kanssa, jotta voidaan luoda 
tehokkaampi ja reilumpi kansainvälisen 
kaupan järjestelmä;

Or. en

Tarkistus 55
Robert Sturdy
ECR-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa, että Kiinan talous ei täytä 
Maailman kauppajärjestön määrittämiä 
markkinatalouden kriteerejä; kehottaa 
komissiota toimimaan yhteistyössä Kiinan 
hallituksen kanssa, jotta voidaan poistaa 
esteet markkinatalousasemalta; korostaa, 
että tämä asema olisi myönnettävä 
ainoastaan sitten, kun Kiina täyttää 
kyseiset kriteerit; pyytää, että EU arvioisi 

2. toteaa, että Kiinan talous ei täytä vielä
Maailman kauppajärjestön määrittämiä 
markkinatalouden kriteerejä; kehottaa 
komissiota toimimaan yhteistyössä Kiinan 
hallituksen kanssa, jotta voidaan poistaa 
jäljellä olevat esteet 
markkinatalousasemalta; korostaa, että 
tämä asema olisi myönnettävä sitten, kun 
Kiina täyttää kyseiset kriteerit; pyytää, että 
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säännöllisesti vuosittaisessa 
kertomuksessa, miten Kiina täyttää 
Maailman kauppajärjestön 
jäsenyyspöytäkirjaan sisällytetyt 
velvoitteet;

EU arvioisi säännöllisesti vuosittaisessa 
kertomuksessa, miten Kiina täyttää 
Maailman kauppajärjestön 
jäsenyyspöytäkirjaan sisällytetyt 
velvoitteet;

Or. en

Tarkistus 56
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa, että Kiinan talous ei täytä 
Maailman kauppajärjestön määrittämiä 
markkinatalouden kriteerejä; kehottaa 
komissiota toimimaan yhteistyössä Kiinan 
hallituksen kanssa, jotta voidaan poistaa 
esteet markkinatalousasemalta; korostaa, 
että tämä asema olisi myönnettävä 
ainoastaan sitten, kun Kiina täyttää 
kyseiset kriteerit; pyytää, että EU arvioisi 
säännöllisesti vuosittaisessa 
kertomuksessa, miten Kiina täyttää 
Maailman kauppajärjestön 
jäsenyyspöytäkirjaan sisällytetyt 
velvoitteet;

2. toteaa, että Kiinan talous ei täytä 
Maailman kauppajärjestön määrittämiä 
markkinatalouden kriteerejä; kehottaa 
komissiota toimimaan yhteistyössä Kiinan 
hallituksen kanssa, jotta voidaan poistaa 
jäljellä olevat esteet ennen vuotta 2016, 
jolloin Maailman kauppajärjestö myöntää 
Kiinalle automaattisesti 
markkinatalousaseman; korostaa, että 
tämä asema olisi myönnettävä Kiinalle 
ennen tätä määräaikaa ainoastaan, jos
Kiina täyttää kaikki kyseiset kriteerit; 
pyytää, että EU arvioisi säännöllisesti 
vuosittaisessa kertomuksessa, miten Kiina 
täyttää Maailman kauppajärjestön 
jäsenyyspöytäkirjaan sisällytetyt 
velvoitteet;

Or. en

Tarkistus 57
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa, että Kiinan talous ei täytä 
Maailman kauppajärjestön määrittämiä 
markkinatalouden kriteerejä; kehottaa 
komissiota toimimaan yhteistyössä Kiinan
hallituksen kanssa, jotta voidaan poistaa 
esteet markkinatalousasemalta; korostaa, 
että tämä asema olisi myönnettävä 
ainoastaan sitten, kun Kiina täyttää 
kyseiset kriteerit; pyytää, että EU arvioisi 
säännöllisesti vuosittaisessa 
kertomuksessa, miten Kiina täyttää 
Maailman kauppajärjestön 
jäsenyyspöytäkirjaan sisällytetyt 
velvoitteet;

2. toteaa, että Kiinan tavoitteena on, että 
Maailman kauppajärjestö tunnustaisi 
Kiinan talouden markkinataloudeksi; 
panee kuitenkin merkille Kiinan talouden 
ja Euroopan unionin talouden välillä yhä 
vallitsevat erot; tunnustaa Kiinan 
talouden erityistarpeet maan nykyisessä 
kehitystilanteessa ja kunnioittaa Kiinan 
kansalaisten oikeutta valita oma 
kehityksen tiensä; pyytää komissiolta, että 
EU arvioisi säännöllisesti vuosittaisessa 
kertomuksessa, miten Kiina täyttää 
Maailman kauppajärjestön 
jäsenyyspöytäkirjaan sisällytetyt 
velvoitteet;

Or. en

Tarkistus 58
Matteo Salvini

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa, että Kiinan talous ei täytä 
Maailman kauppajärjestön määrittämiä 
markkinatalouden kriteerejä; kehottaa 
komissiota toimimaan yhteistyössä Kiinan 
hallituksen kanssa, jotta voidaan poistaa 
esteet markkinatalousasemalta; korostaa, 
että tämä asema olisi myönnettävä 
ainoastaan sitten, kun Kiina täyttää 
kyseiset kriteerit; pyytää, että EU arvioisi 
säännöllisesti vuosittaisessa 
kertomuksessa, miten Kiina täyttää 
Maailman kauppajärjestön 
jäsenyyspöytäkirjaan sisällytetyt 
velvoitteet;

2. toteaa, että Kiinan talous ei täytä 
Maailman kauppajärjestön määrittämiä 
markkinatalouden kriteerejä; kehottaa 
komissiota kannustamaan Kiinan 
hallitusta, jotta voidaan poistaa esteet 
markkinatalousasemalta; korostaa, että 
tämä asema olisi myönnettävä ainoastaan 
sitten, kun Kiina täyttää kyseiset kriteerit; 
pyytää, että EU arvioisi säännöllisesti 
vuosittaisessa kertomuksessa, miten Kiina 
täyttää Maailman kauppajärjestön 
jäsenyyspöytäkirjaan sisällytetyt 
velvoitteet;

Or. it
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Tarkistus 59
Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. pyytää komissiota toimittamaan 
vuoden 2012 loppuun mennessä 
Euroopan parlamentille ehdotuksen siitä, 
millaisia toimia komissio haluaa 
toteuttaa, kun EU:n täytyy vuonna 2016 
tunnustaa nykyisten sitoumusten 
mukaisesti Kiinan markkinatalousasema, 
vaikkei sille todennäköisesti olekaan 
objektiivisia edellytyksiä;

Or. de

Tarkistus 60
Robert Sturdy
ECR-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pahoittelee monia tulleihin ja muita kuin 
tulleihin liittyviä esteitä Kiinan 
markkinoilla, kuten ulkomaisten 
toimijoiden tiettyä syrjintää esimerkiksi 
pankki-, vakuutus- ja televiestintäalalla, 
tullimaksujärjestelmän monimutkaisuutta 
ja kaupan teknisiä esteitä, kuten teknisten 
normien ja vaatimustenmukaisuutta 
koskevien arviointimenettelyjen 
avoimuuden puutetta ja Kiinan pakollista 
sertifiointijärjestelmää (CCC); toteaa, että 
tuki- ja tasoitustoimenpiteitä koskevan 
sopimuksen määräysten vastaisesti Kiina ei 
ilmoita järjestelmällisesti erityisistä 
tukitoimistaan;

3. pahoittelee monia tulleihin ja muita kuin 
tulleihin liittyviä esteitä Kiinan 
markkinoilla, kuten ulkomaisten 
toimijoiden tiettyä syrjintää esimerkiksi 
pankki-, vakuutus- ja televiestintäalalla, 
tullimaksujärjestelmän monimutkaisuutta 
ja kaupan teknisiä esteitä, kuten teknisten 
normien ja vaatimustenmukaisuutta 
koskevien arviointimenettelyjen 
avoimuuden puutetta ja Kiinan pakollista 
sertifiointijärjestelmää (CCC); pitää 
valitettavana, että Maailman 
kauppajärjestön tuki- ja 
tasoitustoimenpiteitä koskevan sopimuksen 
määräysten vastaisesti Kiina ei ilmoita 
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järjestelmällisesti erityisistä tukitoimistaan;

Or. en

Tarkistus 61
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pahoittelee monia tulleihin ja muita kuin 
tulleihin liittyviä esteitä Kiinan 
markkinoilla, kuten ulkomaisten 
toimijoiden tiettyä syrjintää esimerkiksi 
pankki-, vakuutus- ja televiestintäalalla, 
tullimaksujärjestelmän monimutkaisuutta 
ja kaupan teknisiä esteitä, kuten teknisten 
normien ja vaatimustenmukaisuutta 
koskevien arviointimenettelyjen 
avoimuuden puutetta ja Kiinan pakollista 
sertifiointijärjestelmää (CCC); toteaa, että 
tuki- ja tasoitustoimenpiteitä koskevan 
sopimuksen määräysten vastaisesti Kiina ei 
ilmoita järjestelmällisesti erityisistä 
tukitoimistaan;

3. pahoittelee monia tulleihin ja 
perusteettomia muita kuin tulleihin 
liittyviä esteitä Kiinan markkinoilla, kuten 
ulkomaisten toimijoiden tiettyä syrjintää 
esimerkiksi joillakin palvelualoilla, 
tullimaksujärjestelmän monimutkaisuutta 
ja kaupan teknisiä esteitä, kuten teknisten 
normien ja vaatimustenmukaisuutta 
koskevien arviointimenettelyjen 
avoimuuden puutetta ja Kiinan pakollista 
sertifiointijärjestelmää (CCC); toteaa, että 
tuki- ja tasoitustoimenpiteitä koskevan 
sopimuksen määräysten vastaisesti Kiina ei 
ilmoita järjestelmällisesti erityisistä 
tukitoimistaan;

Or. en

Tarkistus 62
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pahoittelee monia tulleihin ja muita kuin 
tulleihin liittyviä esteitä Kiinan 
markkinoilla, kuten ulkomaisten 
toimijoiden tiettyä syrjintää esimerkiksi 
pankki-, vakuutus- ja televiestintäalalla, 

3. pahoittelee monia tulleihin ja muita kuin 
tulleihin liittyviä esteitä Kiinan 
markkinoilla, kuten ulkomaisten 
toimijoiden tiettyä syrjintää esimerkiksi 
pankki-, vakuutus- ja televiestintäalalla, 



PE480.615v01-00 32/102 AM\889744FI.doc

FI

tullimaksujärjestelmän monimutkaisuutta 
ja kaupan teknisiä esteitä, kuten teknisten 
normien ja vaatimustenmukaisuutta 
koskevien arviointimenettelyjen 
avoimuuden puutetta ja Kiinan pakollista 
sertifiointijärjestelmää (CCC); toteaa, että 
tuki- ja tasoitustoimenpiteitä koskevan 
sopimuksen määräysten vastaisesti Kiina ei 
ilmoita järjestelmällisesti erityisistä 
tukitoimistaan;

tullimaksujärjestelmän monimutkaisuutta 
ja kaupan teknisiä esteitä, kuten teknisten 
normien ja vaatimustenmukaisuutta 
koskevien arviointimenettelyjen 
avoimuuden puutetta ja Kiinan pakollista 
sertifiointijärjestelmää (CCC); toteaa, että 
Maailman kauppajärjestön tuki- ja 
tasoitustoimenpiteitä koskevan sopimuksen 
määräysten vastaisesti Kiina ei ilmoita 
järjestelmällisesti erityisistä tukitoimistaan;

Or. en

Tarkistus 63
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pahoittelee monia tulleihin ja muita kuin 
tulleihin liittyviä esteitä Kiinan 
markkinoilla, kuten ulkomaisten 
toimijoiden tiettyä syrjintää esimerkiksi 
pankki-, vakuutus- ja televiestintäalalla, 
tullimaksujärjestelmän monimutkaisuutta 
ja kaupan teknisiä esteitä, kuten teknisten 
normien ja vaatimustenmukaisuutta 
koskevien arviointimenettelyjen 
avoimuuden puutetta ja Kiinan pakollista 
sertifiointijärjestelmää (CCC); toteaa, että 
tuki- ja tasoitustoimenpiteitä koskevan 
sopimuksen määräysten vastaisesti Kiina ei 
ilmoita järjestelmällisesti erityisistä 
tukitoimistaan;

3. pahoittelee monia tulleihin ja useita 
perusteettomia muita kuin tulleihin 
liittyviä esteitä Kiinan markkinoilla, kuten 
ulkomaisten toimijoiden tiettyä syrjintää 
esimerkiksi pankki-, vakuutus- ja 
televiestintäalalla, tullimaksujärjestelmän 
monimutkaisuutta ja kaupan teknisiä
esteitä, kuten teknisten normien ja 
vaatimustenmukaisuutta koskevien 
arviointimenettelyjen avoimuuden puutetta 
ja Kiinan pakollista sertifiointijärjestelmää 
(CCC); toteaa, että Maailman 
kauppajärjestön tuki- ja 
tasoitustoimenpiteitä koskevan sopimuksen 
määräysten vastaisesti Kiina ei ilmoita 
järjestelmällisesti erityisistä tukitoimistaan;

Or. en

Tarkistus 64
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. muistuttaa siitä, että Kiina saavuttaa 
erilaisten oikeusrakenteiden avulla 
kohdennetuilla valtiontuilla huomattavia 
kauppaetuja EU:hun verrattuna; kehottaa 
Kiinaa sopeuttamaan välittömästi 
valtiontukiohjelmansa WTO:n 
sääntöihin; kehottaa lisäksi komissiota 
uudistamaan nopeasti 
tasoitustoimenpideasetuksen, jotta Kiinan 
taholta tuleviin huomattaviin haasteisiin 
voidaan vastata tehokkaasti;

Or. de

Tarkistus 65
Marielle De Sarnez, Emilio Menéndez del Valle

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. panee merkille, että Kiina pitää 
valitettavina EU:n markkinoille pääsyyn 
liittyviä kaupan esteitä, kuten esimerkiksi 
EU:n eurooppalaisille viljelijöille 
myöntämiä huomattavia maataloustukia, 
maataloustariffien monimutkaista 
järjestelmää, kaupan teknisiä esteitä sekä 
kolmansista maista peräisin olevia 
investointeja koskevia esteitä tietyissä 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 66
Helmut Scholz
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Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. panee merkille, että uusissa 
tutkimuksissa on todettu, että Kiinassa 
toimivat ulkomaiset sijoittajat vastaavat 
lähes 80 prosentista Kiinasta EU:hun 
tuotavista tavaroista; kehottaa komissiota 
seuraamaan tätä tilannetta ja olemaan 
tukematta liiketoiminnan ja tuotannon 
siirtämistä EU:sta Kiinaan; kehottaa 
komissiota esittelemään 
lainsäädäntöehdotuksia, joissa 
edellytetään Kiinassa toimivia 
eurooppalaisia sijoittajia noudattamaan 
EU:n sosiaali- ja ympäristönormeja 
polkumyynniltä välttymiseksi;

Or. en

Tarkistus 67
Emilio Menéndez del Valle

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. pitää valitettavana, että Kiina on 
ryhtymässä syrjiviin toimenpiteisiin 
ulkomaalaisten yritysten osalta erityisesti 
"osta kiinalaisia tuotteita" -aloitteen ja 
"kotoperäisen innovoinnin" osalta;

Or. en

Tarkistus 68
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. on huolestunut oikeusjärjestelmän 
epäluotettavuudesta ja siitä, että sen 
avulla ei saavuteta sopimusvelvoitteiden 
kunnioittamista, sekä avoimuuden ja 
yhdenmukaisuuden puutteesta 
sovellettaessa investointeja sääntelevää 
sääntelyjärjestelmää;

Or. fr

Tarkistus 69
Franck Proust, Tokia Saïfi

Päätöslauselmaesitys
3 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 b. on huolestunut siitä, että tuotteisiin 
sovellettavat ja erityisesti sertifiointiin 
liittyvät tekniset säännöt ja normit eivät 
ole ennakoitavissa eivätkä julkisia, mikä 
vaikeuttaa huomattavasti Kiinaan 
tavaroita vievien yrityksien 
kaupankäyntiä;

Or. fr

Tarkistus 70
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
3 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 c. kehottaa Kiinaa hyväksymään 
tavaroita ja palveluja koskevat 
kansainväliset normit, jotta edistetään 
entisestään Kiinan ja muiden valtioiden 
välistä kauppaa; pitää myönteisenä, että 
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Kiina lisää osallistumistaan niiden 
elimien toimintaan, joissa kansainvälisiä 
normeja laaditaan, ja katsoo, että Kiinaa 
on kannustettava jatkamaan toimien 
toteuttamista siten, että Euroopan unioni 
osallistuu vastavuoroisesti normien 
laatimisesta vastaavien kiinalaisten 
elimien toimintaan; painottaa, että on 
tärkeää varmistaa, että Kiinasta tuodut 
tuotteet täyttävät unionin normit, joita 
sovelletaan elintarvikkeisiin ja muihin 
kuin elintarvikkeisiin;

Or. fr

Tarkistus 71
Robert Sturdy
ECR-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. on huolissaan siitä, että ulkomaisten 
yritysten on vaikea osallistua Kiinan 
julkisiin hankintoihin kun taas 
mahdollisuus osallistua unionin julkisiin 
hankintoihin on taattu; pitää valitettavana 
sitä, että Kiina ei ole liittynyt julkisia 
hankintoja koskevaan monivuotiseen 
sopimukseen, vaikka Maailman 
kauppajärjestön liittymispöytäkirjassa se 
on siihen sitoutunut; kehottaa komissiota 
kehittämään pikaisesti unionin välineen, 
jolla varmistetaan unionin yrityksille 
parempi pääsy ulkomaisiin julkisiin 
hankintoihin ja jolla kannustetaan EU:n 
kauppakumppaneita, kuten Kiinaa, 
avaamaan julkiset markkinansa ja 
poistamaan protektionistiset toimenpiteet;

4. on huolissaan siitä, että ulkomaisten 
yritysten on vaikea osallistua Kiinan 
julkisiin hankintoihin kun taas 
mahdollisuus osallistua unionin julkisiin 
hankintoihin on taattu; pitää valitettavana 
sitä, että Kiina ei ole liittynyt julkisia 
hankintoja koskevaan monivuotiseen 
sopimukseen, vaikka Maailman 
kauppajärjestön liittymispöytäkirjassa se 
on siihen sitoutunut; kehottaa komissiota 
valitsemaan viisaasti käytettävissä olevia 
poliittisia välineitä, joiden avulla 
varmistetaan unionin yrityksille parempi 
pääsy ulkomaisiin julkisiin hankintoihin ja 
jolla kannustetaan EU:n 
kauppakumppaneita, kuten Kiinaa, 
avaamaan julkiset markkinansa ja 
poistamaan protektionistiset toimenpiteet;

Or. en
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Tarkistus 72
Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. on huolissaan siitä, että ulkomaisten 
yritysten on vaikea osallistua Kiinan 
julkisiin hankintoihin kun taas 
mahdollisuus osallistua unionin julkisiin 
hankintoihin on taattu; pitää valitettavana 
sitä, että Kiina ei ole liittynyt julkisia 
hankintoja koskevaan monivuotiseen 
sopimukseen, vaikka Maailman 
kauppajärjestön liittymispöytäkirjassa se 
on siihen sitoutunut; kehottaa komissiota 
kehittämään pikaisesti unionin välineen, 
jolla varmistetaan unionin yrityksille 
parempi pääsy ulkomaisiin julkisiin 
hankintoihin ja jolla kannustetaan EU:n 
kauppakumppaneita, kuten Kiinaa, 
avaamaan julkiset markkinansa ja 
poistamaan protektionistiset toimenpiteet;

4. on huolissaan siitä, että ulkomaisten 
yritysten on vaikea osallistua Kiinan 
julkisiin hankintoihin kun taas 
mahdollisuus osallistua unionin julkisiin 
hankintoihin on taattu; pitää valitettavana 
sitä, että Kiina ei ole liittynyt julkisia 
hankintoja koskevaan monivuotiseen 
sopimukseen, vaikka Maailman 
kauppajärjestön liittymispöytäkirjassa se 
on siihen sitoutunut; suhtautuu samalla 
myönteisesti Kiinan äskettäin joulukuussa 
2011 tekemiin sitoumuksiin, joiden 
mukaan se on halukas liittymään uuteen 
julkisia tarjouksia koskevaan 
sopimukseen; toteaa kuitenkin, että 
sitoumuksen laajuutta on kehitettävä 
edelleen; kehottaa komissiota kehittämään 
pikaisesti unionin välineen, jolla
varmistetaan unionin yrityksille parempi 
pääsy ulkomaisiin julkisiin hankintoihin ja 
jolla kannustetaan EU:n 
kauppakumppaneita, kuten Kiinaa, 
avaamaan julkiset markkinansa ja 
poistamaan protektionistiset toimenpiteet;

Or. en

Tarkistus 73
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. on huolissaan siitä, että ulkomaisten 
yritysten on vaikea osallistua Kiinan 

4. on huolissaan siitä, että ulkomaisten 
yritysten on vaikea osallistua Kiinan 
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julkisiin hankintoihin kun taas 
mahdollisuus osallistua unionin julkisiin 
hankintoihin on taattu; pitää valitettavana 
sitä, että Kiina ei ole liittynyt julkisia
hankintoja koskevaan monivuotiseen 
sopimukseen, vaikka Maailman 
kauppajärjestön liittymispöytäkirjassa se 
on siihen sitoutunut; kehottaa komissiota 
kehittämään pikaisesti unionin välineen,
jolla varmistetaan unionin yrityksille 
parempi pääsy ulkomaisiin julkisiin 
hankintoihin ja jolla kannustetaan EU:n 
kauppakumppaneita, kuten Kiinaa, 
avaamaan julkiset markkinansa ja 
poistamaan protektionistiset toimenpiteet;

julkisiin hankintoihin kun taas 
mahdollisuus osallistua unionin julkisiin 
hankintoihin on taattu; pitää valitettavana 
sitä, että Kiina ei ole liittynyt julkisia 
hankintoja koskevaan monivuotiseen 
sopimukseen, vaikka Maailman 
kauppajärjestön liittymispöytäkirjassa se 
on siihen sitoutunut; tukee komissiota 
sellaisen unionin välineen kehittämisessä, 
jolla varmistetaan julkisia hankintoja 
koskevien markkinoiden avoimuuteen 
liittyvä vastavuoroisuus;

Or. en

Tarkistus 74
Gianluca Susta

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. on huolissaan siitä, että ulkomaisten 
yritysten on vaikea osallistua Kiinan 
julkisiin hankintoihin kun taas 
mahdollisuus osallistua unionin julkisiin 
hankintoihin on taattu; pitää valitettavana 
sitä, että Kiina ei ole liittynyt julkisia 
hankintoja koskevaan monivuotiseen 
sopimukseen, vaikka Maailman 
kauppajärjestön liittymispöytäkirjassa se 
on siihen sitoutunut; kehottaa komissiota 
kehittämään pikaisesti unionin välineen, 
jolla varmistetaan unionin yrityksille 
parempi pääsy ulkomaisiin julkisiin 
hankintoihin ja jolla kannustetaan EU:n 
kauppakumppaneita, kuten Kiinaa, 
avaamaan julkiset markkinansa ja 
poistamaan protektionistiset toimenpiteet;

4. on huolissaan siitä, että ulkomaisten 
yritysten on vaikea osallistua Kiinan 
julkisiin hankintoihin kun taas 
mahdollisuus osallistua unionin julkisiin 
hankintoihin on taattu; pitää valitettavana 
sitä, että Kiina ei ole liittynyt julkisia 
hankintoja koskevaan monivuotiseen 
sopimukseen, vaikka Maailman 
kauppajärjestön liittymispöytäkirjassa se 
on siihen sitoutunut; kehottaa komissiota 
kehittämään pikaisesti unionin välineen, 
jolla varmistetaan unionin yrityksille 
parempi pääsy ulkomaisiin julkisiin 
hankintoihin ja jolla kannustetaan EU:n 
kauppakumppaneita, kuten Kiinaa, 
avaamaan julkiset markkinansa ja 
poistamaan protektionistiset toimenpiteet; 
pitää välttämättömänä vahvistaa myös 
tukivälineitä, joilla voidaan kannustaa, 
koordinoida ja tukea eurooppalaisten pk-
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yritysten pääsyä Kiinan kaltaisille 
ensisijaisen tärkeille markkinoille;

Or. it

Tarkistus 75
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. on huolissaan siitä, että ulkomaisten 
yritysten on vaikea osallistua Kiinan 
julkisiin hankintoihin kun taas 
mahdollisuus osallistua unionin julkisiin 
hankintoihin on taattu; pitää valitettavana 
sitä, että Kiina ei ole liittynyt julkisia 
hankintoja koskevaan monivuotiseen 
sopimukseen, vaikka Maailman 
kauppajärjestön liittymispöytäkirjassa se 
on siihen sitoutunut; kehottaa komissiota 
kehittämään pikaisesti unionin välineen, 
jolla varmistetaan unionin yrityksille 
parempi pääsy ulkomaisiin julkisiin 
hankintoihin ja jolla kannustetaan EU:n 
kauppakumppaneita, kuten Kiinaa, 
avaamaan julkiset markkinansa ja 
poistamaan protektionistiset toimenpiteet;

4. on erittäin huolissaan siitä, että 
ulkomaisten yritysten on vaikea osallistua 
Kiinan julkisiin hankintoihin kun taas 
mahdollisuus osallistua unionin julkisiin 
hankintoihin on taattu; pitää valitettavana 
sitä, että Kiina ei ole liittynyt julkisia 
hankintoja koskevaan monivuotiseen 
sopimukseen, vaikka Maailman 
kauppajärjestön liittymispöytäkirjassa se 
on siihen sitoutunut; kehottaa komissiota 
kehittämään pikaisesti unionin välineen, 
jolla varmistetaan unionin yrityksille 
parempi pääsy ulkomaisiin julkisiin 
hankintoihin ja jolla kannustetaan EU:n 
kauppakumppaneita, kuten Kiinaa, 
avaamaan julkiset markkinansa ja 
poistamaan protektionistiset toimenpiteet;

Or. de

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

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. on huolissaan siitä, että ulkomaisten 
yritysten on vaikea osallistua Kiinan 
julkisiin hankintoihin kun taas 

4. panee merkille, että ulkomaisten 
yritysten on vaikea osallistua Kiinan 
julkisiin hankintoihin kun taas huomattava
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mahdollisuus osallistua unionin julkisiin 
hankintoihin on taattu; pitää valitettavana 
sitä, että Kiina ei ole liittynyt julkisia 
hankintoja koskevaan monivuotiseen 
sopimukseen, vaikka Maailman 
kauppajärjestön liittymispöytäkirjassa se 
on siihen sitoutunut; kehottaa komissiota 
kehittämään pikaisesti unionin välineen, 
jolla varmistetaan unionin yrityksille 
parempi pääsy ulkomaisiin julkisiin 
hankintoihin ja jolla kannustetaan EU:n 
kauppakumppaneita, kuten Kiinaa, 
avaamaan julkiset markkinansa ja 
poistamaan protektionistiset toimenpiteet;

mahdollisuus osallistua unionin julkisiin 
hankintoihin on taattu; suhtautuu 
myönteisesti julkisia hankintoja koskevan 
sopimuksen tarkistamiseen ja sen 
soveltamisalan laajentamiseen, josta 
sovittiin viimeisimmässä Maailman 
kauppajärjestön ministerikokouksessa 15. 
joulukuuta 2011; kannustaa tämän 
vuoksi Kiinaa esittämään julkisia 
tarjouksia koskevaan sopimukseen 
liittyvän liittymistarjouksen, joka vastaa 
tasoltaan muiden sopimusosapuolten 
tasoa Maailman kauppajärjestön 
liittymispöytäkirjassa sovitun sitoumuksen 
mukaisesti; kehottaa komissiota 
kehittämään pikaisesti unionin välineen, 
jolla varmistetaan unionin yrityksille 
parempi pääsy ulkomaisiin julkisiin 
hankintoihin ja jolla kannustetaan EU:n 
kauppakumppaneita, kuten Kiinaa, 
avaamaan julkiset markkinansa ja 
poistamaan protektionistiset toimenpiteet;

Or. en

Tarkistus 77
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. on huolissaan siitä, että ulkomaisten 
yritysten on vaikea osallistua Kiinan 
julkisiin hankintoihin kun taas 
mahdollisuus osallistua unionin julkisiin 
hankintoihin on taattu; pitää valitettavana 
sitä, että Kiina ei ole liittynyt julkisia 
hankintoja koskevaan monivuotiseen 
sopimukseen, vaikka Maailman 
kauppajärjestön liittymispöytäkirjassa se 
on siihen sitoutunut; kehottaa komissiota 
kehittämään pikaisesti unionin välineen, 
jolla varmistetaan unionin yrityksille 
parempi pääsy ulkomaisiin julkisiin 

4. panee merkille, että Kiina on sopinut 42 
maan kanssa Maailman kauppajärjestön 
julkisia tarjouksia koskevaan 
sopimukseen liittyvistä uusista 
periaatteista; pitää Kiinan esittämää 
tarjousta julkisia hankintoja koskevasta 
sopimuksesta asianmukaisena 
lähestymistapana asiaan, mutta katsoo, 
että tarjouksen avoimuus ei vastaa 
Euroopan unionin julkisia hankintoja 
koskevien markkinoiden avoimuutta; on 
tyytyväinen EU:n julkisten hankintojen 
politiikan uudistamisesta vuonna 2011 
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hankintoihin ja jolla kannustetaan EU:n 
kauppakumppaneita, kuten Kiinaa, 
avaamaan julkiset markkinansa ja 
poistamaan protektionistiset toimenpiteet;

annettuun vihreään kirjaan sisältyviin 
komission ehdotuksiin erityisesti sen 
tehtävän kannalta, joka julkisille 
hankinnoille on osoitettu 
ympäristönsuojelua ja työpaikkojen 
luomista koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 78
Tokia Saïfi, Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. on huolissaan siitä, että ulkomaisten
yritysten on vaikea osallistua Kiinan 
julkisiin hankintoihin kun taas 
mahdollisuus osallistua unionin julkisiin 
hankintoihin on taattu; pitää valitettavana 
sitä, että Kiina ei ole liittynyt julkisia 
hankintoja koskevaan monivuotiseen 
sopimukseen, vaikka Maailman 
kauppajärjestön liittymispöytäkirjassa se 
on siihen sitoutunut; kehottaa komissiota 
kehittämään pikaisesti unionin välineen, 
jolla varmistetaan unionin yrityksille 
parempi pääsy ulkomaisiin julkisiin 
hankintoihin ja jolla kannustetaan EU:n 
kauppakumppaneita, kuten Kiinaa, 
avaamaan julkiset markkinansa ja 
poistamaan protektionistiset toimenpiteet;

4. on huolissaan siitä, että eurooppalaisten
yritysten on vaikea osallistua Kiinan 
julkisiin hankintoihin kun taas 
mahdollisuus osallistua unionin julkisiin 
hankintoihin on taattu; pitää valitettavana 
sitä, että Kiina ei ole liittynyt julkisia 
hankintoja koskevaan monivuotiseen 
sopimukseen, vaikka Maailman 
kauppajärjestön liittymispöytäkirjassa se 
on siihen sitoutunut; toivoo sen tekevän 
nopeasti uuden tarjouksen, joka olisi 
15. joulukuuta 2011 allekirjoitetun 
julkisia tarjouksia koskevan monivuotisen 
sopimuksen määräyksien mukainen ja 
joka kattaisi samanaikaisesti 
valtionyritykset, kansalliset, alueelliset ja 
kunnalliset yritykset sekä palvelut;
kehottaa komissiota esittämään 
vuoden 2012 alussa unionin välineen, jolla 
varmistetaan unionin yrityksille parempi 
pääsy ulkomaisiin julkisiin hankintoihin ja 
jolla kannustetaan EU:n 
kauppakumppaneita, kuten Kiinaa, 
avaamaan julkiset markkinansa ja 
poistamaan protektionistiset toimenpiteet;

Or. fr
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Tarkistus 79
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota suhtautumaan 
julkisiin hankintoihin enemmän siltä 
kannalta, millainen tehtävä niillä voi olla 
työkaluna EU:n aktiivisessa 
teollisuuspolitiikassa, joka voisi palvella 
pitkällä aikavälillä EU:n etuja paremmin 
kuin keskittyminen markkinoille pääsyyn 
liittyvään vastavuoroisuuteen erityisesti 
uuden vihreän teknologian laajamittaisen 
käyttöönoton osalta; 

Or. en

Tarkistus 80
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. muistuttaa unionin julkisten 
hankintamarkkinoiden avaamisesta 
kiinalaisille yrityksille; on huolestunut 
säännönvastaisesta kilpailusta, joka tästä 
saattaa seurata, kun kiinalaiset yritykset 
pystyvät tekemään selvästi edullisempia 
tarjouksia kuin eurooppalaiset toimijat, 
erityisesti hyödyntämällä peiteltyä 
valtiontukea;  

Or. fr
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Tarkistus 81
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. panee merkille, että Kiinan 
viranomaisten ja pankkien sopimat 
vientiluotot edistävät kaupan vääristymistä;
kehottaa Kiinaa heti noudattamaan 
OECD:n sopimusta julkisesti tuettuja 
vientiluottoja koskevista suuntaviivoista; 
kehottaa komissiota seuraamaan OECD:n 
toimia Kiinan saamiseksi mukaan tähän 
järjestelyyn; kannustaa Kiinaa myös 
allekirjoittamaan OECD:n lahjonnan 
torjuntaa koskevan yleissopimuksen;

5. panee merkille, että jotkut Kiinan ja 
Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden 
viranomaisten ja pankkien sopimat 
vientiluotot edistävät laajamittaista kaupan 
vääristymistä; kehottaa osapuolia heti 
noudattamaan OECD:n sopimusta 
julkisesti tuettuja vientiluottoja koskevista 
suuntaviivoista; kehottaa komissiota 
seuraamaan OECD:n toimia Kiinan 
saamiseksi mukaan tähän järjestelyyn; 
kannustaa Kiinaa myös allekirjoittamaan 
OECD:n lahjonnan torjuntaa koskevan 
yleissopimuksen;

Or. en

Tarkistus 82
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota vaalimaan 
avoimia markkinoita koskevia periaatteita 
ryhtymällä toimenpiteisiin EU:n ja Kiinan 
välistä kauppaa vääristävien valtiontukien 
poistamiseksi; katsoo, että erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä uuden 
teknologian aloihin, joilla EU on 
kilpailukykyinen ja jotka synnyttävät 
huomattavaa lisäarvoa ja jotka Kiina on 
määritellyt sen tärkeiksi nouseviksi 
teollisuudenaloiksi; toteaa, että näihin 
toimenpiteisiin on ryhdyttävä Maailman 
kauppajärjestön tuki- ja 
tasoitustoimenpiteitä koskevan 
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sopimuksen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 83
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. muistuttaa, että tärkein ulkomaisille 
yrityksille sallittu Kiinaan asettautumisen 
tapa on perustaa yhteisyritys; ottaa 
huomioon, että tämä on hyvin velvoittava 
järjestely, johon usein liittyy strategisen 
teknologian siirtoja, jotka saattavat auttaa
Kiinaa kehittämään kilpailukykyä 
eurooppalaisen teollisuuden vahingoksi 
aloilla, joilla EU on johtavassa asemassa;

6. muistuttaa, että teknologian siirtäminen 
yhteisyritysten avulla – joka on tärkein 
ulkomaisille yrityksille sallittu Kiinaan 
asettautumisen tapa – on auttanut Kiinaa 
kehittämään kilpailukykyä, mutta se on 
myös johtanut eurooppalaisen teollisuuden 
kilpailukyvyn heikentymiseen, 
saastuttavien teknologioiden vientiin ja 
sellaisen Kiinan kanssa tehtävää 
teknologista yhteistyötä koskevan 
strategisemman lähestymistavan 
laiminlyöntiin, jossa suuntauduttaisiin 
ympäristöllisesti kestäviin innovaatioihin, 
joissa EU on johtavassa asemassa;

Or. en

Tarkistus 84
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. muistuttaa, että tärkein ulkomaisille 
yrityksille sallittu Kiinaan asettautumisen 
tapa on perustaa yhteisyritys; ottaa 
huomioon, että tämä on hyvin velvoittava 
järjestely, johon usein liittyy strategisen 
teknologian siirtoja, jotka saattavat auttaa 

6. muistuttaa, että tärkein ulkomaisille 
yrityksille sallittu Kiinaan asettautumisen 
tapa on perustaa yhteisyritys; ottaa 
huomioon, että tämä on hyvin velvoittava 
järjestely, johon usein liittyy strategisen 
teknologian siirtoja, jotka saattavat auttaa 
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Kiinaa kehittämään kilpailukykyä 
eurooppalaisen teollisuuden vahingoksi 
aloilla, joilla EU on johtavassa asemassa;

Kiinaa kehittämään kilpailukykyä 
eurooppalaisen teollisuuden vahingoksi 
aloilla, joilla EU on johtavassa asemassa;
kehottaa sen takia Kiinaa luopumaan 
yhteisyritysten käytöstä ja myöntämään 
eurooppalaisille yrityksille täyden 
asettautumisvapauden;

Or. de

Tarkistus 85
Emilio Menéndez del Valle

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. muistuttaa, että tärkein ulkomaisille 
yrityksille sallittu Kiinaan asettautumisen 
tapa on perustaa yhteisyritys; ottaa 
huomioon, että tämä on hyvin velvoittava 
järjestely, johon usein liittyy strategisen 
teknologian siirtoja, jotka saattavat auttaa 
Kiinaa kehittämään kilpailukykyä 
eurooppalaisen teollisuuden vahingoksi 
aloilla, joilla EU on johtavassa asemassa;

6. muistuttaa, että tärkein ulkomaisille 
yrityksille sallittu Kiinaan asettautumisen 
tapa on perustaa yhteisyritys; ottaa 
huomioon, että tämä on hyvin velvoittava 
järjestely, johon usein liittyy strategisen 
teknologian siirtoja, jotka saattavat auttaa 
Kiinaa kehittämään kilpailukykyä 
eurooppalaisen teollisuuden vahingoksi 
aloilla, joilla EU on johtavassa asemassa; 
on vakuuttunut siitä, että molemmat 
osapuolet hyötyisivät Kiinan 
yhteisyrityksiä koskevan avoimuuden 
lisääntymisestä ja teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojan parantumisesta;

Or. en

Tarkistus 86
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. muistuttaa, että tärkein ulkomaisille 6. muistuttaa, että tärkein ulkomaisille 
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yrityksille sallittu Kiinaan asettautumisen 
tapa on perustaa yhteisyritys; ottaa 
huomioon, että tämä on hyvin velvoittava 
järjestely, johon usein liittyy strategisen 
teknologian siirtoja, jotka saattavat auttaa 
Kiinaa kehittämään kilpailukykyä 
eurooppalaisen teollisuuden vahingoksi 
aloilla, joilla EU on johtavassa asemassa;

yrityksille sallittu Kiinaan asettautumisen 
tapa on perustaa yhteisyritys; ottaa 
huomioon, että tämä on myös muissa 
maissa menestyksekkäästi sovellettu 
taloudellisen avautumisen järjestely, sillä 
se tuo mukanaan strategisen teknologian 
siirtoja, jotka ovat hyvin tarpeellisia 
ilmaston kannalta olennaisten päästöjen 
vähentämiseen liittyville kasvumalleille ja 
kestävälle kehitykselle; huomattaa, että 
tämä saattaa auttaa Kiinaa kehittämään 
kilpailukykyä toisinaan eurooppalaisen 
teollisuuden vahingoksi aloilla, joilla EU 
on johtavassa asemassa; tunnustaa, että 
EU:n yritykset voivat vapaasti päättää 
osallistumisestaan yhteisyritykseen ja että 
monien yhteisyritysten toiminta on 
osoittautunut erittäin kannattavaksi;

Or. en

Tarkistus 87
Rolandas Paksas

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. muistuttaa, että tärkein ulkomaisille 
yrityksille sallittu Kiinaan asettautumisen 
tapa on perustaa yhteisyritys; ottaa 
huomioon, että tämä on hyvin velvoittava 
järjestely, johon usein liittyy strategisen 
teknologian siirtoja, jotka saattavat auttaa 
Kiinaa kehittämään kilpailukykyä 
eurooppalaisen teollisuuden vahingoksi 
aloilla, joilla EU on johtavassa asemassa; 

6. muistuttaa, että tärkein ulkomaisille 
yrityksille sallittu Kiinaan asettautumisen 
tapa on perustaa yhteisyritys; ottaa 
huomioon, että tämä on hyvin velvoittava 
järjestely, johon usein liittyy strategisen 
teknologian siirtoja, jotka saattavat auttaa 
Kiinaa kehittämään kilpailukykyä 
eurooppalaisen teollisuuden vahingoksi 
aloilla, joilla EU on johtavassa asemassa; 
kehottaa poistamaan nuo varsinaiset 
“muurinrakennustoimet”, jotka 
vaikeuttavat eurooppalaisten yritysten 
liiketoiminnan mahdollisuuksia;

Or. lt
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Tarkistus 88
Gianluca Susta

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa EU:ta käyttämään 
mahdollisuuksien mukaan Maailman 
kauppajärjestön sääntöjen mukaisia kaupan 
suojakeinoja, kuten polkumyynnin ja 
tukien vastaisia toimenpiteitä sekä 
suojatoimenpiteitä, jos Kiina käyttää 
laittomia kaupallisia menettelyjä, 
yhtäläisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi EU:n ja Kiinan välisessä 
kaupassa;

7. kehottaa EU:ta käyttämään 
mahdollisuuksien mukaan Maailman 
kauppajärjestön sääntöjen mukaisia kaupan 
suojakeinoja, kuten polkumyynnin ja 
tukien vastaisia toimenpiteitä sekä 
suojatoimenpiteitä, jos Kiina käyttää 
laittomia kaupallisia menettelyjä, 
yhtäläisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi EU:n ja Kiinan välisessä 
kaupassa; ilmaisee samalla huolensa siitä, 
että Kiina soveltaa yhä enemmän 
polkumyyntitoimenpiteitä EU:n vientiin, 
ja kehottaa Kiinaa soveltamaan WTO:n 
sääntöjä vastaavia polkumyyntiä koskevia 
normeja, jotka perustuvat avoimiin 
tutkimusmenettelyihin, sekä välttämään 
vastatoimenpiteitä;

Or. it

Tarkistus 89
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa EU:ta käyttämään 
mahdollisuuksien mukaan Maailman 
kauppajärjestön sääntöjen mukaisia
kaupan suojakeinoja, kuten polkumyynnin 
ja tukien vastaisia toimenpiteitä sekä 
suojatoimenpiteitä, jos Kiina käyttää 
laittomia kaupallisia menettelyjä, 
yhtäläisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi EU:n ja Kiinan välisessä 

7. kehottaa EU:ta suhtautumaan sääntöjen 
mukaisten kaupan suojakeinojen, kuten 
polkumyynnin ja tukien vastaisten 
toimenpiteiden käyttöön asianmukaisina 
työkaluina Kiinan laittomien kaupallisten 
menettelyjen torjumiseksi; kehottaa 
komissiota ja neuvostoa vauhdittamaan 
EU:n kaupan suojavälineiden 
uudistamista ja pohtimaan, kuinka 
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kaupassa; muiden kuin perinteisten 
tuotantokustannusten – kuten 
luonnonvarojen – osuuden hinnoittelu 
voidaan sisällyttää osaksi 
polkumyyntimarginaalien laskemista;

Or. en

Tarkistus 90
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa EU:ta käyttämään
mahdollisuuksien mukaan Maailman 
kauppajärjestön sääntöjen mukaisia kaupan 
suojakeinoja, kuten polkumyynnin ja 
tukien vastaisia toimenpiteitä sekä 
suojatoimenpiteitä, jos Kiina käyttää
laittomia kaupallisia menettelyjä, 
yhtäläisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi EU:n ja Kiinan välisessä 
kaupassa;

7. kehottaa komissiota käyttämään 
aktiivisesti Maailman kauppajärjestön 
sääntöjen mukaisia kaupan suojakeinoja, 
kuten polkumyynnin ja tukien vastaisia 
toimenpiteitä sekä suojatoimenpiteitä, jos 
Kiina jatkaa laittomien kaupallisten 
menettelyjen käyttämistä, yhtäläisten 
toimintaedellytysten varmistamiseksi EU:n 
ja Kiinan välisessä kaupassa; muistuttaa 
tässä yhteydessä siitä, että Kiina käyttää 
WTO:n jäsenyydestä huolimatta 
aktiivisesti hintojen polkemista ja 
valtiontukia huomattavassa määrin 
maailmanmarkkinoilta tulevien 
kilpailijoiden syrjäyttämiseksi;

Or. de

Tarkistus 91
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa EU:ta käyttämään 
mahdollisuuksien mukaan Maailman 

7. kehottaa EU:ta käyttämään
mahdollisuuksien mukaan Maailman 



AM\889744FI.doc 49/102 PE480.615v01-00

FI

kauppajärjestön sääntöjen mukaisia kaupan 
suojakeinoja, kuten polkumyynnin ja 
tukien vastaisia toimenpiteitä sekä 
suojatoimenpiteitä, jos Kiina käyttää 
laittomia kaupallisia menettelyjä, 
yhtäläisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi EU:n ja Kiinan välisessä 
kaupassa;

kauppajärjestön sääntöjen mukaisia kaupan 
suojakeinoja, kuten polkumyynnin ja 
tukien vastaisia toimenpiteitä sekä 
suojatoimenpiteitä, jos Kiina käyttää 
laittomia kaupallisia menettelyjä, ja 
lisäämään myös Maailman 
kauppajärjestön riitojenratkaisusääntöjen 
käyttöä yhtäläisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi EU:n ja Kiinan välisessä 
kaupassa;

Or. en

Tarkistus 92
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa EU:ta käyttämään 
mahdollisuuksien mukaan Maailman 
kauppajärjestön sääntöjen mukaisia kaupan 
suojakeinoja, kuten polkumyynnin ja 
tukien vastaisia toimenpiteitä sekä 
suojatoimenpiteitä, jos Kiina käyttää
laittomia kaupallisia menettelyjä,
yhtäläisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi EU:n ja Kiinan välisessä 
kaupassa;

7. kehottaa EU:ta käyttämään 
mahdollisuuksien mukaan Maailman 
kauppajärjestön 
riitojenratkaisumekanismia ja Maailman 
kauppajärjestön sääntöjen mukaisia 
kaupan suojakeinoja, kuten polkumyynnin 
ja tukien vastaisia toimenpiteitä sekä 
suojatoimenpiteitä, jos kauppakumppanit
käyttävät laittomia kaupallisia menettelyjä,
oikeudenmukaisen ja sääntöihin 
perustuvan kansallisen 
kauppajärjestelmän varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 93
Rolandas Paksas

Päätöslauselmaesitys
7 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa EU:ta käyttämään 
mahdollisuuksien mukaan Maailman 
kauppajärjestön sääntöjen mukaisia kaupan 
suojakeinoja, kuten polkumyynnin ja 
tukien vastaisia toimenpiteitä sekä 
suojatoimenpiteitä, jos Kiina käyttää 
laittomia kaupallisia menettelyjä, 
yhtäläisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi EU:n ja Kiinan välisessä 
kaupassa; 

7. kehottaa EU:ta käyttämään 
mahdollisuuksien mukaan Maailman 
kauppajärjestön sääntöjen mukaisia kaupan 
suojakeinoja, kuten polkumyynnin ja
tukien vastaisia toimenpiteitä sekä 
suojatoimenpiteitä, jos Kiina käyttää 
laittomia kaupallisia menettelyjä, 
yhtäläisten ja oikeudenmukaisten 
toimintaedellytysten varmistamiseksi EU:n 
ja Kiinan välisessä kaupassa; 

Or. lt

Tarkistus 94
Matteo Salvini

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa EU:ta käyttämään 
mahdollisuuksien mukaan Maailman 
kauppajärjestön sääntöjen mukaisia kaupan 
suojakeinoja, kuten polkumyynnin ja 
tukien vastaisia toimenpiteitä sekä 
suojatoimenpiteitä, jos Kiina käyttää 
laittomia kaupallisia menettelyjä, 
yhtäläisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi EU:n ja Kiinan välisessä 
kaupassa;

7. kehottaa EU:ta käyttämään useammin ja 
pikaisemmin Maailman kauppajärjestön 
sääntöjen mukaisia kaupan suojakeinoja, 
kuten polkumyynnin ja tukien vastaisia 
toimenpiteitä sekä suojatoimenpiteitä, jos 
Kiina käyttää laittomia kaupallisia 
menettelyjä, yhtäläisten 
toimintaedellytysten varmistamiseksi EU:n 
ja Kiinan välisessä kaupassa;

Or. it

Tarkistus 95
Robert Sturdy
ECR-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
8 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää valitettavana teollis- ja 
tekijänoikeuksien riittämätöntä suojelua 
Kiinassa ja pahoittelee sitä, että 
eurooppalaisilla yrityksillä, varsinkaan pk-
yrityksillä, ei ole käytössään käytännön 
keinoja torjua tehokkaasti näiden 
oikeuksien rikkomista; suhtautuu 
myönteisesti komission päätökseen 
ehdottaa teollis- ja tekijänoikeuksien 
noudattamisen varmistamisesta annetun 
direktiivin tarkistamista; toivoo, että Kiina 
jatkaa teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan 
kansainvälisen lainsäädännön, erityisesti 
väärentämisen torjumista koskevan 
lainsäädännön, siirtämistä kansalliseen 
lainsäädäntöön; vaatii Kiinan viranomaisia 
todella soveltamaan tätä lainsäädäntöä; 
pitää valitettavana, että Kiina ei osallistu
neuvotteluihin seuraavasta
kansainvälisestä väärentämisenvastaisesta 
kauppasopimuksesta (ACTA); kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan 
tulliyhteistyötä EU:ssa ja kolmansien 
maiden kanssa erityisesti väärennettyjen 
kauppatavaroiden takavarikoimisessa ja 
yksinkertaistamaan tullimenettelyjä;

8. pitää valitettavana teollis- ja 
tekijänoikeuksien riittämätöntä suojelua 
Kiinassa ja pahoittelee sitä, että 
eurooppalaisilla yrityksillä, varsinkaan pk-
yrityksillä, ei ole käytössään käytännön 
keinoja torjua tehokkaasti näiden 
oikeuksien rikkomista; suhtautuu 
myönteisesti komission päätökseen 
ehdottaa teollis- ja tekijänoikeuksien 
noudattamisen varmistamisesta annetun 
direktiivin tarkistamista; kehottaa 
komissiota tehostamaan teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojelua kaikissa 
monenvälisissä järjestöissä, joissa Kiina 
on jäsenenä (Maailman kauppajärjestö, 
Maailman terveysjärjestö ja Maailman 
henkisen omaisuuden järjestö); toivoo, 
että Kiina jatkaa teollis- ja tekijänoikeuksia 
koskevan kansainvälisen lainsäädännön, 
erityisesti väärentämisen ja laittoman 
kopioinnin torjumista koskevan 
lainsäädännön, siirtämistä kansalliseen 
lainsäädäntöön, jotta se voi kuroa umpeen 
teollis- ja tekijänoikeuksien suojaan 
liittyvän huomattavan kuilun, joka 
vallitsee EU:n ja Kiinan välillä; vaatii 
Kiinan viranomaisia varmistamaan tämän 
lainsäädännön täytäntöönpanon 
erityisesti alueellisella tasolla; pitää 
valitettavana, että Kiina ei ole osallistunut
neuvotteluihin kansainvälisestä 
väärentämisenvastaisesta 
kauppasopimuksesta (ACTA); kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan 
tulliyhteistyötä EU:ssa ja kolmansien 
maiden kanssa erityisesti väärennettyjen 
kauppatavaroiden takavarikoimisessa ja 
yksinkertaistamaan tullimenettelyjä; pyytää 
komissiota ja jäsenvaltioita tekemään 
tiiviimpää yhteistyötä EU:ssa ja 
kolmansissa maissa tekijänoikeus- ja 
lupakysymysten osalta;

Or. en



PE480.615v01-00 52/102 AM\889744FI.doc

FI

Tarkistus 96
Robert Sturdy
ECR-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää valitettavana teollis- ja 
tekijänoikeuksien riittämätöntä suojelua 
Kiinassa ja pahoittelee sitä, että 
eurooppalaisilla yrityksillä, varsinkaan pk-
yrityksillä, ei ole käytössään käytännön 
keinoja torjua tehokkaasti näiden 
oikeuksien rikkomista; suhtautuu 
myönteisesti komission päätökseen 
ehdottaa teollis- ja tekijänoikeuksien 
noudattamisen varmistamisesta annetun 
direktiivin tarkistamista; toivoo, että Kiina 
jatkaa teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan 
kansainvälisen lainsäädännön, erityisesti 
väärentämisen torjumista koskevan 
lainsäädännön, siirtämistä kansalliseen 
lainsäädäntöön; vaatii Kiinan viranomaisia 
todella soveltamaan tätä lainsäädäntöä; 
pitää valitettavana, että Kiina ei osallistu
neuvotteluihin seuraavasta
kansainvälisestä väärentämisenvastaisesta 
kauppasopimuksesta (ACTA); kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan 
tulliyhteistyötä EU:ssa ja kolmansien 
maiden kanssa erityisesti väärennettyjen 
kauppatavaroiden takavarikoimisessa ja 
yksinkertaistamaan tullimenettelyjä;

8. pitää valitettavana teollis- ja 
tekijänoikeuksien riittämätöntä suojelua 
Kiinassa ja pahoittelee sitä, että 
eurooppalaisilla yrityksillä, varsinkaan pk-
yrityksillä, ei ole käytössään käytännön 
keinoja torjua tehokkaasti näiden 
oikeuksien rikkomista; suhtautuu 
myönteisesti komission päätökseen 
ehdottaa teollis- ja tekijänoikeuksien 
noudattamisen varmistamisesta annetun 
direktiivin tarkistamista; toivoo, että Kiina 
jatkaa teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan 
kansainvälisen lainsäädännön, erityisesti 
väärentämisen torjumista koskevan 
lainsäädännön, siirtämistä kansalliseen 
lainsäädäntöön; vaatii Kiinan viranomaisia 
todella soveltamaan tätä lainsäädäntöä; 
pitää valitettavana, että Kiina ei ole 
osallistunut neuvotteluihin 
kansainvälisestä väärentämisenvastaisesta 
kauppasopimuksesta (ACTA); kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan 
tulliyhteistyötä EU:ssa ja kolmansien 
maiden kanssa erityisesti väärennettyjen 
kauppatavaroiden takavarikoimisessa ja 
yksinkertaistamaan tullimenettelyjä;

Or. en

Tarkistus 97
Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
8 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää valitettavana teollis- ja 
tekijänoikeuksien riittämätöntä suojelua 
Kiinassa ja pahoittelee sitä, että 
eurooppalaisilla yrityksillä, varsinkaan pk-
yrityksillä, ei ole käytössään käytännön 
keinoja torjua tehokkaasti näiden 
oikeuksien rikkomista; suhtautuu 
myönteisesti komission päätökseen 
ehdottaa teollis- ja tekijänoikeuksien 
noudattamisen varmistamisesta annetun 
direktiivin tarkistamista; toivoo, että Kiina 
jatkaa teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan 
kansainvälisen lainsäädännön, erityisesti 
väärentämisen torjumista koskevan 
lainsäädännön, siirtämistä kansalliseen 
lainsäädäntöön; vaatii Kiinan viranomaisia 
todella soveltamaan tätä lainsäädäntöä; 
pitää valitettavana, että Kiina ei osallistu
neuvotteluihin seuraavasta
kansainvälisestä väärentämisenvastaisesta 
kauppasopimuksesta (ACTA); kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan 
tulliyhteistyötä EU:ssa ja kolmansien 
maiden kanssa erityisesti väärennettyjen 
kauppatavaroiden takavarikoimisessa ja 
yksinkertaistamaan tullimenettelyjä;

8. pitää valitettavana teollis- ja 
tekijänoikeuksien riittämätöntä suojelua 
Kiinassa ja pahoittelee sitä, että
eurooppalaisilla yrityksillä, varsinkaan pk-
yrityksillä, ei ole käytössään käytännön 
keinoja torjua tehokkaasti näiden 
oikeuksien rikkomista; suhtautuu 
myönteisesti komission päätökseen 
ehdottaa teollis- ja tekijänoikeuksien 
noudattamisen varmistamisesta annetun 
direktiivin tarkistamista; toivoo, että Kiina 
jatkaa teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan 
kansainvälisen lainsäädännön, erityisesti 
väärentämisen torjumista koskevan 
lainsäädännön, siirtämistä kansalliseen 
lainsäädäntöön; vaatii Kiinan viranomaisia 
todella soveltamaan tätä lainsäädäntöä; 
pitää valitettavana, että Kiina ei 
osallistunut neuvotteluihin 
väärentämisenvastaisesta 
kauppasopimuksesta (ACTA); kehottaa 
Kiinaa ryhtymään toimenpiteisiin tähän 
sopimukseen liittymiseksi; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan 
tulliyhteistyötä EU:ssa ja kolmansien 
maiden kanssa erityisesti väärennettyjen 
kauppatavaroiden takavarikoimisessa ja 
yksinkertaistamaan tullimenettelyjä;

Or. en

Tarkistus 98
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää valitettavana teollis- ja 
tekijänoikeuksien riittämätöntä suojelua 
Kiinassa ja pahoittelee sitä, että 

8. toivoo, että Kiina jatkaa teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskevan kansainvälisen 
lainsäädännön, erityisesti väärentämisen 
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eurooppalaisilla yrityksillä, varsinkaan 
pk-yrityksillä, ei ole käytössään 
käytännön keinoja torjua tehokkaasti 
näiden oikeuksien rikkomista; suhtautuu 
myönteisesti komission päätökseen 
ehdottaa teollis- ja tekijänoikeuksien 
noudattamisen varmistamisesta annetun 
direktiivin tarkistamista; toivoo, että Kiina 
jatkaa teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan 
kansainvälisen lainsäädännön, erityisesti 
väärentämisen torjumista koskevan 
lainsäädännön, siirtämistä kansalliseen 
lainsäädäntöön; vaatii Kiinan viranomaisia 
todella soveltamaan tätä lainsäädäntöä; 
pitää valitettavana, että Kiina ei osallistu
neuvotteluihin seuraavasta 
kansainvälisestä väärentämisenvastaisesta 
kauppasopimuksesta (ACTA); kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan 
tulliyhteistyötä EU:ssa ja kolmansien 
maiden kanssa erityisesti väärennettyjen 
kauppatavaroiden takavarikoimisessa ja 
yksinkertaistamaan tullimenettelyjä;

torjumista koskevan lainsäädännön, 
siirtämistä kansalliseen lainsäädäntöön; 
vaatii Kiinan viranomaisia todella 
soveltamaan tätä lainsäädäntöä; korostaa, 
että heikko suoja väärentämistä vastaan ja 
Kiinan viranomaisten haluttomuus 
puuttua tuotteiden väärentämiseen 
muodostaa esteitä EU:n yritysten 
lisäinvestoinneille Kiinassa; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan 
tulliyhteistyötä EU:ssa ja kolmansien 
maiden kanssa erityisesti väärennettyjen 
kauppatavaroiden takavarikoimisessa ja 
yksinkertaistamaan tullimenettelyjä;

Or. en

Tarkistus 99
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler, Emilio Menéndez del Valle

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää valitettavana teollis- ja 
tekijänoikeuksien riittämätöntä suojelua 
Kiinassa ja pahoittelee sitä, että 
eurooppalaisilla yrityksillä, varsinkaan pk-
yrityksillä, ei ole käytössään käytännön 
keinoja torjua tehokkaasti näiden 
oikeuksien rikkomista; suhtautuu 
myönteisesti komission päätökseen 
ehdottaa teollis- ja tekijänoikeuksien 
noudattamisen varmistamisesta annetun 
direktiivin tarkistamista; toivoo, että Kiina 
jatkaa teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan 

8. pitää valitettavana teollis- ja 
tekijänoikeuksien riittämätöntä suojelua 
Kiinassa ja pahoittelee sitä, että 
eurooppalaisilla yrityksillä, varsinkaan pk-
yrityksillä, ei ole käytössään käytännön 
keinoja torjua tehokkaasti näiden 
oikeuksien rikkomista; suhtautuu 
myönteisesti komission päätökseen 
ehdottaa teollis- ja tekijänoikeuksien 
noudattamisen varmistamisesta annetun 
direktiivin tarkistamista; kehottaa 
komissiota tehostamaan teollis- ja 
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kansainvälisen lainsäädännön, erityisesti 
väärentämisen torjumista koskevan 
lainsäädännön, siirtämistä kansalliseen 
lainsäädäntöön; vaatii Kiinan viranomaisia 
todella soveltamaan tätä lainsäädäntöä; 
pitää valitettavana, että Kiina ei osallistu
neuvotteluihin seuraavasta kansainvälisestä 
väärentämisenvastaisesta 
kauppasopimuksesta (ACTA); kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan 
tulliyhteistyötä EU:ssa ja kolmansien 
maiden kanssa erityisesti väärennettyjen 
kauppatavaroiden takavarikoimisessa ja 
yksinkertaistamaan tullimenettelyjä;

tekijänoikeuksien suojelua kaikissa 
monenvälisissä järjestöissä, joissa Kiina 
on jäsenenä (Maailman kauppajärjestö, 
Maailman terveysjärjestö ja Maailman 
henkisen omaisuuden järjestö); toivoo, 
että Kiina jatkaa teollis- ja tekijänoikeuksia 
koskevan kansainvälisen lainsäädännön, 
erityisesti väärentämisen torjumista 
koskevan lainsäädännön, siirtämistä 
kansalliseen lainsäädäntöön, jotta se voi 
kuroa umpeen teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojaan liittyvän
huomattavan kuilun, joka vallitsee EU:n 
ja Kiinan välillä; vaatii Kiinan 
viranomaisia varmistamaan tämän 
lainsäädännön täytäntöönpanon 
erityisesti alueellisella tasolla; pitää 
valitettavana, että Kiina ei ole osallistunut
neuvotteluihin kansainvälisestä 
väärentämisenvastaisesta 
kauppasopimuksesta (ACTA); kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan 
tulliyhteistyötä EU:ssa ja kolmansien 
maiden kanssa erityisesti väärennettyjen 
kauppatavaroiden takavarikoimisessa ja 
yksinkertaistamaan tullimenettelyjä; pyytää 
komissiota ja jäsenvaltioita tekemään 
tiiviimpää yhteistyötä EU:ssa ja 
kolmansissa maissa tekijänoikeus- ja 
lupakysymysten osalta;

Or. en

Tarkistus 100
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää valitettavana teollis- ja 
tekijänoikeuksien riittämätöntä suojelua 
Kiinassa ja pahoittelee sitä, että 
eurooppalaisilla yrityksillä, varsinkaan pk-
yrityksillä, ei ole käytössään käytännön 

8. pitää valitettavana teollis- ja 
tekijänoikeuksien riittämätöntä suojelua 
Kiinassa ja pahoittelee sitä, että 
eurooppalaisilla yrityksillä, varsinkaan pk-
yrityksillä, ei ole käytössään käytännön 
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keinoja torjua tehokkaasti näiden 
oikeuksien rikkomista; suhtautuu 
myönteisesti komission päätökseen
ehdottaa teollis- ja tekijänoikeuksien 
noudattamisen varmistamisesta annetun 
direktiivin tarkistamista; toivoo, että Kiina 
jatkaa teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan 
kansainvälisen lainsäädännön, erityisesti 
väärentämisen torjumista koskevan 
lainsäädännön, siirtämistä kansalliseen 
lainsäädäntöön; vaatii Kiinan viranomaisia
todella soveltamaan tätä lainsäädäntöä; 
pitää valitettavana, että Kiina ei osallistu 
neuvotteluihin seuraavasta 
kansainvälisestä väärentämisenvastaisesta 
kauppasopimuksesta (ACTA); kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan 
tulliyhteistyötä EU:ssa ja kolmansien 
maiden kanssa erityisesti väärennettyjen 
kauppatavaroiden takavarikoimisessa ja 
yksinkertaistamaan tullimenettelyjä;

keinoja torjua tehokkaasti näiden 
oikeuksien rikkomista; panee merkille
komission päätöksen ehdottaa teollis- ja 
tekijänoikeuksien noudattamisen 
varmistamisesta annetun direktiivin 
tarkistamista; suhtautuu myönteisesti 
siihen, että Kiina jatkaa ponnistelujaan
teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan 
kansainvälisen lainsäädännön, erityisesti 
väärentämisen torjumista koskevan 
lainsäädännön, siirtämiseksi kansalliseen 
lainsäädäntöön; vaatii soveltamaan 
oikeaoppisesti tätä uutta lainsäädäntöä; 
pitää valitettavana, että Euroopan unioni 
ja kourallinen muiden maiden hallituksia 
ovat neuvotelleet kansainvälisen 
väärentämisenvastaisen 
kauppasopimuksen (ACTA) vain 
keskenään sen sijaan, että ne olisivat 
löytäneet monenvälisen ratkaisun, jossa 
Kiina olisi ollut mukana 
neuvotteluosapuolena; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan 
tulliyhteistyötä EU:ssa ja kolmansien 
maiden kanssa erityisesti väärennettyjen 
kauppatavaroiden takavarikoimisessa ja 
yksinkertaistamaan tullimenettelyjä;

Or. en

Tarkistus 101
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää valitettavana teollis- ja 
tekijänoikeuksien riittämätöntä suojelua 
Kiinassa ja pahoittelee sitä, että 
eurooppalaisilla yrityksillä, varsinkaan 
pk-yrityksillä, ei ole käytössään käytännön 
keinoja torjua tehokkaasti näiden 
oikeuksien rikkomista; suhtautuu 
myönteisesti komission päätökseen 

8. pitää valitettavana teollis- ja 
tekijänoikeuksien riittämätöntä suojelua 
Kiinassa ja pahoittelee sitä, että 
eurooppalaisilla yrityksillä, varsinkaan 
pk-yrityksillä, ei ole käytössään käytännön 
keinoja torjua tehokkaasti näiden 
oikeuksien rikkomista; suhtautuu 
myönteisesti komission päätökseen 
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ehdottaa teollis- ja tekijänoikeuksien 
noudattamisen varmistamisesta annetun 
direktiivin tarkistamista; toivoo, että Kiina 
jatkaa teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan 
kansainvälisen lainsäädännön, erityisesti 
väärentämisen torjumista koskevan 
lainsäädännön, siirtämistä kansalliseen 
lainsäädäntöön; vaatii Kiinan viranomaisia 
todella soveltamaan tätä lainsäädäntöä; 
pitää valitettavana, että Kiina ei osallistu 
neuvotteluihin seuraavasta kansainvälisestä 
väärentämisenvastaisesta 
kauppasopimuksesta (ACTA); kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan 
tulliyhteistyötä EU:ssa ja kolmansien 
maiden kanssa erityisesti väärennettyjen 
kauppatavaroiden takavarikoimisessa ja 
yksinkertaistamaan tullimenettelyjä;

ehdottaa teollis- ja tekijänoikeuksien 
noudattamisen varmistamisesta annetun 
direktiivin tarkistamista; toivoo, että Kiina 
jatkaa teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan 
kansainvälisen lainsäädännön, erityisesti 
väärentämisen torjumista koskevan 
lainsäädännön, siirtämistä kansalliseen 
lainsäädäntöön; vaatii Kiinan viranomaisia 
todella soveltamaan tätä lainsäädäntöä; 
pitää valitettavana, että Kiina ei osallistu 
neuvotteluihin seuraavasta kansainvälisestä 
väärentämisenvastaisesta 
kauppasopimuksesta (ACTA); kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan 
tulliyhteistyötä EU:ssa ja kolmansien 
maiden kanssa erityisesti väärennettyjen 
kauppatavaroiden takavarikoimisessa ja 
yksinkertaistamaan tullimenettelyjä; on 
huolestunut siitä, missä määrin Kiinassa 
tuotetaan laittomasti valmistettuja tai 
väärennettyjä tavaroita, ja toiminnan 
hälyttävästä laajamittaisuudesta; kehottaa 
komissiota jatkamaan tavaroiden 
laittoman valmistuksen torjuntaa 
yhteistyössä Kiinan kansallisten ja 
alueellisten viranomaisten kanssa;

Or. fr

Tarkistus 102
Matteo Salvini

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää valitettavana teollis- ja 
tekijänoikeuksien riittämätöntä suojelua
Kiinassa ja pahoittelee sitä, että 
eurooppalaisilla yrityksillä, varsinkaan pk-
yrityksillä, ei ole käytössään käytännön 
keinoja torjua tehokkaasti näiden 
oikeuksien rikkomista; suhtautuu 
myönteisesti komission päätökseen 
ehdottaa teollis- ja tekijänoikeuksien 

8. pitää valitettavana teollis- ja 
tekijänoikeuksien vakavaa ja yhä 
yleisempää rikkomista Kiinassa ja 
pahoittelee sitä, että eurooppalaisilla 
yrityksillä, varsinkaan pk-yrityksillä, ei ole 
käytössään käytännön keinoja torjua 
tehokkaasti näiden oikeuksien rikkomista; 
suhtautuu myönteisesti komission 
päätökseen ehdottaa teollis- ja 



PE480.615v01-00 58/102 AM\889744FI.doc

FI

noudattamisen varmistamisesta annetun 
direktiivin tarkistamista; toivoo, että Kiina 
jatkaa teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan 
kansainvälisen lainsäädännön, erityisesti 
väärentämisen torjumista koskevan 
lainsäädännön, siirtämistä kansalliseen 
lainsäädäntöön; vaatii Kiinan viranomaisia 
todella soveltamaan tätä lainsäädäntöä; 
pitää valitettavana, että Kiina ei osallistu 
neuvotteluihin seuraavasta kansainvälisestä 
väärentämisenvastaisesta 
kauppasopimuksesta (ACTA); kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan 
tulliyhteistyötä EU:ssa ja kolmansien 
maiden kanssa erityisesti väärennettyjen 
kauppatavaroiden takavarikoimisessa ja 
yksinkertaistamaan tullimenettelyjä;

tekijänoikeuksien noudattamisen 
varmistamisesta annetun direktiivin 
tarkistamista; toivoo, että Kiina jatkaa 
teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan 
kansainvälisen lainsäädännön, erityisesti 
väärentämisen torjumista koskevan 
lainsäädännön, siirtämistä kansalliseen 
lainsäädäntöön; vaatii Kiinan viranomaisia 
todella soveltamaan tätä lainsäädäntöä; 
pitää valitettavana, että Kiina ei osallistu 
neuvotteluihin seuraavasta kansainvälisestä 
väärentämisenvastaisesta 
kauppasopimuksesta (ACTA); kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan 
tulliyhteistyötä EU:ssa ja kolmansien 
maiden kanssa erityisesti väärennettyjen 
kauppatavaroiden takavarikoimisessa ja 
yksinkertaistamaan tullimenettelyjä;

Or. it

Tarkistus 103
Emilio Menéndez del Valle

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. kehottaa Kiinaa uudistamaan 
lahjonnan torjunnan ja parantamaan 
oikeudellista järjestelmäänsä sen 
varmistamiseksi, että sopimusvelvoitteet 
pannaan täytäntöön oikeaoppisesti;

Or. en

Tarkistus 104
Rolandas Paksas

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. on vakuuttunut siitä, että parempi 
immateriaalioikeussuoja ja tehokas siihen 
liittyvien sääntöjen soveltaminen Kiinassa 
edistäisivät voimakkaasti EU:n ja muiden 
ulkomaisten investoijien halua investoida, 
jolloin maa pääsisi hyötymään uudesta 
teknologisesta osaamisesta ja 
hyödyntämään olemassa olevaa 
tekniikkaa;

Or. lt

Tarkistus 105
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. kehottaa Kiinaa lisäämään toimiaan 
korjatakseen tilanteen, joka on syntynyt 
siitä syystä, että teollis- ja 
tekijänoikeuksia ei ole pantu täytäntöön 
ja sovellettu; painottaa, että Kiinassa on 
sovitettava yhteen keskitetysti ja 
alueellisesti kaupallisia politiikkoja ja 
säännöksiä ja yhdenmukaistettava niiden 
toimeenpanoa koko valtiossa;

Or. fr

Tarkistus 106
Emilio Menéndez del Valle

Päätöslauselmaesitys
8 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 b. kannustaa Kiinaa 
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yhdenmukaistamaan teknisiä säädöksiä ja 
standardeja kansainvälisten standardien 
mukaisiksi ja välttämään "kotitekoisia" 
standardeja, jotka koskevat vain 
kiinalaista teknologiaa;

Or. en

Tarkistus 107
Robert Sturdy
ECR-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. panee merkille, että Kiina tuottaa 97 
prosenttia maailmassa käytetyistä 
harvinaisista metalleista ja kehottaa Kiinaa 
turvaamaan niiden tasaveroisen ja kestävän 
tarjonnan kauppakumppaneilleen; kehottaa 
komissiota kiinnittämään erityistä 
huomiota kaikenlaisiin rajoituksiin, joita 
Kiina mahdollisesti soveltaa näiden raaka-
aineiden vientiin; muistuttaa tässä 
yhteydessä, että 5. heinäkuuta 2011 
Maailman kauppajärjestö tuomitsi Kiinan 
rajoitusten asettamisesta tiettyjen raaka-
aineiden viennille; pyytää komissiota 
laatimaan raaka-aineiden hyvää hallintaa 
koskevan eurooppalaisen strategian, joka 
koskee energiatehokkuuden lisäämistä, 
kierrätystä, resurssien käytön vähentämistä 
ja teollisuusyhteistyön kumppanuuksien 
kehittämistä vihreän talouden 
tulevaisuuden aloilla;

9. panee merkille, että Kiina tuottaa 97 
prosenttia maailmassa käytetyistä 
harvinaisista metalleista ja kehottaa Kiinaa 
turvaamaan niiden tasaveroisen ja kestävän 
tarjonnan kauppakumppaneilleen; kehottaa 
komissiota kiinnittämään erityistä 
huomiota kaikenlaisiin rajoituksiin, joita 
Kiina mahdollisesti soveltaa näiden raaka-
aineiden vientiin; muistuttaa tässä 
yhteydessä, että 5. heinäkuuta 2011 
Maailman kauppajärjestö tuomitsi Kiinan 
rajoitusten asettamisesta tiettyjen raaka-
aineiden viennille; pyytää komissiota 
laatimaan raaka-aineiden hyvää hallintaa 
koskevan eurooppalaisen strategian, joka 
koskee energiatehokkuuden lisäämistä, 
kierrätystä, resurssien käytön vähentämistä 
ja teollisuusyhteistyön kumppanuuksien 
kehittämistä innovatiivisilla ja kasvua 
edistävillä talouden aloilla, mukaan 
lukien vihreä talous;

Or. en

Tarkistus 108
Iuliu Winkler
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Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. panee merkille, että Kiina tuottaa 97 
prosenttia maailmassa käytetyistä 
harvinaisista metalleista ja kehottaa Kiinaa 
turvaamaan niiden tasaveroisen ja kestävän 
tarjonnan kauppakumppaneilleen; kehottaa 
komissiota kiinnittämään erityistä 
huomiota kaikenlaisiin rajoituksiin, joita 
Kiina mahdollisesti soveltaa näiden raaka-
aineiden vientiin; muistuttaa tässä 
yhteydessä, että 5. heinäkuuta 2011 
Maailman kauppajärjestö tuomitsi Kiinan 
rajoitusten asettamisesta tiettyjen raaka-
aineiden viennille; pyytää komissiota 
laatimaan raaka-aineiden hyvää hallintaa 
koskevan eurooppalaisen strategian, joka 
koskee energiatehokkuuden lisäämistä, 
kierrätystä, resurssien käytön vähentämistä 
ja teollisuusyhteistyön kumppanuuksien 
kehittämistä vihreän talouden 
tulevaisuuden aloilla;

9. panee merkille, että Kiina tuottaa 97 
prosenttia maailmassa käytetyistä 
harvinaisista metalleista ja kehottaa Kiinaa 
turvaamaan niiden tasaveroisen ja kestävän 
tarjonnan kauppakumppaneilleen; kehottaa 
komissiota kiinnittämään erityistä 
huomiota kaikenlaisiin rajoituksiin, joita 
Kiina mahdollisesti soveltaa näiden raaka-
aineiden vientiin; muistuttaa tässä 
yhteydessä, että 5. heinäkuuta 2011 
Maailman kauppajärjestö tuomitsi Kiinan 
rajoitusten asettamisesta tiettyjen raaka-
aineiden viennille; pyytää komissiota 
laatimaan raaka-aineiden hyvää hallintaa 
koskevan eurooppalaisen strategian, joka 
koskee energiatehokkuuden lisäämistä, 
kierrätystä, resurssien käytön tehostamista 
ja teollisuusyhteistyön kumppanuuksien 
kehittämistä vihreän talouden 
tulevaisuuden aloilla;

Or. en

Tarkistus 109
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. panee merkille, että Kiina tuottaa 97 
prosenttia maailmassa käytetyistä
harvinaisista metalleista ja kehottaa Kiinaa 
turvaamaan niiden tasaveroisen ja kestävän 
tarjonnan kauppakumppaneilleen; kehottaa 
komissiota kiinnittämään erityistä 
huomiota kaikenlaisiin rajoituksiin, joita 
Kiina mahdollisesti soveltaa näiden 
raaka-aineiden vientiin; muistuttaa tässä 

9. panee merkille, että Kiinalla on 
hallussaan noin kolmannes maailman
harvinaisista metalleista ja että 
harvinaisten metallien tuotannon 
pienentyminen muissa maissa korkeiden 
kustannusten ja kaivuusta aiheutuvien 
ympäristövaikutusten vuoksi on tehnyt 
Kiinasta maailman johtavan harvinaisten 
metallien suurtuottajan; kehottaa Kiinaa 
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yhteydessä, että 5. heinäkuuta 2011 
Maailman kauppajärjestö tuomitsi Kiinan 
rajoitusten asettamisesta tiettyjen raaka-
aineiden viennille; pyytää komissiota 
laatimaan raaka-aineiden hyvää hallintaa 
koskevan eurooppalaisen strategian, joka 
koskee energiatehokkuuden lisäämistä, 
kierrätystä, resurssien käytön vähentämistä
ja teollisuusyhteistyön kumppanuuksien 
kehittämistä vihreän talouden 
tulevaisuuden aloilla;

turvaamaan niiden tasaveroisen ja kestävän 
tarjonnan kauppakumppaneilleen; 
muistuttaa tässä yhteydessä, että 
5. heinäkuuta 2011 Maailman 
kauppajärjestö tuomitsi Kiinan rajoitusten 
asettamisesta tiettyjen raaka-aineiden 
viennille; pyytää komissiota sitoutumaan 
teknologiayhteistyötä koskevaan 
strategiseen kumppanuuteen Kiinan 
kanssa, jotta harvinaiset metallit voidaan 
korvata ja jotta näiden luonnonvarojen 
kaivuusta aiheutuvia 
ympäristövaikutuksia voidaan pienentää; 
pyytää komissiota laatimaan raaka-
aineiden hyvää hallintaa koskevan 
eurooppalaisen strategian, joka koskee 
energiatehokkuuden lisäämistä, kierrätystä, 
resurssien käytön vähentämistä ja 
teollisuusyhteistyön kumppanuuksien 
kehittämistä vihreän talouden 
tulevaisuuden aloilla;

Or. en

Tarkistus 110
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. panee merkille, että Kiina tuottaa 97 
prosenttia maailmassa käytetyistä 
harvinaisista metalleista ja kehottaa Kiinaa 
turvaamaan niiden tasaveroisen ja kestävän 
tarjonnan kauppakumppaneilleen; kehottaa 
komissiota kiinnittämään erityistä 
huomiota kaikenlaisiin rajoituksiin, joita 
Kiina mahdollisesti soveltaa näiden raaka-
aineiden vientiin; muistuttaa tässä 
yhteydessä, että 5. heinäkuuta 2011 
Maailman kauppajärjestö tuomitsi Kiinan 
rajoitusten asettamisesta tiettyjen raaka-
aineiden viennille; pyytää komissiota 
laatimaan raaka-aineiden hyvää hallintaa 

9. panee merkille, että Kiina tuottaa 97 
prosenttia maailmassa käytetyistä 
harvinaisista metalleista ja kehottaa Kiinaa 
turvaamaan niiden tasaveroisen ja kestävän 
tarjonnan kauppakumppaneilleen; kehottaa 
komissiota kiinnittämään erityistä 
huomiota kaikenlaisiin rajoituksiin, joita 
Kiina mahdollisesti soveltaa näiden raaka-
aineiden vientiin; muistuttaa tässä 
yhteydessä, että 5. heinäkuuta 2011 
Maailman kauppajärjestö tuomitsi Kiinan 
rajoitusten asettamisesta tiettyjen raaka-
aineiden viennille; pyytää komissiota 
laatimaan raaka-aineiden hyvää hallintaa 
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koskevan eurooppalaisen strategian, joka 
koskee energiatehokkuuden lisäämistä, 
kierrätystä, resurssien käytön vähentämistä
ja teollisuusyhteistyön kumppanuuksien 
kehittämistä vihreän talouden
tulevaisuuden aloilla;

koskevan eurooppalaisen strategian, joka 
koskee energiatehokkuuden lisäämistä, 
kierrätystä, resurssien käytön vähentämistä
ja teollisuusyhteistyön kumppanuuksien 
kehittämistä vihreän talouden 
tulevaisuuden aloilla; kehottaa ryhtymään 
neuvotteluihin, joiden tavoitteena on 
hyväksyä harvinaisten metallien kauppaa 
koskevat yhteiset säännöt ja periaatteet ja 
luoda tällä tavoin kehys vientirajoitusten 
käyttämiseksi Maailman 
kauppajärjestössä ja myös G20-ryhmässä, 
koska tämä asia koskee pääasiassa 
teollisuusmaita ja Kiinaa;

Or. en

Tarkistus 111
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. panee merkille, että Kiina tuottaa 97 
prosenttia maailmassa käytetyistä 
harvinaisista metalleista ja kehottaa Kiinaa 
turvaamaan niiden tasaveroisen ja
kestävän tarjonnan
kauppakumppaneilleen; kehottaa 
komissiota kiinnittämään erityistä 
huomiota kaikenlaisiin rajoituksiin, joita 
Kiina mahdollisesti soveltaa näiden raaka-
aineiden vientiin; muistuttaa tässä 
yhteydessä, että 5. heinäkuuta 2011 
Maailman kauppajärjestö tuomitsi Kiinan 
rajoitusten asettamisesta tiettyjen raaka-
aineiden viennille; pyytää komissiota 
laatimaan raaka-aineiden hyvää hallintaa 
koskevan eurooppalaisen strategian, joka 
koskee energiatehokkuuden lisäämistä, 
kierrätystä, resurssien käytön vähentämistä
ja teollisuusyhteistyön kumppanuuksien 
kehittämistä vihreän talouden 

9. panee merkille, että muiden kaivosten 
sulkemisen tai vielä toteuttamatta olevien 
koekaivausten vuoksi Kiina tuottaa 
nykyisin 97 prosenttia maailmassa 
käytetyistä harvinaisista metalleista ja 
kehottaa Kiinaa turvaamaan niiden 
kestävän tuotannon ja tasaveroisen 
markkinoille pääsyn 
kauppakumppaneilleen; kehottaa 
komissiota kiinnittämään erityistä 
huomiota kaikenlaisiin rajoituksiin, joita 
Kiina mahdollisesti soveltaa näiden raaka-
aineiden vientiin; muistuttaa tässä 
yhteydessä, että 5. heinäkuuta 2011 
Maailman kauppajärjestö tuomitsi Kiinan 
rajoitusten asettamisesta tiettyjen raaka-
aineiden viennille ja että Kiina on 
uhmannut tätä päätöstä; pyytää 
komissiota laatimaan raaka-aineiden hyvää 
hallintaa koskevan eurooppalaisen 
strategian, joka koskee 
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tulevaisuuden aloilla; energiatehokkuuden lisäämistä, kierrätystä, 
resurssien käytön vähentämistä ja 
teollisuusyhteistyön kumppanuuksien 
kehittämistä vihreän talouden 
tulevaisuuden aloilla;

Or. en

Tarkistus 112
Niccolò Rinaldi

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. panee merkille, että Kiina tuottaa 97 
prosenttia maailmassa käytetyistä 
harvinaisista metalleista ja kehottaa Kiinaa 
turvaamaan niiden tasaveroisen ja kestävän 
tarjonnan kauppakumppaneilleen; kehottaa 
komissiota kiinnittämään erityistä 
huomiota kaikenlaisiin rajoituksiin, joita 
Kiina mahdollisesti soveltaa näiden raaka-
aineiden vientiin; muistuttaa tässä 
yhteydessä, että 5. heinäkuuta 2011 
Maailman kauppajärjestö tuomitsi Kiinan 
rajoitusten asettamisesta tiettyjen raaka-
aineiden viennille; pyytää komissiota 
laatimaan raaka-aineiden hyvää hallintaa 
koskevan eurooppalaisen strategian, joka
koskee energiatehokkuuden lisäämistä, 
kierrätystä, resurssien käytön 
vähentämistä ja teollisuusyhteistyön 
kumppanuuksien kehittämistä vihreän 
talouden tulevaisuuden aloilla;

9. panee merkille, että Kiina tuottaa 97 
prosenttia maailmassa käytetyistä 
harvinaisista metalleista ja kehottaa Kiinaa 
turvaamaan niiden tasaveroisen ja kestävän 
tarjonnan kauppakumppaneilleen; kehottaa 
komissiota kiinnittämään erityistä 
huomiota kaikenlaisiin rajoituksiin, joita 
Kiina mahdollisesti soveltaa näiden raaka-
aineiden vientiin; muistuttaa tässä 
yhteydessä, että 5. heinäkuuta 2011 
Maailman kauppajärjestö tuomitsi Kiinan 
rajoitusten asettamisesta tiettyjen raaka-
aineiden viennille; pyytää WTO:ta 
laatimaan maailman harvinaisia maa-
alueita koskevan pitkän aikavälin
strategian, joka takaa kestävän 
talouskehityksen kaikissa maanosissa;

Or. it

Tarkistus 113
Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
10 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota neuvottelemaan 
EU:n ja Kiinan välisen kunnianhimoisen 
investointisopimuksen, jolla luodaan 
parempi ympäristö eurooppalaisille 
investoinneille Kiinassa ja samalla lisätään 
kiinalaisen pääoman virtausta EU:hun;

10. kehottaa komissiota neuvottelemaan 
EU:n ja Kiinan välisen kunnianhimoisen 
investointisopimuksen, jolla luodaan 
parempi ympäristö eurooppalaisille 
investoinneille Kiinassa ja samalla lisätään 
pääoman virtausta kumpaankin suuntaan;

Or. de

Tarkistus 114
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota neuvottelemaan
EU:n ja Kiinan välisen kunnianhimoisen 
investointisopimuksen, jolla luodaan 
parempi ympäristö eurooppalaisille 
investoinneille Kiinassa ja samalla lisätään 
kiinalaisen pääoman virtausta EU:hun;

10. suhtautuu myönteisesti komission 
aloitteeseen, jonka tarkoituksena on 
neuvotella EU:n laajuinen sopimus 
Kiinan kanssa investointeja koskevasta 
markkinoille pääsystä ja investointien 
suojelusta, minkä avulla luodaan parempi 
ympäristö eurooppalaisille investoinneille 
Kiinassa ja samalla lisätään kiinalaisen 
pääoman virtausta EU:hun; kehottaa 
neuvostoa ottamaan mitä suurimmissa 
määrin huomioon parlamentin kannan 
uusia EU:n laajuisia 
investointisuojasopimuksia koskevista 
vaatimuksista, kun komissiolle 
muotoillaan neuvotteluvaltuuksia; 
kehottaa ottamaan huomioon kannasta 
erityisesti seuraavat kohdat:
– sijoittajien oikeuksien 
tasapainottaminen sen kanssa, että 
sijoittajien on kunnioitettava täysin 
isäntämaan säädöksiä riippumatta siitä, 
onko ne pantu täytäntöön ennen maahan 
sijoittautumista tai sen jälkeen,
– tilan säilyttäminen julkisessa 
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politiikassa sosiaalisille ja ympäristöön ja 
terveyteen liittyville säädöksille, joita ei 
pidä luokitella  oikeutettuja tuotto-
odotuksia koskeviksi kohtuuttomiksi 
rajoituksiksi tai epäsuoraksi 
pakkolunastusten muodoksi, 
– valtioiden välisen riitojen ratkaisun 
jatkaminen,
– mahdollisen sijoittajien ja valtion 
välisen riitojen ratkaisun käyttöönoton 
ehdollistaminen täysin avoimelle 
menettelylle, mukaan lukien välimiesten 
kollegioiden perustaminen, 
valitusmekanismin käyttöönotto ja 
haasteiden, menettelyjen ja tulosten 
julkaiseminen,
– EU:n asetusten ja direktiivien 
täytäntöönpanoon liittyviä jäsenvaltioiden 
lainsäädännöllisiä tai hallinnollisia 
toimia koskevien kysymysten sulkeminen 
sijoittajien ja valtion välisten riitojen 
ulkopuolelle,
– investointien erityiskohtelu valtion 
omistamien sijoitusyhtiöiden avulla;

Or. en

Tarkistus 115
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota neuvottelemaan 
EU:n ja Kiinan välisen kunnianhimoisen 
investointisopimuksen, jolla luodaan 
parempi ympäristö eurooppalaisille 
investoinneille Kiinassa ja samalla
lisätään kiinalaisen pääoman virtausta 
EU:hun;

10. kehottaa komissiota neuvottelemaan 
EU:n ja Kiinan välisen kunnianhimoisen 
investointisopimuksen, niin että 
varmistamalla oikeudenmukaiset ja 
luotettavat investointiehdot EU:ssa ja 
Kiinassa voidaan entistä nopeammin ja 
paremmin hyödyntää molemminpuolisten 
investointien valtavat mahdollisuudet, 
lisätä pääoman virtausta kumpaankin 



AM\889744FI.doc 67/102 PE480.615v01-00

FI

suuntaan ja ennen kaikkea tarjota 
eurooppalaisille sijoittajille pitkälle 
ulottuvat ja luotettavat 
tulevaisuudennäkymät Kiinassa;

Or. de

Tarkistus 116
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota neuvottelemaan 
EU:n ja Kiinan välisen kunnianhimoisen 
investointisopimuksen, jolla luodaan 
parempi ympäristö eurooppalaisille 
investoinneille Kiinassa ja samalla lisätään 
kiinalaisen pääoman virtausta EU:hun;

10. kehottaa komissiota neuvottelemaan 
EU:n ja Kiinan välisen kunnianhimoisen ja 
tasapainoisen investointisopimuksen, jolla 
luodaan parempi ympäristö ja 
markkinoille pääsy eurooppalaisille 
investoinneille Kiinassa sekä parannetaan 
EU:hun investoivien kiinalaisten yritysten 
hallinnon avoimuutta ja samalla lisätään 
kiinalaisen pääoman virtausta EU:hun;

Or. en

Tarkistus 117
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota neuvottelemaan 
EU:n ja Kiinan välisen kunnianhimoisen 
investointisopimuksen, jolla luodaan 
parempi ympäristö eurooppalaisille 
investoinneille Kiinassa ja samalla lisätään 
kiinalaisen pääoman virtausta EU:hun;

10. panee merkille, että komissio 
valmistautuu neuvottelemaan EU:n ja 
Kiinan välisen kunnianhimoisen 
investointisopimuksen, jolla luodaan 
parempi ympäristö eurooppalaisille 
investoinneille Kiinassa ja samalla lisätään 
kiinalaisen pääoman virtausta EU:hun; 
vaatii, että kaikissa neuvotteluvaltuuksia 
koskevissa luonnoksissa on otettava 
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täysimääräisesti huomioon Euroopan 
unionin kansainvälisestä 
sijoituspolitiikasta tulevaisuudessa 
annettuun Euroopan parlamentin 
mietintöön sisältyvät vaatimukset; toistaa, 
että investointisopimukset eivät saa 
heikentää tulevaa demokraattista 
poliittista päätöksentekomenettelyä;

Or. en

Tarkistus 118
Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. suhtautuu myönteisesti Pekingissä 
marraskuussa 2010 avattuun ja pk-
yrityksille ovensa maaliskuussa 2011 
avanneeseen Euroopan unionin pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä koskevaan EU:n 
keskukseen (EU:n pk-yrityskeskus), jonka 
toimivaltuuksiin kuuluu EU:n pk-
yritysten auttaminen selviytymään Kiinan 
markkinoilla toimimiseen erityisesti 
varhaisessa liiketoimintavaiheessa 
liittyvistä haasteista; toteaa, että keskus 
korostaa myös EU:n pk-yritysten 
mahdollisuuksia Kiinassa ja tukee näitä 
yrityksiä harjoittamaan liiketoimintaa 
kiinalaisessa sääntely-ympäristössä;

Or. en

Tarkistus 119
Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
10 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 b. korostaa yritysten välisen yhteistyön 
ja kiinalaisten yliopistojen ja EU:n 
yritysten välisten kumppanuuksien 
luomisen merkitystä innovoinnin 
tehostamiseksi Kiinassa; huomauttaa 
mahdollisuuksista, joita tarjoaa EU:n 
markkinoille pääsyä koskeva tietokanta, 
joka sisältää tietoa EU:n yrityksille 
markkinoille pääsyyn liittyvistä 
edellytyksistä, kuten esimerkiksi 
tuontitariffeista, tuotevaatimuksista, 
kaupan esteistä, muodollisuuksista, 
asiakirjoista ja tilastoista; suhtautuu 
myönteisesti eurooppalaisten 
kauppakamarien toimintaan Kiinassa; 

Or. en

Tarkistus 120
Robert Sturdy
ECR-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. muistuttaa, että Kiinalla on hallussaan 
euro-alueen jäsenvaltioiden 
valtionvelkakirjoja; korostaa, että 
euroalueen vakavien velkaongelmien takia 
tämä velkakirjojen hallinta on saanut uuden 
poliittisen ulottuvuuden; pyytää komissiota 
harkitsemaan EKP:n ja jäsenvaltioiden 
kanssa koordinoidun järjestelmän 
perustamista valtionvelan haltijoiden 
tunnistamiseksi; tiedustelee, voisiko EU 
käydä Kiinan kanssa kauppaneuvotteluja 
Kiinan osallistumisesta euroalueen 
rahoituksen vakauttamiseen;

11. muistuttaa, että Kiinalla on hallussaan 
euro-alueen jäsenvaltioiden 
valtionvelkakirjoja; korostaa, että 
euroalueen vakavien velkaongelmien takia 
tämä velkakirjojen hallinta on saanut uuden 
poliittisen ulottuvuuden; pyytää komissiota 
harkitsemaan EKP:n ja jäsenvaltioiden 
kanssa koordinoidun järjestelmän 
perustamista valtionvelan haltijoiden 
tunnistamiseksi; on huolissaan siitä, että
EU:n neuvotteluvaltuudet Kiinan kanssa 
käytäviä kauppaneuvotteluja varten 
kärsivät Kiinan osallistumisesta euroalueen 
rahoituksen vakauttamiseen;

Or. en
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Tarkistus 121
Emilio Menéndez del Valle

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. muistuttaa, että Kiinalla on hallussaan 
euro-alueen jäsenvaltioiden 
valtionvelkakirjoja; korostaa, että 
euroalueen vakavien velkaongelmien takia 
tämä velkakirjojen hallinta on saanut uuden 
poliittisen ulottuvuuden; pyytää komissiota 
harkitsemaan EKP:n ja jäsenvaltioiden 
kanssa koordinoidun järjestelmän 
perustamista valtionvelan haltijoiden 
tunnistamiseksi; tiedustelee, voisiko EU 
käydä Kiinan kanssa kauppaneuvotteluja 
Kiinan osallistumisesta euroalueen 
rahoituksen vakauttamiseen;

11. muistuttaa, että Kiinalla on hallussaan 
euro-alueen jäsenvaltioiden 
valtionvelkakirjoja; korostaa, että 
euroalueen vakavien velkaongelmien takia 
tämä velkakirjojen hallinta on saanut uuden 
poliittisen ulottuvuuden; pyytää komissiota 
harkitsemaan EKP:n ja jäsenvaltioiden 
kanssa koordinoidun järjestelmän 
perustamista valtionvelan haltijoiden 
tunnistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 122
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. muistuttaa, että Kiinalla on hallussaan
euro-alueen jäsenvaltioiden
valtionvelkakirjoja; korostaa, että 
euroalueen vakavien velkaongelmien 
takia tämä velkakirjojen hallinta on saanut 
uuden poliittisen ulottuvuuden; pyytää 
komissiota harkitsemaan EKP:n ja 
jäsenvaltioiden kanssa koordinoidun 
järjestelmän perustamista valtionvelan 
haltijoiden tunnistamiseksi; tiedustelee, 
voisiko EU käydä Kiinan kanssa 
kauppaneuvotteluja Kiinan osallistumisesta 

11. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
Kiina tukee euro-alueeseen kuuluvia ja 
sen ulkopuolella olevia jäsenvaltioita 
suuren rahoituskriisin aikana suorien 
ulkomaisten investointien avulla ja 
ostamalla valtionvelkakirjoja; korostaa, 
että tämä velkakirjojen hallinta on saanut 
uuden poliittisen ulottuvuuden EU:n ja 
Kiinan välisessä kumppanuudessa; pyytää 
komissiota harkitsemaan EKP:n ja 
jäsenvaltioiden kanssa koordinoidun 
järjestelmän perustamista yksityisten ja 
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euroalueen rahoituksen vakauttamiseen; julkisten valtionvelan haltijoiden 
tunnistamiseksi; tiedustelee, voisiko EU 
käydä Kiinan kanssa kauppaneuvotteluja 
Kiinan erittäin tarpeellisesta ja 
myönteisestä osallistumisesta euroalueen 
rahoituksen vakauttamiseen;

Or. en

Tarkistus 123
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. muistuttaa, että Kiinalla on hallussaan 
euro-alueen jäsenvaltioiden 
valtionvelkakirjoja; korostaa, että 
euroalueen vakavien velkaongelmien takia 
tämä velkakirjojen hallinta on saanut uuden 
poliittisen ulottuvuuden; pyytää komissiota 
harkitsemaan EKP:n ja jäsenvaltioiden 
kanssa koordinoidun järjestelmän 
perustamista valtionvelan haltijoiden 
tunnistamiseksi; tiedustelee, voisiko EU 
käydä Kiinan kanssa kauppaneuvotteluja 
Kiinan osallistumisesta euroalueen 
rahoituksen vakauttamiseen;

11. muistuttaa, että Kiinalla on hallussaan 
euro-alueen jäsenvaltioiden 
valtionvelkakirjoja; korostaa, että 
euroalueen vakavien velkaongelmien takia 
tämä velkakirjojen hallinta on saanut uuden 
poliittisen ulottuvuuden; pyytää komissiota 
perustamaan yhteistyössä EKP:n ja 
jäsenvaltioiden kanssa koordinoidun 
järjestelmän valtionvelan haltijoiden 
tunnistamiseksi; tiedustelee, voisiko EU 
käydä Kiinan kanssa kauppaneuvotteluja 
Kiinan osallistumisesta euroalueen 
rahoituksen vakauttamiseen;

Or. fr

Tarkistus 124
Matteo Salvini

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. muistuttaa, että Kiinalla on hallussaan 
euroalueen jäsenvaltioiden 

11. muistuttaa, että Kiinalla on hallussaan 
euroalueen jäsenvaltioiden 
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valtionvelkakirjoja; korostaa, että 
euroalueen vakavien velkaongelmien takia 
tämä velkakirjojen hallinta on saanut uuden 
poliittisen ulottuvuuden; pyytää komissiota 
harkitsemaan EKP:n ja jäsenvaltioiden 
kanssa koordinoidun järjestelmän 
perustamista valtionvelan haltijoiden 
tunnistamiseksi; tiedustelee, voisiko EU 
käydä Kiinan kanssa kauppaneuvotteluja 
Kiinan osallistumisesta euroalueen 
rahoituksen vakauttamiseen;

valtionvelkakirjoja; korostaa, että 
euroalueen vakavien velkaongelmien takia 
tämä velkakirjojen hallinta on saanut uuden 
poliittisen ulottuvuuden; pyytää komissiota 
harkitsemaan EKP:n ja jäsenvaltioiden 
kanssa koordinoidun järjestelmän 
perustamista valtionvelan haltijoiden 
tunnistamiseksi;

Or. it

Tarkistus 125
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että juan renminbin 
krooninen aliarvostus ja se, että juan 
renminbi ei ole vaihdettavissa, tuovat 
epäreilua kilpailuetua Kiinan viejille 
samalla kun Kiinalla on hallussaan 
kolmasosa maailman valuuttavarannoista; 
muistuttaa, että ellei kansainvälistä 
rahoitussääntelyä vahvisteta ja ellei G20-
valtioiden välillä ole makrotaloudellista 
koordinointia, maailman talouden ja 
kaupan tasapaino on vaarassa; kehottaa 
Kiinaa päästämää juan renminbin arvon 
nousemaan niin, että se saavuttaa 
vaihtokurssin oikean tason; muistuttaa, että 
perussopimustensa mukaisesti EU voi ottaa 
käyttöön vaihtokurssipolitiikan mikäli 
maailmantalous on sietämättömällä tavalla 
epätasapainossa;

12. korostaa, että juan renminbin väitetty 
aliarvostus ja se, että juan renminbi ei ole 
vaihdettavissa, voivat tuoda epäreilua
kilpailuetua Kiinan viejille samalla kun 
Kiinalla on hallussaan kolmasosa 
maailman valuuttavarannoista; muistuttaa, 
että ellei kansainvälistä rahoitussääntelyä 
vahvisteta ja ellei G20-valtioiden välillä 
ole makrotaloudellista koordinointia, 
maailman talouden ja kaupan tasapaino on 
vaarassa; kehottaa Kiinaa päästämää juan 
renminbin arvon nousemaan niin, että se 
saavuttaa vaihtokurssin oikean tason;
muistuttaa, että perussopimustensa 
mukaisesti EU voi ottaa käyttöön 
vaihtokurssipolitiikan mikäli 
maailmantalous on sietämättömällä tavalla 
epätasapainossa;

Or. en
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Tarkistus 126
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että juan renminbin krooninen 
aliarvostus ja se, että juan renminbi ei ole 
vaihdettavissa, tuovat epäreilua 
kilpailuetua Kiinan viejille samalla kun 
Kiinalla on hallussaan kolmasosa 
maailman valuuttavarannoista; muistuttaa, 
että ellei kansainvälistä rahoitussääntelyä 
vahvisteta ja ellei G20-valtioiden välillä 
ole makrotaloudellista koordinointia, 
maailman talouden ja kaupan tasapaino on 
vaarassa; kehottaa Kiinaa päästämää juan 
renminbin arvon nousemaan niin, että se 
saavuttaa vaihtokurssin oikean tason;
muistuttaa, että perussopimustensa 
mukaisesti EU voi ottaa käyttöön 
vaihtokurssipolitiikan mikäli 
maailmantalous on sietämättömällä 
tavalla epätasapainossa;

12. korostaa, että juan renminbin krooninen
aliarvostus ja se, että juan renminbi ei ole 
vaihdettavissa, tuovat epäreilua 
kilpailuetua Kiinan viejille samalla kun ne 
nostavat Kiinan tuontikustannuksia ja 
edistävät Kiinan korkeaa inflaatiotasoa; 
panee merkille, että se, että Kiinalla on 
hallussaan kolmasosa maailman 
valuuttavarannoista, tekee Kiinasta hyvin 
haavoittuvaisen Japanin, Pohjois-
Amerikan tai Euroopan mahdollisen 
taloudellisen taantuman vaikutuksille; 
muistuttaa, että ellei kansainvälistä 
rahoitussääntelyä vahvisteta ja ellei IMF:n 
jäsenvaltioiden välillä ole 
makrotaloudellista koordinointia, 
maailman talouden ja kaupan tasapaino on 
vaarassa; kehottaa Kiinaa päästämää juan 
renminbin arvon nousemaan niin, että se 
saavuttaa vaihtokurssin oikean tason;
panee tarkasti merkille Kiinan 
ehdotuksen IMF:n erityisiä nosto-
oikeuksia koskevan valuuttakorin 
mukauttamisesta suurten nousevien 
talouksien ja niiden valuuttojen asemaan;

Or. en

Tarkistus 127
Marielle De Sarnez

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että juan renminbin krooninen 
aliarvostus ja se, että juan renminbi ei ole 

12. korostaa, että juan renminbin krooninen 
aliarvostus ja se, että juan renminbi ei ole 
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vaihdettavissa, tuovat epäreilua 
kilpailuetua Kiinan viejille samalla kun 
Kiinalla on hallussaan kolmasosa 
maailman valuuttavarannoista; muistuttaa, 
että ellei kansainvälistä rahoitussääntelyä 
vahvisteta ja ellei G20-valtioiden välillä 
ole makrotaloudellista koordinointia, 
maailman talouden ja kaupan tasapaino on 
vaarassa; kehottaa Kiinaa päästämää juan 
renminbin arvon nousemaan niin, että se 
saavuttaa vaihtokurssin oikean tason;
muistuttaa, että perussopimustensa 
mukaisesti EU voi ottaa käyttöön 
vaihtokurssipolitiikan mikäli 
maailmantalous on sietämättömällä tavalla 
epätasapainossa;

vaihdettavissa, tuovat epäreilua 
kilpailuetua Kiinan viejille samalla kun 
Kiinalla on hallussaan kolmasosa 
maailman valuuttavarannoista; vaatii, että 
on vahvistettava kansainvälistä 
rahoitussääntelyä ja G20-valtioiden välistä 
makrotaloudellista koordinointia, mitä 
ilman maailman talouden ja kaupan 
tasapaino on vaarassa; kehottaa Kiinaa 
päästämää juan renminbin arvon 
nousemaan niin, että se saavuttaa 
vaihtokurssin oikean tason; muistuttaa, että 
perussopimustensa mukaisesti EU voi ottaa 
käyttöön vaihtokurssipolitiikan mikäli 
maailmantalous on sietämättömällä tavalla 
epätasapainossa;

Or. fr

Tarkistus 128
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. kehottaa komissiota kannustamaan 
Kiinaa vapauttamaan vaihtotasettaan ja 
pyytää samalla komissiota esittämään 
todisteita siitä, kuinka kiinteän 
valuuttakurssin järjestelmä vahingoittaa 
EU:n kilpailukykyä, sekä määrittelemään 
sen jälkeen asianmukaiset toimintaa 
koskevat painopistealueet;

Or. en

Tarkistus 129
Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
Väliotsikko 4
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Kauppajärjestelmän uudistaminen Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 130
Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
4 a väliotsikko (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Kohti uutta EU:n ja Kiinan välisten 
kauppasuhteiden institutionaalista 
kehystä

Or. en

Tarkistus 131
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pyytää jäsenvaltioita vaatimaan, että 
ulkomaiset yritykset noudattavat unionin 
sosiaalisia ja ympäristöllisiä normeja sekä 
kestävyyttä ja työelämää koskevia 
normeja, kun ne ostavat eurooppalaisia 
yrityksiä tai perustavat tytäryhtiöitä EU:n 
alueelle; kehottaa komissiota luomaan 
organisaation, joka vastaa ulkomaisten 
strategisten investointien etukäteen 
tapahtuvasta arvioinnista, samaan tapaan 
kuin Yhdysvaltojen ulkomaisten 
investointien komitea (CFIUS), jonka 
tarkoituksena on tarjota selvä kuva sen 
alueella toimivista ja sinne investoivista 
yrityksistä;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 132
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pyytää jäsenvaltioita vaatimaan, että 
ulkomaiset yritykset noudattavat unionin 
sosiaalisia ja ympäristöllisiä normeja sekä 
kestävyyttä ja työelämää koskevia 
normeja, kun ne ostavat eurooppalaisia 
yrityksiä tai perustavat tytäryhtiöitä EU:n 
alueelle; kehottaa komissiota luomaan 
organisaation, joka vastaa ulkomaisten 
strategisten investointien etukäteen 
tapahtuvasta arvioinnista, samaan tapaan 
kuin Yhdysvaltojen ulkomaisten 
investointien komitea (CFIUS), jonka 
tarkoituksena on tarjota selvä kuva sen 
alueella toimivista ja sinne investoivista 
yrityksistä;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 133
Robert Sturdy
ECR-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pyytää jäsenvaltioita vaatimaan, että 
ulkomaiset yritykset noudattavat unionin 
sosiaalisia ja ympäristöllisiä normeja sekä 
kestävyyttä ja työelämää koskevia 
normeja, kun ne ostavat eurooppalaisia 
yrityksiä tai perustavat tytäryhtiöitä EU:n 
alueelle; kehottaa komissiota luomaan 

13. pyytää jäsenvaltioita varmistamaan, 
että EU:ssa toimivat ulkomaiset yritykset 
noudattavat yhtenäismarkkinoiden koko 
lainsäädäntöä ja myös sosiaalisia ja 
ympäristöllisiä normeja sekä edistävät 
kestävää työllisyyttä, kun ne ostavat 
eurooppalaisia yrityksiä tai perustavat 
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organisaation, joka vastaa ulkomaisten 
strategisten investointien etukäteen 
tapahtuvasta arvioinnista, samaan tapaan 
kuin Yhdysvaltojen ulkomaisten 
investointien komitea (CFIUS), jonka 
tarkoituksena on tarjota selvä kuva sen 
alueella toimivista ja sinne investoivista 
yrityksistä;

tytäryhtiöitä EU:n alueelle; kehottaa 
komissiota tarkastelemaan mahdollisuutta 
suorittaa ulkomaisten strategisten 
investointien etukäteen tapahtuva
arviointi, samaan tapaan kuin 
Yhdysvaltojen ulkomaisten investointien 
komitea (CFIUS), jonka tarkoituksena on 
tarjota selvä kuva sen alueella toimivista ja 
sinne investoivista yrityksistä;

Or. en

Tarkistus 134
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pyytää jäsenvaltioita vaatimaan, että 
ulkomaiset yritykset noudattavat unionin 
sosiaalisia ja ympäristöllisiä normeja sekä 
kestävyyttä ja työelämää koskevia normeja, 
kun ne ostavat eurooppalaisia yrityksiä tai 
perustavat tytäryhtiöitä EU:n alueelle; 
kehottaa komissiota luomaan 
organisaation, joka vastaa ulkomaisten 
strategisten investointien etukäteen 
tapahtuvasta arvioinnista, samaan tapaan 
kuin Yhdysvaltojen ulkomaisten 
investointien komitea (CFIUS), jonka 
tarkoituksena on tarjota selvä kuva sen 
alueella toimivista ja sinne investoivista 
yrityksistä;

13. pyytää jäsenvaltioita varmistamaan 
asiamukaisten valvontamekanismien 
avulla, että ulkomaiset yritykset 
noudattavat unionin sosiaalisia ja 
ympäristöllisiä normeja sekä kestävyyttä ja 
työelämää koskevia normeja, kun ne
ostavat eurooppalaisia yrityksiä tai 
perustavat tytäryhtiöitä EU:n alueelle; 
kehottaa komissiota luomaan 
organisaation, joka vastaa ulkomaisten 
strategisten investointien etukäteen 
tapahtuvasta arvioinnista, samaan tapaan 
kuin Yhdysvaltojen ulkomaisten 
investointien komitea (CFIUS), jonka 
tarkoituksena on tarjota selvä kuva sen 
alueella toimivista ja sinne investoivista 
yrityksistä;

Or. en

Tarkistus 135
Marielle De Sarnez, Emilio Menéndez del Valle
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Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pyytää jäsenvaltioita vaatimaan, että 
ulkomaiset yritykset noudattavat unionin 
sosiaalisia ja ympäristöllisiä normeja sekä 
kestävyyttä ja työelämää koskevia normeja, 
kun ne ostavat eurooppalaisia yrityksiä tai 
perustavat tytäryhtiöitä EU:n alueelle; 
kehottaa komissiota luomaan 
organisaation, joka vastaa ulkomaisten 
strategisten investointien etukäteen 
tapahtuvasta arvioinnista, samaan tapaan 
kuin Yhdysvaltojen ulkomaisten 
investointien komitea (CFIUS), jonka 
tarkoituksena on tarjota selvä kuva sen 
alueella toimivista ja sinne investoivista 
yrityksistä;

13. pyytää jäsenvaltioita vaatimaan, että 
ulkomaiset yritykset noudattavat unionin 
sosiaalisia ja ympäristöllisiä normeja sekä 
kestävyyttä ja työelämää koskevia normeja, 
kun ne ostavat eurooppalaisia yrityksiä tai 
perustavat tytäryhtiöitä EU:n alueelle; 
kehottaa komissiota luomaan 
organisaation, joka vastaa ulkomaisten 
strategisten investointien etukäteen 
tapahtuvasta arvioinnista, samaan tapaan 
kuin Yhdysvaltojen ulkomaisten 
investointien komitea (CFIUS), jonka 
tarkoituksena on tarjota selvä kuva sen 
alueella toimivista ja sinne investoivista 
yrityksistä ja raportoida säännöllisesti 
parlamentille;

Or. en

Tarkistus 136
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pyytää EU:ta ehdottamaan Maailman 
kauppajärjestön maailmankauppaa 
koskevien sääntöjen uudistamista niin, 
että niihin voidaan sisällyttää velvoittavia 
sosiaalisia ja terveysnormeja, jotka 
laaditaan yhteistyössä Maailman 
terveysjärjestön, Maailman työjärjestön ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kanssa;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 137
Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pyytää EU:ta ehdottamaan Maailman 
kauppajärjestön maailmankauppaa 
koskevien sääntöjen uudistamista niin, 
että niihin voidaan sisällyttää velvoittavia 
sosiaalisia ja terveysnormeja, jotka 
laaditaan yhteistyössä Maailman 
terveysjärjestön, Maailman työjärjestön ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kanssa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 138
Robert Sturdy
ECR-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pyytää EU:ta ehdottamaan Maailman 
kauppajärjestön maailmankauppaa 
koskevien sääntöjen uudistamista niin, 
että niihin voidaan sisällyttää velvoittavia 
sosiaalisia ja terveysnormeja, jotka 
laaditaan yhteistyössä Maailman 
terveysjärjestön, Maailman työjärjestön ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kanssa;

14. pyytää EU:ta käynnistämään yhteisen 
käsittelyn kansainvälistä kauppaa
koskevista säännöistä yhdessä Maailman 
kauppajärjestön, Maailman työjärjestön, 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön ja Yhdistyneiden Kansakuntien 
kaltaisten sidosryhmien kanssa, mukaan 
lukien Maailman kauppajärjestön 
jäsenten mahdollisuus harkita yhteisiä 
sosiaalisia ja terveysnormeja, joiden avulla 
parannettaisiin kuluttajansuojaa ja 
kuluttajien turvallisuutta koko 
maailmassa;

Or. en
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Tarkistus 139
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pyytää EU:ta ehdottamaan Maailman 
kauppajärjestön maailmankauppaa 
koskevien sääntöjen uudistamista niin, 
että niihin voidaan sisällyttää velvoittavia
sosiaalisia ja terveysnormeja, jotka 
laaditaan yhteistyössä Maailman 
terveysjärjestön, Maailman työjärjestön ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kanssa;

14. pyytää EU:ta edistämään ennakoivasti 
kaikissa asianmukaisissa kansainvälisissä 
järjestöissä uudistusprosessia, jonka 
tarkoituksena on sisällyttää velvoittavia 
sosiaalisia ja ympäristö- ja terveysnormeja
monenvälisen kaupan sääntöihin;

Or. en

Tarkistus 140
Niccolò Rinaldi

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pyytää EU:ta ehdottamaan Maailman 
kauppajärjestön maailmankauppaa 
koskevien sääntöjen uudistamista niin, että 
niihin voidaan sisällyttää velvoittavia 
sosiaalisia ja terveysnormeja, jotka 
laaditaan yhteistyössä Maailman 
terveysjärjestön, Maailman työjärjestön ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kanssa;

14. pyytää EU:ta ehdottamaan Maailman 
kauppajärjestön maailmankauppaa 
koskevien sääntöjen uudistamista niin, että 
niihin voidaan sisällyttää velvoittavia 
sosiaalisia, terveys- ja ympäristönormeja, 
jotka laaditaan yhteistyössä Maailman 
terveysjärjestön, Maailman työjärjestön ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kanssa;

Or. it

Tarkistus 141
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. panee merkille, että työriitojen 
määrä on nousussa Kiinassa, ja pitää 
valitettavana, että vähimmäispalkan 
korotukset eivät ole onnistuneet 
paikkaamaan inflaatiota erityisesti 
eteläisissä maakunnissa; kehottaa Kiinaa 
säätämään kattavan 
työehtosopimusneuvotteluja koskevan 
lainsäädännön ja panemaan täytäntöön 
kaikki työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelun edellyttämät toimenpiteet; 
ehdottaa, että komissio tekisi yhteistyötä 
Kiinan viranomaisten ja sidosryhmien 
kanssa näiden toimenpiteiden 
tukemiseksi;  

Or. en

Tarkistus 142
Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. pahoittelee EU:n ja Kiinan välisten 
kauppasuhteiden pirstoutunutta ja 
koordinoimatonta institutionaalista 
kehystä; kehottaa komissiota arvioimaan 
pikaisesti uudelleen kahdenvälisten 
suhteiden organisaatiokaavion, lisäämään 
koordinointia ja poistamaan turhia osia 
lukemattomista työryhmistä, 
vuoropuheluista ja muista virallisista ja 
epävirallisista elimistä; kehottaa 
jäsenvaltioita, yksittäisiä alueita ja kuntia 
koordinoimaan paremmin omia Kiinaa 
koskevia politiikkojansa ja ryhtymään 
kiireellisiin toimenpiteisiin toimintaa 
koskevan yhteisymmärryksen 
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saavuttamiseksi, jotta EU:n yhteiset 
tavoitteet voidaan toteuttaa;

Or. en

Tarkistus 143
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa EU:ta laatimaan strategian 
teknologian pakkosiirtojen estämiseksi; 
toivoo tässä yhteydessä, että saatetaan 
pikaisesti päätökseen yhteisöpatentteja 
koskeva tehostettu yhteistyömenettely;

15. kehottaa EU:ta laatimaan strategian 
oikeudenmukaisen EU:n ja Kiinan 
välisen kumppanuuden toteuttamiseksi 
teknologian siirtojen ja yhteisten 
tutkimusohjelmien osalta; kehottaa EU:ta 
ja sen jäsenvaltioita lisäämään 
huomattavasti investointeja koulutukseen, 
yliopistoihin ja tutkimus- ja 
kehitystyöhön; toivoo tässä yhteydessä, 
että saatetaan pikaisesti päätökseen 
yhteisöpatentteja koskeva tehostettu 
yhteistyömenettely;

Or. en

Tarkistus 144
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. vaatii näin ollen, että kaikissa 
sisämarkkinoilla liikkuvissa tuotteissa 
noudatetaan tiukasti eurooppalaisia 
sääntöjä ja normeja, ja vaatii komissiota 
ehdottamaan nopeasti Maailman 
kauppajärjestön sääntöjen mukaista 
suunnitelmaa, jonka avulla otetaan 
asteittain käyttöön kauppaa ja/tai raja-

Poistetaan.
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alueiden sopeuttamistoimia koskevat 
ehdot sellaisia EU:n ulkopuolelta peräisin 
olevia tuotteita varten, jotka eivät ole 
näiden normien mukaisia;

Or. en

Tarkistus 145
Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. vaatii näin ollen, että kaikissa 
sisämarkkinoilla liikkuvissa tuotteissa 
noudatetaan tiukasti eurooppalaisia 
sääntöjä ja normeja, ja vaatii komissiota 
ehdottamaan nopeasti Maailman 
kauppajärjestön sääntöjen mukaista 
suunnitelmaa, jonka avulla otetaan 
asteittain käyttöön kauppaa ja/tai raja-
alueiden sopeuttamistoimia koskevat 
ehdot sellaisia EU:n ulkopuolelta peräisin 
olevia tuotteita varten, jotka eivät ole 
näiden normien mukaisia;

16. vaatii näin ollen, että kaikissa 
sisämarkkinoilla liikkuvissa tuotteissa 
noudatetaan tiukasti eurooppalaisia 
sääntöjä ja normeja;

Or. de

Tarkistus 146
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. vaatii näin ollen, että kaikissa 
sisämarkkinoilla liikkuvissa tuotteissa 
noudatetaan tiukasti eurooppalaisia 
sääntöjä ja normeja, ja vaatii komissiota 
ehdottamaan nopeasti Maailman 

16. vaatii näin ollen, että kaikissa 
sisämarkkinoilla liikkuvissa tuotteissa 
noudatetaan tiukasti eurooppalaisia 
sosiaalisia ja ympäristön ja terveyden 
suojeluun liittyviä normeja, ja vaatii 



PE480.615v01-00 84/102 AM\889744FI.doc

FI

kauppajärjestön sääntöjen mukaista
suunnitelmaa, jonka avulla otetaan 
asteittain käyttöön kauppaa ja/tai raja-
alueiden sopeuttamistoimia koskevat ehdot 
sellaisia EU:n ulkopuolelta peräisin olevia 
tuotteita varten, jotka eivät ole näiden 
normien mukaisia;

komissiota ehdottamaan nopeasti 
suunnitelmaa, jonka avulla otetaan 
asteittain käyttöön kauppaa ja/tai raja-
alueiden sopeuttamistoimia koskevat ehdot 
sellaisia EU:n ulkopuolelta peräisin olevia 
tuotteita varten, jotka eivät ole näiden 
normien mukaisia;

Or. en

Tarkistus 147
Silvana Koch-Mehrin

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. vaatii näin ollen, että kaikissa 
sisämarkkinoilla liikkuvissa tuotteissa 
noudatetaan tiukasti eurooppalaisia 
sääntöjä ja normeja, ja vaatii komissiota 
ehdottamaan nopeasti Maailman 
kauppajärjestön sääntöjen mukaista 
suunnitelmaa, jonka avulla otetaan 
asteittain käyttöön kauppaa ja/tai raja-
alueiden sopeuttamistoimia koskevat ehdot 
sellaisia EU:n ulkopuolelta peräisin olevia 
tuotteita varten, jotka eivät ole näiden 
normien mukaisia;

16. vaatii näin ollen, että kaikissa 
sisämarkkinoilla liikkuvissa tuotteissa 
noudatetaan tiukasti eurooppalaisia 
sääntöjä ja normeja, ja vaatii komissiota 
harkitsemaan Maailman kauppajärjestön 
sääntöjen mukaista suunnitelmaa, jonka 
avulla otetaan asteittain käyttöön kauppaa 
ja/tai raja-alueiden sopeuttamistoimia 
koskevat ehdot sellaisia EU:n ulkopuolelta 
peräisin olevia tuotteita varten, jotka eivät 
ole näiden normien mukaisia; huomauttaa, 
että näiden ehtojen perusteella 
suoritettavien toimenpiteiden on oltava 
suhteellisia ja ei-syrjiviä, ja ne eivät saa 
johtaa mielivaltaisiin ja perusteettomiin 
kaupan häiriöihin, jotta voidaan välttää 
paikalliselle teollisuudelle koituvat 
taloudelliset haitat ja estää 
kauppakumppaneita ryhtymästä 
vastaaviin toimenpiteisiin, joilla 
rajoitettaisiin EU:n yritysten pääsyä 
kolmansien maiden markkinoille;

Or. en
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Tarkistus 148
Franck Proust

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. on huolestunut siitä, että unionilla ei 
ole yhtenäistä kantaa Kiinan-suhteisiin; 
kehottaa komissiota järkiperäistämään 
niiden elimien määrää, jotka vastaavat 
EU:n ja Kiinan välisistä suhteista, ja 
kehottaa neuvostoa pyrkimään 
sopimukseen Kiinan-suhteista koskevasta 
todellisesta strategiasta; ehdottaa, että 
vuosittain julkaistaisiin kertomus, jossa 
arvioidaan, missä määrin Kiina on 
noudattanut WTO:n mukaisia 
sitoumuksiaan;

Or. fr

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

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa Kiinan vaikutusvallan kasvua 
kansainvälisessä kaupassa; kehottaa siksi 
EU:ta seuraamaan valppaasti Kiinan 
kehitysmaihin ja erityisesti Afrikkaan 
suuntautuvien investointien taloudellisia, 
sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia;

17. korostaa Kiinan vaikutusvallan kasvua 
kansainvälisessä kaupassa; kehottaa siksi 
EU:ta seuraamaan valppaasti Kiinan 
kehitysmaihin ja erityisesti Latinalaiseen 
Amerikkaan ja Afrikkaan suuntautuvien 
investointien taloudellisia, sosiaalisia ja 
ympäristöllisiä vaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 150
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa Kiinan vaikutusvallan kasvua 
kansainvälisessä kaupassa; kehottaa siksi 
EU:ta seuraamaan valppaasti Kiinan 
kehitysmaihin ja erityisesti Afrikkaan
suuntautuvien investointien taloudellisia, 
sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia;

17. korostaa Kiinan vaikutusvallan kasvua 
kansainvälisessä kaupassa; kehottaa siksi 
EU:ta seuraamaan valppaasti ja 
arvioimaan Kiinan kehittyneisiin maihin 
ja kehitysmaihin suuntautuvien 
investointien poliittisia, taloudellisia, 
sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 151
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa Kiinan vaikutusvallan kasvua 
kansainvälisessä kaupassa; kehottaa siksi 
EU:ta seuraamaan valppaasti Kiinan
kehitysmaihin ja erityisesti Afrikkaan
suuntautuvien investointien taloudellisia, 
sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia;

17. korostaa Kiinan vaikutusvallan kasvua 
kansainvälisessä kaupassa; kehottaa siksi 
EU:ta ryhtymään voimakkaampiin 
ponnisteluihin EU:n ja Kiinan toimien 
koordinoimiseksi kehitysmaissa erityisesti 
näiden toimien taloudellisten, sosiaalisten 
ja ympäristöllisten vaikutusten osalta; 
panee merkille, että kehitysmaihin 
suuntautuvien Kiinan investointien 
lisääntyminen nähdään paikallisesti sekä 
uhkana että EU:ta, Japania ja 
Yhdysvaltoja koskevan riippuvaisuuden 
vähentymisenä;

Or. en

Tarkistus 152
Tokia Saïfi
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Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa Kiinan vaikutusvallan kasvua 
kansainvälisessä kaupassa; kehottaa siksi 
EU:ta seuraamaan valppaasti Kiinan 
kehitysmaihin ja erityisesti Afrikkaan 
suuntautuvien investointien taloudellisia, 
sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia;

17. korostaa Kiinan vaikutusvallan kasvua 
kansainvälisessä kaupassa ja alueellisesti, 
ottaen huomioon, että Kiina on 
Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) 
tärkein kauppakumppani; kehottaa siksi 
EU:ta seuraamaan valppaasti Kiinan 
kehitysmaihin ja erityisesti Afrikkaan sekä 
muihin Aasian valtioihin suuntautuvien 
investointien taloudellisia, sosiaalisia ja 
ympäristöllisiä vaikutuksia;

Or. fr

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

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. vahvistaa, että Kiinan Latinalaisessa 
Amerikassa ja Afrikassa ja erityisesti 
erityistalousalueilla tekemien 
investointien on edistettävä taloudellista 
kehitystä ja paikallisten tuotantoketjujen 
kehittämistä paikallisen työvoiman 
hyödyntämisen avulla;

Or. en

Tarkistus 154
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)



PE480.615v01-00 88/102 AM\889744FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. katsoo, että sosiaalisten oikeuksien 
huomioon ottaminen kauppasuhteissa voi 
tarjota mahdollisuuksia ihmisoikeuksien 
puolustamisen edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 155
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. pahoittelee, että Kiinan 
investointitoimiin kehitysmaissa ei 
sovelleta ympäristö- ja sosiaalisten 
vaikutusten arviointia koskevia 
kansainvälisiä normeja;

Or. en

Tarkistus 156
Marielle De Sarnez

Päätöslauselmaesitys
17 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 b. on huolissaan siitä, että osa EU:n 
yrityksistä investoi Kiinaan pääasiassa 
alhaisemmista sosiaalisista, 
ympäristöllisistä ja ihmisoikeuksiin 
liittyvistä normeista johtuvien halvempien 
tuotantokustannusten vuoksi; suosittelee 
vahvasti komissiolle ja jäsenvaltioille 
Kiinassa toimivien EU:n yritysten 
yhteiskuntavastuukäytäntöjen edistämistä 
ja yhteiskuntavastuuseen liittyviä 
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aloitteita koskevien parhaiden käytäntöjen 
levittämisen ja julkaisemisen 
kannustamista; pyytää lisäksi komissiota 
arvioimaan, kuinka yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevat säännökset 
voidaan sisällyttää osaksi tulevaa EU:n ja 
Kiinan välistä investointisopimusta;

Or. en

Tarkistus 157
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
17 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 b. kannustaa runsaiden 
luonnonvarojen maita hyödyntämään 
kansainvälisten markkinoiden uutta 
kilpailullista tilannetta ja neuvottelemaan 
kansalaistensa parhaiden etujen mukaiset 
sopimukset;

Or. en

Tarkistus 158
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
17 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 c. on huolissaan Kiinan uusien 
kulutusmallien ja investointikäytäntöjen 
sekä EU:n ja Yhdysvaltojen 
biopolttoainepolitiikkojen vaikutuksista 
elintarvikkeiden hinnoille kehitysmaissa; 
kehottaa laatimaan EU:n ja Kiinan 
välisen aloitteen sääntelyyn liittyvistä 
lähestymistavoista, jotka koskevat maa-
alueiden myyntiä ja hankintoja, joita 
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tehdään nykyisin kehitysmaissa 
viljelijöiden ja elintarviketurvallisuuden 
kustannuksella;

Or. en

Tarkistus 159
Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. muistuttaa, että Kiina tuottaa eniten 
kasvihuonekaasuja maailmassa; pyytää 
EU:ta ehdottamaan Maailman 
kauppajärjestölle, että se sisällyttäisi 
kansainvälisen kaupan sääntöihin 
ympäristöön ja ilmastoon liittyviä 
velvoittavia määräyksiä säätämällä 
tehokkaista ympäristönormeista;

18. muistuttaa, että Kiina tuottaa eniten 
kasvihuonekaasuja maailmassa; pyytää 
EU:ta ehdottamaan kansainvälisissä 
järjestöissä, että kansainvälisten 
järjestöjen sääntöihin sisällytettäisiin
ympäristöön ja ilmastoon liittyviä 
velvoittavia määräyksiä säätämällä 
tehokkaista ympäristönormeista;

Or. de

Tarkistus 160
Robert Sturdy
ECR-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. muistuttaa, että Kiina tuottaa eniten 
kasvihuonekaasuja maailmassa; pyytää 
EU:ta ehdottamaan Maailman 
kauppajärjestölle, että se sisällyttäisi
kansainvälisen kaupan sääntöihin 
ympäristöön ja ilmastoon liittyviä 
velvoittavia määräyksiä säätämällä 
tehokkaista ympäristönormeista;

18. muistuttaa, että Kiina tuottaa eniten 
kasvihuonekaasuja maailmassa; pyytää 
EU:ta toimimaan yhdessä Kiinan 
viranomaisten kanssa ja vaihtamaan 
parhaita käytäntöjä keinoista tehostaa 
kansainvälisten ympäristösopimusten 
noudattamista säätämällä tehokkaista 
ympäristönormeista Kiinan markkinoita 
varten; katsoo, että Kiinan taloudellista 
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vahvuutta ja valmiuksia edistää 
teknologisia innovaatioita olisi 
hyödynnettävä maailmanlaajuisen 
ilmastonmuutoksen torjunnan 
tukemiseksi;

Or. en

Tarkistus 161
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. muistuttaa, että Kiina tuottaa eniten 
kasvihuonekaasuja maailmassa; pyytää 
EU:ta ehdottamaan Maailman 
kauppajärjestölle, että se sisällyttäisi 
kansainvälisen kaupan sääntöihin 
ympäristöön ja ilmastoon liittyviä 
velvoittavia määräyksiä säätämällä 
tehokkaista ympäristönormeista;

18. muistuttaa, että Kiina tuottaa eniten 
kasvihuonekaasuja maailmassa; pyytää 
EU:ta ehdottamaan Maailman 
kauppajärjestölle, että se sisällyttäisi 
kansainvälisen kaupan sääntöihin 
ympäristöön ja ilmastoon liittyviä 
velvoittavia määräyksiä säätämällä 
tehokkaista ympäristönormeista; 
huomauttaa, että jo nykyinen Maailman 
kauppajärjestön kehys mahdollistaa 
toisiaan vastaavien tuotteiden erottamisen 
toisistaan tuotanto- ja 
jalostusmenetelmien perusteella ja 
ryhtymisen tarvittaessa kaupan 
kelpuuttamistoimenpiteisiin, jotka ovat 
suhteellisia ja joissa ei syrjitä maita, 
joiden tuotanto-olosuhteet vastaavat 
toisiaan; 

Or. en

Tarkistus 162
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Päätöslauselmaesitys
18 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. muistuttaa, että Kiina tuottaa eniten 
kasvihuonekaasuja maailmassa; pyytää 
EU:ta ehdottamaan Maailman 
kauppajärjestölle, että se sisällyttäisi 
kansainvälisen kaupan sääntöihin
ympäristöön ja ilmastoon liittyviä
velvoittavia määräyksiä säätämällä 
tehokkaista ympäristönormeista;

18. muistuttaa, että Kiina tuottaa eniten 
kasvihuonekaasuja maailmassa; pyytää 
EU:ta ehdottamaan Maailman 
kauppajärjestölle, että se sisällyttäisi 
keskusteluun kansainvälisen kaupan 
säännöistä ympäristöön liittyviä 
näkökohtia ja ilmastonsuojelutavoitteita;

Or. de

Tarkistus 163
Marielle De Sarnez, Yannick Jadot

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. katsoo, Kiinan viranomaisten 
ponnisteluissa tiettyjen perusoikeuksien ja 
erityisesti sosiaali- ja työoikeuksien osalta 
ei ole menty riittävän pitkälle; kannustaa 
siksi EU:ta ja Kiinaa kehittämään 
tiiviimmän ja vastuullisemman strategisen 
vuoropuhelun, jonka perustana on 
keskinäinen ymmärrys;

Or. en

Tarkistus 164
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. tunnustaa Kiinan sitoumukset 
kasvihuonekaasupäästöjensä kasvun 
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rajoittamiseksi; kannustaa Kiinaa 
sitoutumaan vahvemmin velvoittavaan 
kansainväliseen oikeudelliseen kehykseen 
ja vähennystavoitteisiin, jotka ovat 
yhdenmukaisia Durbanissa sovitun 
mukaisesti sen vuoteen 2015 mennessä 
neuvoteltavan tavoitteen kanssa, jonka 
mukaan ilmaston lämpeneminen 
rajoitetaan kahteen celsiusasteeseen; 
kehottaa samalla EU:ta olemaan 
johdonmukainen omissa tavoitteissaan;

Or. en

Tarkistus 165
Rolandas Paksas

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. toteaa, että Kiina investoi paljon 
uusiutuviin energialähteisiin ja 
muistuttaa, että Kansainvälisen 
energiajärjestön ja YK:n tukeman 
REN21-verkoston (Renewable Energy 
Network for the 21st Century) tutkimuksen 
mukaan 80 uudesta yli gigawatin (GW) 
tehoisesta, uusiutuvia energialähteitä 
käyttävästä laitoksesta Kiinassa sijaitsevat 
tuottavat eniten, 37 GW.

Or. lt

Tarkistus 166
Emilio Menéndez del Valle

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. tunnustaa, että Kiinan viranomaiset 
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ovat ryhtyneet joihinkin ponnisteluihin 
edistääkseen sosiaali- ja työoikeuksia; 
kannustaa heitä jatkamaan tällä tiellä;

Or. en

Tarkistus 167
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. muistuttaa, että Kiina ei enää saa 
perinteistä kehitysapua EU:lta vaan on 
nyt strateginen kumppani; kehottaa 
komissiota ottamaan yleisen 
tullietuusjärjestelmän uudistuksessa 
huomioon maailmantalouden kehityksen 
ja sen, että tietyt edistyneemmät 
kehitysmaat, kuten Kiina, ovat nousussa 
ja saavuttaneet maailmanlaajuisen 
kilpailukyvyn;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 168
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
Väliotsikko 6

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

EU:n varustaminen maailmanlaajuiseen 
kilpailuun

EU:n kilpailukyvyn parantaminen

Or. en

Tarkistus 169
Robert Sturdy
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ECR-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. pyytää, että EU kehittäisi tutkimukseen 
ja innovointiin perustuvan 
kunnianhimoisen yhteisen 
teollisuuspolitiikan, jota tuetaan uutta 
luovilla rahoituksen muodoilla kuten 
hankevelkakirjoilla ja jossa pienten ja 
keskisuurten yritysten kehitystä tuetaan
erityisesti niiden pääsyssä julkisille 
markkinoille niin, että niiden kilpailukyky 
voi säilyä teollisuuden ja tutkimuksen 
uusista suurista toimijoista huolimatta; 
kehottaa EU:ta vahvistamaan 
eurooppalaista tuotantoa esimerkiksi 
kehittämällä "made in" -merkintää;

20. pyytää, että EU kehittäisi tutkimukseen 
ja innovointiin sekä tehokkaaseen 
energiankäyttöön perustuvan 
kunnianhimoisen yhteisen 
teollisuuspolitiikan, jota tuetaan nykyisillä 
EU:n varoilla ja jossa hyödynnetään 
tarvittaessa uusia luovia rahoituksen 
muotoja kuten hankevelkakirjoja
tukemaan pienten ja keskisuurten yritysten 
ja myös verkkokauppojen kehitystä 
erityisesti niiden pääsyssä julkisille 
markkinoille niin, että niiden kilpailukyky 
voi säilyä teollisuuden ja tutkimuksen 
uusista suurista toimijoista huolimatta; 
kehottaa EU:ta vahvistamaan 
eurooppalaista tuotantoa ja 
kuluttajavalistusta esimerkiksi 
kehittämällä "made in" -merkintää;

Or. en

Tarkistus 170
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. pyytää, että EU kehittäisi tutkimukseen 
ja innovointiin perustuvan 
kunnianhimoisen yhteisen 
teollisuuspolitiikan, jota tuetaan uutta 
luovilla rahoituksen muodoilla kuten 
hankevelkakirjoilla ja jossa pienten ja 
keskisuurten yritysten kehitystä tuetaan 
erityisesti niiden pääsyssä julkisille 
markkinoille niin, että niiden kilpailukyky 
voi säilyä teollisuuden ja tutkimuksen 

20. pyytää, että EU kehittäisi tutkimukseen 
ja innovointiin perustuvan 
kunnianhimoisen yhteisen 
teollisuuspolitiikan, jota tuetaan uutta 
luovilla rahoituksen muodoilla kuten 
hankevelkakirjoilla ja jossa pienten ja 
keskisuurten yritysten kehitystä tuetaan 
erityisesti niiden pääsyssä julkisille 
markkinoille niin, että niiden kilpailukyky 
voi säilyä teollisuuden ja tutkimuksen 
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uusista suurista toimijoista huolimatta; 
kehottaa EU:ta vahvistamaan
eurooppalaista tuotantoa esimerkiksi 
kehittämällä "made in" -merkintää;

uusista suurista toimijoista huolimatta; 
kehottaa EU:ta vahvistamaan 
eurooppalaista tuotantoa esimerkiksi 
kehittämällä "made in" -merkintää 
noudattamalla tarkasti 
yhtenäismarkkinoiden ja avoimen 
markkinatalouden periaatteita;

Or. en

Tarkistus 171
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. pyytää, että EU kehittäisi tutkimukseen 
ja innovointiin perustuvan 
kunnianhimoisen yhteisen 
teollisuuspolitiikan, jota tuetaan uutta 
luovilla rahoituksen muodoilla kuten 
hankevelkakirjoilla ja jossa pienten ja 
keskisuurten yritysten kehitystä tuetaan 
erityisesti niiden pääsyssä julkisille 
markkinoille niin, että niiden kilpailukyky 
voi säilyä teollisuuden ja tutkimuksen 
uusista suurista toimijoista huolimatta; 
kehottaa EU:ta vahvistamaan 
eurooppalaista tuotantoa esimerkiksi 
kehittämällä "made in" -merkintää;

20. pyytää, että jäsenvaltiot koordinoisivat,
kehittäisivät ja panisivat täytäntöön 
teollisuuspolitiikkansa EU:n tasolla, 
minkä seurauksena olisi tutkimukseen ja 
innovointiin perustuva kunnianhimoinen 
yhteinen teollisuuspolitiikka, jota tuetaan 
uutta luovilla rahoituksen muodoilla kuten 
hankevelkakirjoilla ja jossa pienten ja 
keskisuurten yritysten kehitystä tuetaan 
erityisesti niiden pääsyssä julkisille 
markkinoille niin, että niiden kilpailukyky 
voi säilyä teollisuuden ja tutkimuksen 
uusista suurista toimijoista huolimatta; 
kehottaa EU:ta vahvistamaan 
eurooppalaista tuotantoa esimerkiksi 
kehittämällä "made in" -merkintää, 
helpottamalla vihreän teknologian 
nopeampaa markkinoille saattamista ja 
lisäämällä muiden kuin uusiutuvien tai 
harvinaisten raaka-aineiden korvaamista; 
vaatii komissiota kehittämään 
pitkäkestoisen Kiinaa koskevan 
strategian, jossa määritellään tarkemmin, 
mitkä teollisuuden alat säilytetään EU:ssa 
seuraavan 30 vuoden aikana ja mistä on 
mahdollisesti luovuttava, jotta voidaan 
edistää avointa ja oikeudenmukaista 
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työmarkkinaosapuolten ja kansalaisten 
välistä vuoropuhelua koko EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 172
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. pyytää, että EU kehittäisi tutkimukseen 
ja innovointiin perustuvan 
kunnianhimoisen yhteisen 
teollisuuspolitiikan, jota tuetaan uutta 
luovilla rahoituksen muodoilla kuten 
hankevelkakirjoilla ja jossa pienten ja 
keskisuurten yritysten kehitystä tuetaan 
erityisesti niiden pääsyssä julkisille 
markkinoille niin, että niiden kilpailukyky 
voi säilyä teollisuuden ja tutkimuksen 
uusista suurista toimijoista huolimatta; 
kehottaa EU:ta vahvistamaan 
eurooppalaista tuotantoa esimerkiksi 
kehittämällä "made in" -merkintää;

20. pyytää, että EU kehittäisi tutkimuksen
ja innovoinnin edistämiseen perustuvan 
pitkäkestoisen ja kunnianhimoisen 
yhteisen teollisuuspolitiikan, jota tuetaan 
uutta luovilla rahoituksen muodoilla kuten 
hankevelkakirjoilla ja jossa pienten ja 
keskisuurten yritysten kehitystä tuetaan 
erityisesti niiden pääsyssä julkisille 
markkinoille niin, että niiden kilpailukyky 
voi säilyä teollisuuden ja tutkimuksen 
uusista suurista toimijoista huolimatta; 
kehottaa EU:ta vahvistamaan 
eurooppalaista tuotantoa parantamalla 
kuluttajavalistusta ja esimerkiksi 
kehittämällä "made in" -merkintää;

Or. en

Tarkistus 173
Niccolò Rinaldi

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. pyytää, että EU kehittäisi tutkimukseen 
ja innovointiin perustuvan 
kunnianhimoisen yhteisen 
teollisuuspolitiikan, jota tuetaan uutta 
luovilla rahoituksen muodoilla kuten 

20. pyytää, että unioni kehittäisi 
tutkimukseen ja innovointiin perustuvan 
kunnianhimoisen yhteisen 
teollisuuspolitiikan, joka saisi tukea uutta 
luovista rahoituksen muodoista kuten 
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hankevelkakirjoilla ja jossa pienten ja 
keskisuurten yritysten kehitystä tuetaan 
erityisesti niiden pääsyssä julkisille 
markkinoille niin, että niiden kilpailukyky 
voi säilyä teollisuuden ja tutkimuksen 
uusista suurista toimijoista huolimatta; 
kehottaa EU:ta vahvistamaan 
eurooppalaista tuotantoa esimerkiksi 
kehittämällä "made in" -merkintää;

hankevelkakirjoista, pienten ja 
keskisuurten yritysten kehityksen 
tukemiseksi erityisesti niiden pääsyssä 
julkisille markkinoille niin, että niiden 
kilpailukyky voi säilyä teollisuuden ja 
tutkimuksen uusiin suuriin toimijoihin 
verrattuna; pyytää EU:ta vahvistamaan 
eurooppalaista tuotantoa erityisesti 
hyväksymällä made in -merkintää 
koskeva asetus EU:n rajojen sisäpuolelle 
tuotavien tuotteiden alkuperämaan 
merkinnästä, jotta voitaisiin poistaa 
Euroopan markkinoiden kannalta 
vilpillisen kaupankäynnin ehdot sekä 
tarjota eurooppalaisille kuluttajille 
mahdollisuus tehdä tietoisia valintoja;

Or. it

Tarkistus 174
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. vaatii komissiota esittelemään 
lisätutkimuksen vastavuoroisuudesta, kun 
otetaan huomioon, että kuluttajat ja 
menestyksekkäät eurooppalaiset viejät 
joutuisivat maksamaan epäsuhtaisesti 
kielteisen vastavuoroisuuden 
kustannukset, jotka aiheutuisivat Kiinan 
markkinoille pääsyn kieltämisestä;

Or. en

Tarkistus 175
Robert Sturdy
ECR-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
21 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. toivoo, että EU vahvistaisi taloutta, 
budjettia, valtion tuloja ja politiikkaa 
koskevaa hallintoa, jotta EU:sta tulisi 
uskottava ja vahva keskustelukumppani 
kansainvälisellä foorumilla; kehottaa 
neuvostoa ja komissiota puhumaan
yhdellä äänellä, jotta kumppanuudet ja 
kahdenväliset sopimukset eivät heikentäisi
EU:n asemaa; kehottaa EU:ta ottamaan 
käyttöön Kiinaa koskevan pitkän aikavälin 
strategian;

21. toivoo, että EU panisi täytäntöön 
Eurooppa 2020 -tavoitteet ja saattaisi 
loppuun yhtenäismarkkinat, jotka ovat 
ratkaisevan tärkeitä toimenpiteitä, joilla 
parannetaan taloutta, budjettia ja 
politiikkaa koskevaa jäsenvaltioiden 
koordinointia ja tehostetaan samalla 
EU:n uskottavuutta ja taloudellista 
kilpailukykyä kansainvälisellä foorumilla; 
kehottaa komissiota, neuvostoa ja 
Euroopan parlamenttia yhdistämään 
voimansa, jotta ne voivat luoda EU:n ja 
kolmansien maiden välille sellaisia 
kumppanuuksia ja kahdenvälisiä
sopimuksia, jotka eivät heikennä EU:n 
asemaa ja joiden tavoitteena on molempia 
osapuolia hyödyttävät tulokset; kehottaa 
siksi EU:ta ottamaan käyttöön Kiinaa 
koskevan pitkän aikavälin strategian;

Or. en

Tarkistus 176
Iuliu Winkler

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. toivoo, että EU vahvistaisi taloutta, 
budjettia, valtion tuloja ja politiikkaa 
koskevaa hallintoa, jotta EU:sta tulisi 
uskottava ja vahva keskustelukumppani 
kansainvälisellä foorumilla; kehottaa 
neuvostoa ja komissiota puhumaan yhdellä 
äänellä, jotta kumppanuudet ja 
kahdenväliset sopimukset eivät heikentäisi 
EU:n asemaa; kehottaa EU:ta ottamaan 
käyttöön Kiinaa koskevan pitkän aikavälin 
strategian;

21. toivoo, että EU vahvistaisi taloutta, 
budjettia, valtion tuloja ja politiikkaa 
koskevaa hallintoa, jotta EU:sta tulisi 
uskottava ja vahva keskustelukumppani 
kansainvälisellä foorumilla; kehottaa 
neuvostoa ja komissiota puhumaan yhdellä 
äänellä, jotta kumppanuudet ja 
kahdenväliset sopimukset eivät heikentäisi 
EU:n asemaa; kehottaa EU:ta ottamaan 
käyttöön Kiinaa koskevan pitkän aikavälin 
strategian, jonka avulla varmistetaan 
toimintojen koordinointi sekä EU:n 
toimielinten että EU:n ja jäsenvaltioiden 
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välillä;

Or. en

Tarkistus 177
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. toivoo, että EU vahvistaisi taloutta, 
budjettia, valtion tuloja ja politiikkaa 
koskevaa hallintoa, jotta EU:sta tulisi 
uskottava ja vahva keskustelukumppani 
kansainvälisellä foorumilla; kehottaa 
neuvostoa ja komissiota puhumaan yhdellä 
äänellä, jotta kumppanuudet ja 
kahdenväliset sopimukset eivät heikentäisi 
EU:n asemaa; kehottaa EU:ta ottamaan 
käyttöön Kiinaa koskevan pitkän aikavälin 
strategian;

21. toivoo, että EU vahvistaisi taloutta, 
budjettia, valtion tuloja ja politiikkaa 
koskevaa hallintoa, jotta EU:sta tulisi 
uskottava ja vahva keskustelukumppani 
kansainvälisellä foorumilla; kehottaa 
neuvostoa ja komissiota puhumaan yhdellä 
äänellä, jotta kumppanuudet ja 
kahdenväliset sopimukset eivät heikentäisi 
EU:n asemaa; kehottaa EU:ta ottamaan 
käyttöön Kiinaa koskevan pitkän aikavälin 
strategian, jossa määritellään 
turvallisuuteen, ulkopolitiikkaan, 
ihmisoikeuksiin ja muihin aloihin liittyvät 
ristiliitännät ja selvät EU:n 
painopistealueet, jotka sisältävät 
kannustimia myönteisen vastavuoroisen 
kehityksen tavoittelemiseksi Kiinan 
kanssa;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. toivoo, että EU vahvistaisi taloutta, 
budjettia, valtion tuloja ja politiikkaa 
koskevaa hallintoa, jotta EU:sta tulisi 

21. toivoo, että EU vahvistaisi taloutta, 
budjettia, valtion tuloja ja politiikkaa 
koskevaa hallintoa, jotta EU:sta tulisi 
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uskottava ja vahva keskustelukumppani 
kansainvälisellä foorumilla; kehottaa 
neuvostoa ja komissiota puhumaan yhdellä 
äänellä, jotta kumppanuudet ja 
kahdenväliset sopimukset eivät heikentäisi 
EU:n asemaa; kehottaa EU:ta ottamaan 
käyttöön Kiinaa koskevan pitkän aikavälin 
strategian;

uskottava ja vahva keskustelukumppani 
kansainvälisellä foorumilla; kehottaa 
neuvostoa ja komissiota puhumaan yhdellä 
äänellä, jotta kumppanuudet ja 
kahdenväliset sopimukset eivät heikentäisi 
EU:n asemaa; kehottaa jäsenvaltioita 
tekemään tiivistä yhteistyötä komission 
kanssa, kun ne määrittelevät 
kauppapolitiikkansa; pyytää EU:ta 
ottamaan käyttöön Kiinaa koskevan pitkän 
aikavälin strategian;

Or. en

Tarkistus 179
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. toivoo, että EU vahvistaisi taloutta, 
budjettia, valtion tuloja ja politiikkaa 
koskevaa hallintoa, jotta EU:sta tulisi 
uskottava ja vahva keskustelukumppani 
kansainvälisellä foorumilla; kehottaa 
neuvostoa ja komissiota puhumaan yhdellä 
äänellä, jotta kumppanuudet ja 
kahdenväliset sopimukset eivät heikentäisi 
EU:n asemaa; kehottaa EU:ta ottamaan 
käyttöön Kiinaa koskevan pitkän aikavälin 
strategian;

21. toivoo, että EU vahvistaisi taloutta, 
budjettia, valtion tuloja ja politiikkaa 
koskevaa hallintoa, jotta EU:sta tulisi 
uskottava ja vahva keskustelukumppani 
kansainvälisellä foorumilla; kehottaa 
neuvostoa ja komissiota puhumaan yhdellä 
äänellä, jotta kumppanuudet ja 
kahdenväliset sopimukset eivät heikentäisi 
EU:n asemaa; kehottaa komissiota 
valvomaan tarkasti jäsenvaltioiden Kiinaa 
koskevia politiikkoja; kehottaa 
jäsenvaltioita tekemään tiivistä yhteistyötä 
komission kanssa, kun ne määrittelevät 
kauppapolitiikkansa; pyytää EU:ta 
ottamaan käyttöön Kiinaa koskevan pitkän 
aikavälin strategian;

Or. en

Tarkistus 180
Helmut Scholz
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Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. toivoo, että EU vahvistaisi taloutta, 
budjettia, valtion tuloja ja politiikkaa 
koskevaa hallintoa, jotta EU:sta tulisi 
uskottava ja vahva keskustelukumppani 
kansainvälisellä foorumilla; kehottaa 
neuvostoa ja komissiota puhumaan yhdellä 
äänellä, jotta kumppanuudet ja 
kahdenväliset sopimukset eivät heikentäisi 
EU:n asemaa; kehottaa EU:ta ottamaan 
käyttöön Kiinaa koskevan pitkän aikavälin 
strategian;

21. toivoo, että EU vahvistaisi taloutta, 
budjettia, valtion tuloja, sosiaaliasioita ja 
politiikkaa koskevaa hallintoa, jotta EU:sta 
tulisi uskottava keskustelukumppani 
kansainvälisellä foorumilla; kehottaa 
neuvostoa ja komissiota puhumaan yhdellä 
äänellä, jotta kumppanuudet ja 
kahdenväliset sopimukset eivät heikentäisi 
EU:n asemaa; kehottaa EU:ta ottamaan 
käyttöön Kiinaa koskevan pitkän aikavälin 
strategian;
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Tarkistus 181
Christofer Fjellner

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. toteaa, että useat Kiinan kauppaan 
liittyvät kysymykset koskevat sääntelyn 
laatua ja täytäntöönpanoa useilla eri 
politiikan aloilla, joihin kuuluvat 
teollisuus- ja ympäristöpolitiikka, 
kriisitoimenpiteet, rahoitusvakaus ja 
kuluttajansuoja; pyytää ratkaisemaan 
tällaiset tapaukset kahdenvälisen 
yhteistyön lisäämisen tai Maailman 
kauppajärjestössä tapahtuvan riitojen 
ratkaisun avulla.
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