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Amendement 1
Tokia Saïfi

Ontwerpresolutie
Visum 10

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
van 24 mei 2011 getiteld "Een 
eengemaakte markt voor intellectuele-
eigendomsrechten", het verslag van de 
Commissie van 14 juli 2011 over de 
handhaving van de intellectuele-
eigendomsrechten door de Europese 
douane en zijn resolutie van 
18 december 2008 over de impact van 
namaak op de internationale handel4,

– gezien de mededeling van de Commissie 
van 24 mei 2011 getiteld "Een 
eengemaakte markt voor intellectuele-
eigendomsrechten", het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement 
en de Raad inzake de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten door de 
douane3, het verslag van de Commissie 
van 14 juli 2011 over de handhaving van 
de intellectuele-eigendomsrechten door de 
Europese douane en zijn resolutie van 
18 december 2008 over de impact van 
namaak op de internationale handel4,

__________________
3 COM(2011) 285.

Or. fr

Amendement 2
Tokia Saïfi

Ontwerpresolutie
Visum 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 13 december 
2011 over handels- en 
investeringsbelemmeringen6,
__________________
6Op die datum aangenomen teksten, 
P7_TA(2011)0565.
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Or. fr

Amendement 3
Tokia Saïfi

Ontwerpresolutie
Visum 13

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resoluties van 
25 november 2010 over maatschappelijk 
verantwoord ondernemen in het kader van 
internationale handelsovereenkomsten7 en
over mensenrechten, sociale normen en 
milieunormen in internationale 
handelsovereenkomsten8;

– gezien zijn resoluties van 
25 november 2010 over maatschappelijk 
verantwoord ondernemen in het kader van 
internationale handelsovereenkomsten7 en 
over mensenrechten, sociale normen en 
milieunormen in internationale 
handelsovereenkomsten8 en over het 
internationaal handelsbeleid in de context 
van de klimaatveranderingsvereisten9,

__________________
9Op die datum aangenomen teksten, 
P7_TA(2010)0445.

Or. fr

Amendement 4
Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Visum 14

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 24 april 2008 
over een routekaart voor hervorming van 
de Wereldhandelsorganisatie,

Schrappen

Or. en

Amendement 5
Tokia Saïfi
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Ontwerpresolutie
Visum 14

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 24 april 2008 
over een routekaart voor hervorming van 
de Wereldhandelsorganisatie9,

– gezien zijn resolutie van 24 april 2008 
over een routekaart voor hervorming van 
de Wereldhandelsorganisatie9 en zijn 
resolutie van 14 september 2011 over de 
stand van de onderhandelingen over de 
ontwikkelingsagenda van Doha10,
__________________
10Op die datum aangenomen teksten, 
P7_TA-PROV(2011)0380.

Or. fr

Amendement 6
Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de Commissie 
aan de Raad en het Europees Parlement 
met als titel "EU – China: Hechtere 
partners, groeiende 
verantwoordelijkheden" (COM(2006)631) 
en het begeleidende strategische 
document met als titel "Concurrentie en 
partnerschap" (COM(2006)632), 

Or. en

Amendement 7
Tokia Saïfi

Ontwerpresolutie
Visum 15
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
25 november 2010 over internationaal 
handelsbeleid in de context van de 
klimaatveranderingsvereisten10,

Schrappen

Or. fr

Amendement 8
Tokia Saïfi, Franck Proust

Ontwerpresolutie
Visum 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het witboek van de Chinese 
regering van 23 december 2010 over 
economische en sociale sino-afrikaanse 
samenwerking,

Or. fr

Amendement 9
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de toetreding van
China tot de Wereldhandelsorganisatie 
(WTO) in 2001 er ruimschoots toe heeft 
bijgedragen dat het land is uitgegroeid tot 
de grootste uitvoerder van goederen ter 
wereld – goed voor 10,36% van de uitvoer 
in 2010 – en tot tweede economische 
wereldmacht;

A. overwegende dat China een belangrijke 
handelspartner en concurrerende partner 
is van de Europese Unie. Onze 
handelsrelaties stellen tal van uitdagingen 
maar bieden vooral nieuwe 
mogelijkheden aangezien de handel 
tussen de EU en China voor beide 
voordelig is; 

Or. en
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Amendement 10
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de toetreding van
China tot de Wereldhandelsorganisatie 
(WTO) in 2001 er ruimschoots toe heeft 
bijgedragen dat het land is uitgegroeid tot 
de grootste uitvoerder van goederen ter 
wereld – goed voor 10,36% van de uitvoer 
in 2010 – en tot tweede economische 
wereldmacht;

A. overwegende dat China in 2001 tot de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) is 
toegetreden en dat het land vervolgens de 
grootste uitvoerder van goederen ter wereld 
– goed voor 10,36% van de uitvoer in 2010 
– en tweede economische wereldmacht is 
geworden;

Or. it

Amendement 11
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de toetreding van 
China tot de Wereldhandelsorganisatie 
(WTO) in 2001 er ruimschoots toe heeft 
bijgedragen dat het land is uitgegroeid tot 
de grootste uitvoerder van goederen ter 
wereld – goed voor 10,36% van de uitvoer 
in 2010 – en tot tweede economische 
wereldmacht;

Or. en

Amendement 12
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de EU de belangrijkste 
afzetmarkt is voor de Chinese uitvoer, die 
tussen 2009 en 2010 met 39,5% is 
gegroeid, en dat China de tweede 
handelspartner van de EU is;

B. overwegende dat de EU de belangrijkste 
afzetmarkt is voor de Chinese uitvoer, die 
tussen 2009 en 2010 met 39,5% is 
gegroeid, dat China de tweede 
handelspartner van de EU is en dat de 
open markt van de EU ruimschoots heeft 
bijgedragen tot het economische succes 
van China;

Or. de

Amendement 13
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de EU de belangrijkste 
afzetmarkt is voor de Chinese uitvoer, die 
tussen 2009 en 2010 met 39,5% is 
gegroeid, en dat China de tweede
handelspartner van de EU is;

B. overwegende dat de EU de belangrijkste 
afzetmarkt is voor de Chinese uitvoer, die 
tussen 2009 en 2010 met 39,5% is 
gegroeid, en dat China de Verenigde 
Staten in juli 2011 heeft verdrongen als 
belangrijkste handelspartner van de EU;

Or. en

Amendement 14
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de EU Japan heeft 
vervangen als belangrijkste bron van 
invoer van China; overwegende dat de 
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toenemende Chinese import een essentiële 
rol heeft gespeeld in de recente 
economische resultaten van de EU-
lidstaten die op export gericht zijn, zoals 
Duitsland;

Or. en

Amendement 15
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat een grotere 
ontwikkeling, naast omvangrijke winsten, 
en de toetreding tot de WTO China een 
zwaardere verantwoordelijkheid geven om 
een positieve rol te spelen in de 
economische wereldorde, met name in het 
Internationaal Monetair Fonds (IMF) en 
de Wereldbankgroep;

Or. fr

Amendement 16
Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat sinds de ondertekening 
van de samenwerkingsovereenkomst EU-
China in 1985 de handelsbetrekkingen 
tussen beide regio's aanzienlijk ontwikkeld 
zijn en dat die overeenkomst dus verlengd 
moet worden;

C. overwegende dat sinds de ondertekening 
van de samenwerkingsovereenkomst EU-
China in 1985 de bilaterale 
handelsbetrekkingen aanzienlijk 
ontwikkeld zijn; dat de Europese 
Commissie in 2006 haar belangrijke 
strategische beleid over China heeft 
aangenomen; dat, in het kader van die 
strategie, in januari de lopende 
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onderhandelingen over een wereldwijd 
partnerschap en een 
samenwerkingsakkoord zijn begonnen; en 
dat die onderhandelingen ernaar streven 
om de bilaterale betrekkingen in verband 
met handel en investeringen te blijven 
verbeteren en ook om toegespitst te blijven 
op de benutting van de overeenkomst voor 
economische en commerciële 
samenwerking die in 1985 gesloten is 
tussen de Europese Gemeenschap en 
China;

Or. en

Amendement 17
Robert Sturdy
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat sinds de ondertekening 
van de samenwerkingsovereenkomst EU-
China in 1985 de handelsbetrekkingen 
tussen beide regio's aanzienlijk ontwikkeld 
zijn en dat die overeenkomst dus verlengd 
moet worden;

C. overwegende dat sinds de ondertekening 
van de samenwerkingsovereenkomst EU-
China in 1985 de handelsbetrekkingen 
tussen beide regio's aanzienlijk ontwikkeld 
zijn en dat het van essentieel belang is om
die overeenkomst te verlengen;

Or. en

Amendement 18
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat sinds de ondertekening 
van de samenwerkingsovereenkomst EU-
China in 1985 de handelsbetrekkingen 

C. overwegende dat sinds de ondertekening 
van de samenwerkingsovereenkomst EU-
China in 1985 de handelsbetrekkingen 
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tussen beide regio's aanzienlijk ontwikkeld 
zijn en dat die overeenkomst dus verlengd 
moet worden;

tussen beide regio's aanzienlijk ontwikkeld 
zijn en dat die overeenkomst dus verlengd 
moet worden en tegelijkertijd aangepast 
aan de nieuwe economische toestand;

Or. de

Amendement 19
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat sinds de ondertekening 
van de samenwerkingsovereenkomst EU-
China in 1985 de handelsbetrekkingen 
tussen beide regio's aanzienlijk ontwikkeld 
zijn en dat die overeenkomst dus verlengd
moet worden;

C. overwegende dat sinds de ondertekening 
van de samenwerkingsovereenkomst EU-
China in 1985 de handelsbetrekkingen 
tussen beide regio's aanzienlijk ontwikkeld 
zijn en dat die overeenkomst dus 
aangepast moet worden;

Or. en

Amendement 20
Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de bilaterale handel 
tussen de EU en China sinds 1997 een 
wanverhouding in het voordeel van China 
vertoont en dat dit handelstekort in 2010 
neerkwam op 168,8 miljard euro tegenover 
49 miljard in 2000;

D. overwegende dat de bilaterale handel 
tussen de EU en China de voorbije dertig 
jaar een snelle en voortdurende groei 
heeft gekend, waarbij de totale bilaterale 
handel in 2010 wel 395 miljard euro 
bedroeg, en overwegende dat de bilaterale 
handel sinds 1997 een wanverhouding in 
het voordeel van China vertoont en dat dit 
handelstekort in 2010 neerkwam op 
168,8 miljard euro tegenover 49 miljard 
in 2000;
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Or. en

Amendement 21
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de bilaterale handel 
tussen de EU en China sinds 1997 een 
wanverhouding in het voordeel van China 
vertoont en dat dit handelstekort in 2010 
neerkwam op 168,8 miljard euro tegenover 
49 miljard in 2000;

D. overwegende dat de bilaterale handel 
tussen de EU en China sinds 1997 een 
wanverhouding in het voordeel van China 
vertoont en dat dit handelstekort in 2010 
neerkwam op 168,8 miljard euro tegenover 
49 miljard in 2000 terwijl de Chinese 
exportproducten op het ogenblik slechts 
zeer weinig waarde toevoegen, aangezien 
hun waarde in wezen afkomstig is van 
onderdelen die uit de EU en andere 
landen zijn ingevoerd;

Or. en

Amendement 22
Emilio Menéndez del Valle

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de bilaterale handel 
tussen de EU en China sinds 1997 een 
wanverhouding in het voordeel van China 
vertoont en dat dit handelstekort in 2010 
neerkwam op 168,8 miljard euro tegenover 
49 miljard in 2000;

D. overwegende dat de bilaterale handel 
tussen de EU en China sinds 1997 een 
wanverhouding in het voordeel van China 
vertoont en dat dit handelstekort in 2010 
neerkwam op 168,8 miljard euro tegenover 
49 miljard in 2000; en dat het 
buitenlandse ondernemingen met 
vestigingen in China zijn die nagenoeg 
85% van de uitvoerhandel realiseren die 
toegespitst is op assemblageactiviteiten;

Or. en
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Amendement 23
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler, Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de verschillen die 
de maatschappelijke, economische en 
democratische modellen van China en de 
EU van elkaar onderscheiden, evenals 
hun respectieve demografische situatie en 
hun natuurlijke hulpbronnen, een 
belangrijke rol spelen in de 
handelsonevenwichtigheden die tussen de 
twee regio's bestaan;

Or. en

Amendement 24
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de door China 
gestelde uitdaging zich niet zozeer situeert 
op het vlak van de handel als wel op dat 
van de industrie, en dat Europa een 
ambitieus industriebeleid dient uit te 
voeren, op Europese schaal, aangezien 
met een zuiver nationale aanpak geen 
samenhangende communautaire aanpak 
ten opzichte van China mogelijk is;

Or. fr
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Amendement 25
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de overbrenging 
van de productie van een groot aantal 
consumptiegoederen naar China in de 
Europese Unie veel banen verloren heeft 
doen gaan; overwegende dat die 
overbrenging ook gepaard is gegaan met 
een spectaculaire prijsdaling waardoor 
een groot aantal van die 
consumptiegoederen in het bereik 
kwamen van gezinnen in de Europese 
Unie die over een inkomen beschikken en 
heeft bijgedragen tot de totstandkoming 
van een omgeving met een relatief lage 
inflatie;

Or. en

Amendement 26
Marielle De Sarnez, Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat de deelnemers van 
de jongste conferentie van de Verenigde 
Naties over de klimaatverandering, die in 
Durban heeft plaatsgevonden, niet tot een 
bindende overeenkomst zijn kunnen 
komen en dat, gezien het dringende 
karakter van de klimaatverandering, de 
verbintenissen die door de landen zijn 
aangegaan om de broeikasgasemissies te 
beperken niet zullen volstaan om de 
temperatuur in de loop van de 21e eeuw 
met niet meer dan twee graden te laten 
stijgen;
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Or. en

Amendement 27
Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de economische groei 
in Europa zwak is en in 2012 zou 
uitkomen op 0,5%, terwijl China fors 
groeit, met circa 9%;

E. overwegende dat de economische groei 
in Europa veel zwakker is dan die van 
China, die in 2012 zou uitkomen op circa 
9%;

Or. en

Amendement 28
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de economische groei 
in Europa zwak is en in 2012 zou uitkomen 
op 0,5%, terwijl China fors groeit, met
circa 9%;

E. overwegende dat de economische groei 
in Europa zwak is en in 2012 zou uitkomen 
op 0,5%, terwijl China fors groeit, met 
circa 9%; en overwegende dat de 
Europese Unie volgens het IMF in 
september 2011 een BBP van 
30 455 dollar per inwoner vertoonde 
terwijl het BBP per inwoner van China 
8 394 dollar bedroeg;

Or. en

Amendement 29
Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de Europese 
economieën gebukt gaan onder interne 
economische onevenwichtigheden en dat 
soortgelijke onevenwichtigheden, met 
inbegrip van de vastgoedzeepbel en, zeer
onlangs, de woningbouwzeepbel, zich ook 
in de Chinese economie aan het 
ontwikkelen zijn;

Or. en

Amendement 30
Emilio Menéndez del Valle

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat het effect van het 
gemeenschappelijke handelsbeleid van de 
EU soms in gevaar wordt gebracht door 
de uiteenlopende nationale belangen die 
door de lidstaten ten opzichte van China 
worden nagestreefd; 

Or. en

Amendement 31
Niccolò Rinaldi

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de sociale kostprijs 
die samenhangt met de huidige 
economische crisis hoog is, dat de 
werkgelegenheid in de Europese Unie met 
1,8% gedaald is, dat bijgevolg 23 miljoen 
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economisch actieve mensen (9,6% van de 
totale actieve bevolking) momenteel geen 
baan hebben, dat het 
werkloosheidspercentage bij jongeren 
21% bedraagt, dat de vooruitzichten voor 
de heropleving van de werkgelegenheid 
onzeker blijven en dat 17% van de burgers 
van de Unie het gevaar lopen in armoede 
te vervallen;

Or. it

Amendement 32
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat China zich sinds 2001 
ertoe verbonden heeft om de WTO-regels 
na te leven, zijn handel te liberaliseren en 
zijn markt te openen;

F. overwegende dat China zich sinds 2001 
ertoe zou moeten verbinden om de WTO-
regels na te leven, zijn handel te 
liberaliseren en zijn markt te openen;

Or. de

Amendement 33
Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat China zich sinds 2001 
ertoe verbonden heeft om de WTO-regels 
na te leven, zijn handel te liberaliseren en 
zijn markt te openen;

F. overwegende dat China zich sinds zijn 
toetreding tot de WTO in 2001 ertoe 
verbonden heeft om de WTO-regels na te 
leven, zijn handel te liberaliseren en zijn 
markt te openen;

Or. en
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Amendement 34
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat China zich sinds 2001 
ertoe verbonden heeft om de WTO-regels 
na te leven, zijn handel te liberaliseren en 
zijn markt te openen;

F. overwegende dat China zich sinds 2001 
ertoe verbonden heeft om de WTO-regels 
na te leven, zijn handel te liberaliseren en 
zijn markt te openen, maar dat het 
resultaat van die inspanningen 
grotendeels onbevredigend blijft;

Or. de

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

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de toetreding van 
China tot het akkoord over de gunning 
van overheidscontracten (GPA) 
vergemakkelijkt dient te worden door de 
herziening van de regels van het GPA en 
de uitbreiding van het toepassingsgebied 
overeengekomen op 15 december 2011 
tijdens de jongste ministerconferentie van 
de WTO;

Or. en

Amendement 36
Franck Proust, Tokia Saïfi

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de Europese 
ondernemingen moeite hebben om 
toegang te krijgen tot de Chinese markt 
omwille van het dirigistische 
industriebeleid, een ontoereikende 
bescherming van intellectuele eigendom, 
een dubbelzinnig normensysteem zowel op 
het vlak van de inhoud van de normen als 
op dat van hun toepassing, en andere 
niet-tarifaire en technische 
handelsbelemmeringen;

Or. fr

Amendement 37
Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de onderwaardering 
van de yuan China kunstmatige 
handelsvoordelen oplevert en dat de 
lidstaten van de G20 zich ertoe verbonden 
hebben om flexibeler wisselkoersen te 
bevorderen;

G. overwegende dat de onderwaardering 
van de yuan China kunstmatige 
handelsvoordelen blijft opleveren en dat de 
lidstaten van de G20 zich ertoe verbonden 
hebben om flexibeler wisselkoersen te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 38
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de onderwaardering 
van de yuan China kunstmatige 

G. overwegende dat de onderwaardering 
van de yuan China kunstmatige 



PE480.615v01-00 20/104 AM\889744NL.doc

NL

handelsvoordelen oplevert en dat de 
lidstaten van de G20 zich ertoe verbonden 
hebben om flexibeler wisselkoersen te 
bevorderen;

handelsvoordelen oplevert en dat de 
lidstaten van de G20 zich ertoe verbonden 
hebben om flexibeler wisselkoersen te 
bevorderen; overwegende dat China heeft 
toegestaan dat deze munteenheid tussen 
2005 en 2008 met bijna 20% is 
opgewaardeerd ten opzichte van de dollar, 
dat het land deze stijging in 2008 heeft 
opgeschort met het oog op de gevolgen 
van de mondiale recessie op zijn economie 
die vooral exportgericht is, maar dat het 
deze sinds 2010 weer heeft voortgezet; 
overwegende dat het idee om het 
wisselkoersbeleid aan te wenden als 
instrument om de inflatie te bestrijden 
onlangs meer terrein wint bij de Chinese 
leiders;

Or. en

Amendement 39
Marielle De Sarnez, Emilio Menéndez del Valle

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de EU in 2010 aan 
haar buitengrenzen meer dan 103 miljoen 
producten in beslag heeft genomen die 
verdacht werden van schending van 
intellectuele-eigendomsrechten (IER), voor 
een totale waarde van 1,11 miljard euro, en 
dat 85% van die goederen afkomstig waren 
uit China;

H. overwegende dat de EU in 2010 aan 
haar buitengrenzen meer dan 103 miljoen 
producten in beslag heeft genomen die 
verdacht werden van schending van 
intellectuele-eigendomsrechten (IER), voor 
een totale waarde van 1,11 miljard euro, en 
dat 85% van die goederen afkomstig waren 
uit China; overwegende dat een belangrijk 
kenmerk van de bescherming van 
intellectuele eigendomsrechten wordt 
gevormd door de correcte toepassing van 
bestaande wetgeving en internationale 
verbintenissen, en met name straffen;

Or. en
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Amendement 40
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de EU in 2010 aan 
haar buitengrenzen meer dan 103 miljoen 
producten in beslag heeft genomen die 
verdacht werden van schending van 
intellectuele-eigendomsrechten (IER), voor 
een totale waarde van 1,11 miljard euro, en 
dat 85% van die goederen afkomstig waren 
uit China;

H. overwegende dat de EU in 2010 aan 
haar buitengrenzen meer dan 103 miljoen 
producten in beslag heeft genomen die 
verdacht werden van schending van 
intellectuele-eigendomsrechten (IER), voor 
een totale waarde van 1,11 miljard euro, en 
dat 85% van die goederen afkomstig waren 
uit China; overwegende dat de productie 
van die goederen vaak plaatsvindt in 
installaties die ook goederen voor de 
reguliere markt vervaardigen en die 
inbreuk plegen op het arbeidsrecht, de 
gezondheids- en veiligheidsnormen en die 
de consumenten in gevaar brengen en, in 
het geval van scheikundige producten, 
ook het milieu in het algemeen;

Or. fr

Amendement 41
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat China, volgens zijn 
twaalfde vijfjarenplan, wellicht de 
strategische sectoren energie, bouw en 
vervoer zal ontwikkelen en geconfronteerd 
zal worden met grote behoeften inzake de 
ontwikkeling van diensten, wat Europese 
bedrijven nieuwe investeringskansen biedt;

I. overwegende dat China, volgens zijn 
twaalfde vijfjarenplan, wellicht de 
strategische sectoren energie, bouw en 
vervoer zal ontwikkelen en geconfronteerd 
zal worden met grote behoeften inzake de 
ontwikkeling van diensten, wat Europese 
bedrijven wellicht nieuwe 
investeringskansen zal bieden;

Or. de
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Amendement 42
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat het bedrag aan 
buitenlandse investeringen van de EU in 
China in 2012 4,9 miljard euro bedroeg 
en dat het bedrag aan buitenlandse 
investeringen van China in de EU 
datzelfde jaar 0,9 miljard euro bedroeg;

Or. de

Amendement 43
Emilio Menéndez del Valle

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat de uitvoering van 
enig milieubeleid in China nog in de 
kinderschoenen staat en dat China nog 
altijd steunt op een productie met sterke 
energie-intensiteit gekoppeld aan een lage 
doeltreffendheid; en dat China en de EU 
een uitstekende samenwerking zouden 
kunnen ontwikkelen op het vlak van 
hernieuwbare energie;

Or. en

Amendement 44
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat tal van 
doelstellingen beschreven in de Europa 
2020-strategie en in het twaalfde 
vijfjarenplan vergelijkbaar zijn en 
voorzien in een verbetering van de 
samenwerking;

Or. en

Amendement 45
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Kopje 1

Ontwerpresolutie Amendement

Van wederkerigheid een uitgangspunt van 
het EU-handelsbeleid maken

Van wederkerigheid een uitgangspunt van 
het EU-handelsbeleid met China maken

Or. en

Amendement 46
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Kopje 1

Ontwerpresolutie Amendement

Van wederkerigheid een uitgangspunt van 
het EU-handelsbeleid maken

De toegang tot de markten verbeteren

Or. fr

Amendement 47
Matteo Salvini
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie het 
wederkerigheidsbeginsel toe te passen in 
het gemeenschappelijk handelsbeleid van 
de EU met ontwikkelde en opkomende 
landen zoals China om gelijke 
concurrentievoorwaarden te garanderen en
protectionisme te vermijden;

1. verzoekt de Commissie het 
wederkerigheidsbeginsel toe te passen in 
het gemeenschappelijk handelsbeleid van 
de EU met ontwikkelde en opkomende 
landen zoals China om gelijke 
concurrentievoorwaarden te garanderen 
voor iedereen;

Or. it

Amendement 48
Robert Sturdy
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie het 
wederkerigheidsbeginsel toe te passen in 
het gemeenschappelijk handelsbeleid van 
de EU met ontwikkelde en opkomende 
landen zoals China om gelijke 
concurrentievoorwaarden te garanderen en 
protectionisme te vermijden;

1. verzoekt de Commissie het open
wederkerigheidsbeginsel toe te passen in 
het gemeenschappelijk handelsbeleid van 
de EU met ontwikkelde en opkomende 
landen zoals China om gelijke 
concurrentievoorwaarden te garanderen en 
protectionisme te vermijden;

Or. en

Amendement 49
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie het 1. verzoekt de Commissie het 
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wederkerigheidsbeginsel toe te passen in 
het gemeenschappelijk handelsbeleid van 
de EU met ontwikkelde en opkomende 
landen zoals China om gelijke 
concurrentievoorwaarden te garanderen
en protectionisme te vermijden;

wederkerigheidsbeginsel toe te passen in 
het gemeenschappelijk handelsbeleid van 
de EU met ontwikkelde en opkomende 
landen zoals China om een betere 
toepassing van dezelfde regels te 
garanderen voor iedereen;

Or. en

Amendement 50
Marielle De Sarnez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie het 
wederkerigheidsbeginsel toe te passen in 
het gemeenschappelijk handelsbeleid van 
de EU met ontwikkelde en opkomende 
landen zoals China om gelijke 
concurrentievoorwaarden te garanderen
en protectionisme te vermijden;

1. verzoekt de Commissie het 
wederkerigheidsbeginsel toe te passen in 
het gemeenschappelijk handelsbeleid van 
de EU met ontwikkelde en opkomende 
landen zoals China om opnieuw billijke 
concurrentievoorwaarden in te stellen en 
protectionisme te vermijden;

Or. en

Amendement 51
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie het 
wederkerigheidsbeginsel toe te passen in 
het gemeenschappelijk handelsbeleid van 
de EU met ontwikkelde en opkomende 
landen zoals China om gelijke 
concurrentievoorwaarden te garanderen en 
protectionisme te vermijden;

1. verzoekt de Commissie het 
wederkerigheidsbeginsel toe te passen in 
het gemeenschappelijk handelsbeleid van 
de EU met ontwikkelde en opkomende 
landen zoals China om gelijke 
concurrentievoorwaarden te garanderen en 
elke ongerechtvaardigde 
protectionistische maatregel te vermijden; 
is van mening dat bepaalde maatregelen 
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gerechtvaardigd en noodzakelijk zijn op 
voorwaarde dat ze bedoeld zijn om 
economische sectoren te beschermen die 
bedreigd worden door een snelle wijziging 
van de structuur van de wereldhandel, en 
als bescherming tegen sociale dumping of 
milieudumping; 

Or. en

Amendement 52
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is van mening dat het in het belang 
van de Europese Unie is om de Europese 
ondernemingen een betere toegang tot de 
Chinese markt te garanderen, eventueel 
door middel van een ambitieuze en 
evenwichtige partnerschapsovereenkomst, 
die onderhandeld zou worden rekening 
houdend met de handelseisen van alle 
partijen, met inbegrip van de erkenning 
door de Europese Unie van de status van 
de markteconomie van China;

Or. en

Amendement 53
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. verwelkomt de versterking van de 
economische betrekkingen tussen de 
Europese Unie en China; vraagt aan de 
EU en China om deze relatie die gestoeld 
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is op partnerschap en wederzijdse 
voordelen en niet op hevige concurrentie 
en confrontaties te bevorderen;

Or. en

Amendement 54
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. uit zijn voldoening over de positieve 
effecten van de toetreding van China tot 
de WTO en verzoekt de Commissie om 
haar samenwerking met China te 
versterken om een internationaal 
handelsstelsel op te zetten dat 
doeltreffender en billijker is;

Or. en

Amendement 55
Robert Sturdy
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt vast dat de Chinese economie niet 
voldoet aan de criteria van een 
markteconomie zoals gedefinieerd door de 
WTO; roept de Commissie ertoe op met de 
Chinese regering samen te werken om de 
hinderpalen voor de status van 
markteconomie uit de weg te ruimen; 
benadrukt dat die status alleen zou mogen 
worden verleend wanneer China aan die 
criteria voldoet; dringt erop aan dat de EU 
regelmatig beoordeelt, via een jaarverslag, 
in hoeverre China de verplichtingen van 
zijn toetredingsprotocol tot de WTO 

2. stelt vast dat de Chinese economie nog 
niet voldoet aan de criteria van een 
markteconomie zoals gedefinieerd door de 
WTO; roept de Commissie ertoe op met de 
Chinese regering samen te werken om de 
resterende hinderpalen voor de status van 
markteconomie uit de weg te ruimen; 
benadrukt dat die status zou mogen worden 
verleend wanneer China aan die criteria 
voldoet; dringt erop aan dat de EU 
regelmatig beoordeelt, via een jaarverslag, 
in hoeverre China de verplichtingen van 
zijn toetredingsprotocol tot de WTO 
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nakomt; nakomt;

Or. en

Amendement 56
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt vast dat de Chinese economie niet 
voldoet aan de criteria van een 
markteconomie zoals gedefinieerd door de 
WTO; roept de Commissie ertoe op met de 
Chinese regering samen te werken om de 
hinderpalen voor de status van 
markteconomie uit de weg te ruimen; 
benadrukt dat die status alleen zou mogen 
worden verleend wanneer China aan die 
criteria voldoet; dringt erop aan dat de EU 
regelmatig beoordeelt, via een jaarverslag, 
in hoeverre China de verplichtingen van 
zijn toetredingsprotocol tot de WTO 
nakomt;

2. stelt vast dat de Chinese economie niet 
voldoet aan de criteria van een 
markteconomie zoals gedefinieerd door de 
WTO; roept de Commissie ertoe op met de 
Chinese regering samen te werken om de 
resterende hinderpalen voordat de WTO de 
status van markteconomie in 2016 
automatisch toekent aan China, uit de 
weg te ruimen; benadrukt dat die status 
niet voor die datum zou mogen worden 
verleend tenzij China aan alle criteria 
voldoet; dringt erop aan dat de EU 
regelmatig beoordeelt, via een jaarverslag, 
in hoeverre China de verplichtingen van 
zijn toetredingsprotocol tot de WTO 
nakomt;

Or. en

Amendement 57
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt vast dat de Chinese economie niet 
voldoet aan de criteria van een 
markteconomie zoals gedefinieerd door de 
WTO; roept de Commissie ertoe op met de 

2. stelt vast dat China vraagt om zijn 
economie te erkennen als een 
markteconomie zoals gedefinieerd door de 
WTO; stelt echter vast dat er nog altijd 
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Chinese regering samen te werken om de 
hinderpalen voor de status van 
markteconomie uit de weg te ruimen; 
benadrukt dat die status alleen zou mogen 
worden verleend wanneer China aan die 
criteria voldoet; dringt erop aan dat de EU
regelmatig beoordeelt, via een jaarverslag, 
in hoeverre China de verplichtingen van 
zijn toetredingsprotocol tot de WTO 
nakomt;

verschillen bestaan tussen de Chinese 
economie en die van de Europese Unie; 
erkent de specifieke behoeften van de 
Chinese economie in de huidige 
ontwikkelingstoestand van het land en 
eerbiedigt het recht van het Chinese volk 
om zijn eigen ontwikkelingsweg te kiezen; 
dringt erop aan dat de Commissie
regelmatig beoordeelt, via een jaarverslag, 
in hoeverre China de verplichtingen van 
zijn toetredingsprotocol tot de WTO 
nakomt;

Or. en

Amendement 58
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt vast dat de Chinese economie niet 
voldoet aan de criteria van een 
markteconomie zoals gedefinieerd door de 
WTO; roept de Commissie ertoe op met de 
Chinese regering samen te werken om de 
hinderpalen voor de status van 
markteconomie uit de weg te ruimen; 
benadrukt dat die status alleen zou mogen 
worden verleend wanneer China aan die 
criteria voldoet; dringt erop aan dat de EU 
regelmatig beoordeelt, via een jaarverslag, 
in hoeverre China de verplichtingen van 
zijn toetredingsprotocol tot de WTO 
nakomt;

2. stelt vast dat de Chinese economie niet 
voldoet aan de criteria van een 
markteconomie zoals gedefinieerd door de 
WTO; roept de Commissie ertoe op de 
Chinese regering aan te moedigen om de 
hinderpalen voor de status van 
markteconomie uit de weg te ruimen; 
benadrukt dat die status alleen zou mogen 
worden verleend wanneer China aan die 
criteria voldoet; dringt erop aan dat de EU 
regelmatig beoordeelt, via een jaarverslag, 
in hoeverre China de verplichtingen van 
zijn toetredingsprotocol tot de WTO 
nakomt;

Or. it

Amendement 59
Daniel Caspary
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie om, uiterlijk 
einde 2012, een voorstel voor te leggen 
aan het Europees Parlement inzake de 
maatregelen die zij denkt te nemen indien 
de EU in 2016, volgens de aangegane 
verplichtingen, China de status van 
markteconomie moet verlenen, zelfs als de 
objectieve voorwaarden voor deze status 
dan waarschijnlijk niet vervuld zullen 
zijn; 

Or. de

Amendement 60
Robert Sturdy
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. betreurt dat er op de Chinese markt veel 
tarifaire en non-tarifaire belemmeringen 
bestaan, zoals bepaalde discriminaties ten 
aanzien van buitenlandse marktdeelnemers, 
met name in de bank-, verzekerings- en 
telecommunicatiesector, dat de 
tariefstructuur ingewikkeld is en dat de 
handel technische belemmeringen 
ondervindt, zoals het gebrek aan 
transparantie van de technische regels en 
de conformiteitsbeoordelingsprocedures of 
het Chinese verplichte certificatiesysteem 
(CCC); stelt vast dat China, in tegenstelling 
tot de bepalingen van de overeenkomst 
inzake subsidies en compenserende 
maatregelen (OSCM), zijn specifieke 
subsidies niet stelselmatig aanmeldt;

3. betreurt dat er op de Chinese markt veel 
tarifaire en non-tarifaire belemmeringen 
bestaan, zoals bepaalde discriminaties ten 
aanzien van buitenlandse marktdeelnemers, 
met name in de bank-, verzekerings- en 
telecommunicatiesector, dat de 
tariefstructuur ingewikkeld is en dat de 
handel technische belemmeringen 
ondervindt, zoals het gebrek aan 
transparantie van de technische regels en 
de conformiteitsbeoordelingsprocedures of 
het Chinese verplichte certificatiesysteem 
(CCC); betreurt dat China, in tegenstelling 
tot de bepalingen van de WTO-
overeenkomst inzake subsidies en 
compenserende maatregelen (OSCM), zijn 
specifieke subsidies niet stelselmatig 
aanmeldt;
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Or. en

Amendement 61
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. betreurt dat er op de Chinese markt veel 
tarifaire en non-tarifaire belemmeringen 
bestaan, zoals bepaalde discriminaties ten 
aanzien van buitenlandse marktdeelnemers, 
met name in de bank-, verzekerings- en 
telecommunicatiesector, dat de 
tariefstructuur ingewikkeld is en dat de 
handel technische belemmeringen 
ondervindt, zoals het gebrek aan 
transparantie van de technische regels en 
de conformiteitsbeoordelingsprocedures of 
het Chinese verplichte certificatiesysteem 
(CCC); stelt vast dat China, in tegenstelling 
tot de bepalingen van de overeenkomst 
inzake subsidies en compenserende 
maatregelen (OSCM), zijn specifieke 
subsidies niet stelselmatig aanmeldt;

3. betreurt dat er op de Chinese markt veel 
tarifaire en veel ongerechtvaardigde non-
tarifaire belemmeringen bestaan, zoals 
bepaalde discriminaties ten aanzien van 
buitenlandse marktdeelnemers, met name 
in bepaalde dienstensectoren, dat de 
tariefstructuur ingewikkeld is en dat de 
handel technische belemmeringen 
ondervindt, zoals het gebrek aan 
transparantie van de technische regels en 
de conformiteitsbeoordelingsprocedures of 
het Chinese verplichte certificatiesysteem 
(CCC); stelt vast dat China, in tegenstelling 
tot de bepalingen van de overeenkomst 
inzake subsidies en compenserende 
maatregelen (OSCM), zijn specifieke 
subsidies niet stelselmatig aanmeldt;

Or. en

Amendement 62
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. betreurt dat er op de Chinese markt veel 
tarifaire en non-tarifaire belemmeringen 
bestaan, zoals bepaalde discriminaties ten 
aanzien van buitenlandse marktdeelnemers, 
met name in de bank-, verzekerings- en 

3. betreurt dat er op de Chinese markt veel 
tarifaire en non-tarifaire belemmeringen 
bestaan, zoals bepaalde discriminaties ten 
aanzien van buitenlandse marktdeelnemers, 
met name in de bank-, verzekerings- en 
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telecommunicatiesector, dat de 
tariefstructuur ingewikkeld is en dat de 
handel technische belemmeringen 
ondervindt, zoals het gebrek aan 
transparantie van de technische regels en 
de conformiteitsbeoordelingsprocedures of 
het Chinese verplichte certificatiesysteem 
(CCC); stelt vast dat China, in tegenstelling 
tot de bepalingen van de overeenkomst
inzake subsidies en compenserende 
maatregelen (OSCM), zijn specifieke 
subsidies niet stelselmatig aanmeldt;

telecommunicatiesector, dat de 
tariefstructuur ingewikkeld is en dat de 
handel technische belemmeringen 
ondervindt, zoals het gebrek aan 
transparantie van de technische regels en 
de conformiteitsbeoordelingsprocedures of 
het Chinese verplichte certificatiesysteem 
(CCC); stelt vast dat China, in tegenstelling 
tot de bepalingen van de WTO-
overeenkomst inzake subsidies en 
compenserende maatregelen (OSCM), zijn 
specifieke subsidies niet stelselmatig 
aanmeldt;

Or. en

Amendement 63
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. betreurt dat er op de Chinese markt veel 
tarifaire en non-tarifaire belemmeringen 
bestaan, zoals bepaalde discriminaties ten 
aanzien van buitenlandse marktdeelnemers, 
met name in de bank-, verzekerings- en 
telecommunicatiesector, dat de 
tariefstructuur ingewikkeld is en dat de 
handel technische belemmeringen 
ondervindt, zoals het gebrek aan 
transparantie van de technische regels en 
de conformiteitsbeoordelingsprocedures of 
het Chinese verplichte certificatiesysteem 
(CCC); stelt vast dat China, in tegenstelling 
tot de bepalingen van de overeenkomst 
inzake subsidies en compenserende 
maatregelen (OSCM), zijn specifieke 
subsidies niet stelselmatig aanmeldt;

3. betreurt dat er op de Chinese markt veel 
tarifaire en verschillende 
ongerechtvaardigde non-tarifaire 
belemmeringen bestaan, zoals bepaalde 
discriminaties ten aanzien van buitenlandse 
marktdeelnemers, met name in de bank-, 
verzekerings- en telecommunicatiesector, 
dat de tariefstructuur ingewikkeld is en dat 
de handel technische belemmeringen 
ondervindt, zoals het gebrek aan 
transparantie van de technische regels en 
de conformiteitsbeoordelingsprocedures of 
het Chinese verplichte certificatiesysteem 
(CCC); stelt vast dat China, in tegenstelling 
tot de bepalingen van de WTO-
overeenkomst inzake subsidies en 
compenserende maatregelen (OSCM), zijn 
specifieke subsidies niet stelselmatig 
aanmeldt;

Or. en
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Amendement 64
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. herinnert eraan dat China 
ruimschoots profiteert van 
handelsvoordelen ten opzichte van de EU 
dankzij doelgerichte overheidssubsidies 
waarop het land een beroep doet via de 
meest uiteenlopende juridische 
constructies; dringt er bij China op aan 
om zijn programma's voor staatssteun aan 
te passen aan de betreffende wetgeving 
van de WTO; verzoekt de Commissie 
bovendien om de antisubsidieverordening 
zo snel mogelijk te hervormen om 
doeltreffend te kunnen reageren op de 
grote uitdagingen die door China worden 
gesteld;

Or. de

Amendement 65
Marielle De Sarnez, Emilio Menéndez del Valle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. stelt vast dat China het betreurt dat 
er voor de handel met de Europese markt 
belemmeringen bestaan, zoals de 
aanzienlijke landbouwsubsidies die de EU 
aan de Europese landbouwers toekent, het 
ingewikkelde stelsel van 
landbouwtarieven, de technische 
handelsbelemmeringen en de 
belemmeringen voor investeringen van 
derde landen die in bepaalde lidstaten 
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gelden;

Or. en

Amendement 66
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. merkt op dat uit nieuwe studies is 
gebleken dat de buitenlandse 
investeerders die in China actief zijn 
nagenoeg 80% van de in Europa 
geïmporteerde goederen uit China 
vertegenwoordigen; verzoekt de 
Commissie om toe te zien op deze situatie 
en geen subsidies te verlenen voor de 
verplaatsing van activiteiten en productie 
van Europa naar China; vraagt de 
Commissie om wetgeving voor te stellen 
die de Europese investeerders in China 
ertoe verbindt om de Europese sociale en 
milieunormen na te leven en aldus 
dumping te voorkomen;

Or. en

Amendement 67
Emilio Menéndez del Valle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. betreurt dat China discriminerende 
maatregelen ten opzichte van 
buitenlandse ondernemingen aan het 
ontwikkelen is, namelijk het initiatief 
"Koop Chinees" en "Innovatie van hier";
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Or. en

Amendement 68
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is verontrust over het gebrek aan 
betrouwbaarheid van het rechtsstelsel, dat 
er niet in slaagt om contractuele 
verplichtingen te doen naleven, en over 
het gebrek aan transparantie en 
eenvormigheid bij de toepassing van het 
regelgevingsstelsel betreffende 
investeringen;

Or. fr

Amendement 69
Franck Proust, Tokia Saïfi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. is bezorgd over het gebrek aan 
voorspelbaarheid en openbaarheid van de 
technische regels en normen voor 
producten, met name op het vlak van 
certificering, waardoor grote 
belemmeringen tot stand gebracht worden 
voor de ondernemingen die naar China 
uitvoeren;

Or. fr

Amendement 70
Franck Proust
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 quater. verzoekt China om de 
internationale normen voor producten en 
diensten aan te nemen om het 
handelsverkeer tussen China en andere 
landen verder te bevorderen; is verheugd 
over de groeiende deelname van China 
aan organen die de internationale normen 
vaststellen en meent dat het land moet 
worden aangemoedigd om op de 
ingeslagen weg voort te gaan door een 
wederzijdse deelname van de Europese 
Unie aan de organen die Chinese normen 
vaststellen; wijst met nadruk op het 
belang van de conformiteit van Chinese 
invoer met de Europese normen die 
gelden voor levensmiddelen en andere 
producten;

Or. fr

Amendement 71
Robert Sturdy
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. constateert met bezorgdheid dat 
buitenlandse bedrijven moeilijk toegang 
krijgen tot Chinese openbare 
aanbestedingen, terwijl de toegang tot 
Europese openbare aanbestedingen 
gegarandeerd is; betreurt dat China niet is 
toegetreden tot de multilaterale 
overeenkomst inzake overheidsopdrachten 
(OOA) hoewel het zich daartoe verbonden 
had in zijn toetredingsprotocol tot de 
WTO; verzoekt de Commissie om snel een 

4. constateert met bezorgdheid dat 
buitenlandse bedrijven moeilijk toegang 
krijgen tot Chinese openbare 
aanbestedingen, terwijl de toegang tot 
Europese openbare aanbestedingen 
gegarandeerd is; betreurt dat China niet is 
toegetreden tot de multilaterale 
overeenkomst inzake overheidsopdrachten 
(OOA) hoewel het zich daartoe verbonden 
had in zijn toetredingsprotocol tot de 
WTO; verzoekt de Commissie om een 
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Europees instrument uit te werken om 
Europese bedrijven een betere toegang tot 
buitenlandse openbare aanbestedingen te 
garanderen, waarbij de handelspartners van 
de EU, zoals China, worden 
aangemoedigd om hun
overheidsopdrachten open te stellen en 
protectionistische maatregelen op te 
heffen;

zorgvuldige selectie te maken uit de 
bestaande beleidsinstrumenten om 
Europese bedrijven een betere toegang tot 
buitenlandse openbare aanbestedingen te 
garanderen, en om de handelspartners van 
de EU, zoals China, aan te moedigen om 
hun overheidsopdrachten open te stellen en 
protectionistische maatregelen op te 
heffen;

Or. en

Amendement 72
Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. constateert met bezorgdheid dat 
buitenlandse bedrijven moeilijk toegang 
krijgen tot Chinese openbare 
aanbestedingen, terwijl de toegang tot 
Europese openbare aanbestedingen 
gegarandeerd is; betreurt dat China niet is 
toegetreden tot de multilaterale 
overeenkomst inzake overheidsopdrachten 
(OOA) hoewel het zich daartoe verbonden 
had in zijn toetredingsprotocol tot de 
WTO; verzoekt de Commissie om snel een 
Europees instrument uit te werken om 
Europese bedrijven een betere toegang tot 
buitenlandse openbare aanbestedingen te 
garanderen, waarbij de handelspartners van 
de EU, zoals China, worden aangemoedigd 
om hun overheidsopdrachten open te 
stellen en protectionistische maatregelen 
op te heffen;

4. constateert met bezorgdheid dat 
buitenlandse bedrijven moeilijk toegang 
krijgen tot Chinese openbare 
aanbestedingen, terwijl de toegang tot 
Europese openbare aanbestedingen 
gegarandeerd is; betreurt dat China niet is 
toegetreden tot de multilaterale 
overeenkomst inzake overheidsopdrachten 
(OOA) hoewel het zich daartoe verbonden 
had in zijn toetredingsprotocol tot de 
WTO; uit tegelijkertijd zijn voldoening 
over de verbintenissen die China onlangs, 
in december 2011, is aangegaan 
betreffende zijn bereidheid om deel te 
nemen aan een nieuwe OOA, ook al dient 
de reikwijdte van deze verbintenissen nog 
te worden uitgewerkt; verzoekt de 
Commissie om snel een Europees 
instrument uit te werken om Europese 
bedrijven een betere toegang tot 
buitenlandse openbare aanbestedingen te 
garanderen, waarbij de handelspartners van 
de EU, zoals China, worden aangemoedigd 
om hun overheidsopdrachten open te 
stellen en protectionistische maatregelen 
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op te heffen;

Or. en

Amendement 73
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. constateert met bezorgdheid dat 
buitenlandse bedrijven moeilijk toegang 
krijgen tot Chinese openbare 
aanbestedingen, terwijl de toegang tot 
Europese openbare aanbestedingen 
gegarandeerd is; betreurt dat China niet is 
toegetreden tot de multilaterale 
overeenkomst inzake overheidsopdrachten 
(OOA) hoewel het zich daartoe verbonden 
had in zijn toetredingsprotocol tot de 
WTO; verzoekt de Commissie om snel een 
Europees instrument uit te werken om
Europese bedrijven een betere toegang tot 
buitenlandse openbare aanbestedingen te 
garanderen, waarbij de handelspartners 
van de EU, zoals China, worden 
aangemoedigd om hun
overheidsopdrachten open te stellen en 
protectionistische maatregelen op te 
heffen;

4. constateert met bezorgdheid dat 
buitenlandse bedrijven moeilijk toegang 
krijgen tot Chinese openbare 
aanbestedingen, terwijl de toegang tot 
Europese openbare aanbestedingen 
gegarandeerd is; betreurt dat China niet is 
toegetreden tot de multilaterale 
overeenkomst inzake overheidsopdrachten 
(OOA) hoewel het zich daartoe verbonden 
had in zijn toetredingsprotocol tot de 
WTO; steunt de Commissie bij de 
uitwerking van een Europees instrument
dat de wederkerigheid op het vlak van de 
openstelling van overheidsopdrachten
moet garanderen;

Or. en

Amendement 74
Gianluca Susta

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. constateert met bezorgdheid dat 
buitenlandse bedrijven moeilijk toegang 
krijgen tot Chinese openbare 
aanbestedingen, terwijl de toegang tot 
Europese openbare aanbestedingen 
gegarandeerd is; betreurt dat China niet is 
toegetreden tot de multilaterale 
overeenkomst inzake overheidsopdrachten 
(OOA) hoewel het zich daartoe verbonden 
had in zijn toetredingsprotocol tot de 
WTO; verzoekt de Commissie om snel een 
Europees instrument uit te werken om 
Europese bedrijven een betere toegang tot 
buitenlandse openbare aanbestedingen te 
garanderen, waarbij de handelspartners van 
de EU, zoals China, worden aangemoedigd 
om hun overheidsopdrachten open te 
stellen en protectionistische maatregelen 
op te heffen;

4. constateert met bezorgdheid dat 
buitenlandse bedrijven moeilijk toegang 
krijgen tot Chinese openbare 
aanbestedingen, terwijl de toegang tot 
Europese openbare aanbestedingen 
gegarandeerd is; betreurt dat China niet is 
toegetreden tot de multilaterale 
overeenkomst inzake overheidsopdrachten 
(OOA) hoewel het zich daartoe verbonden 
had in zijn toetredingsprotocol tot de 
WTO; verzoekt de Commissie om snel een 
Europees instrument uit te werken om 
Europese bedrijven een betere toegang tot 
buitenlandse openbare aanbestedingen te 
garanderen, waarbij de handelspartners van 
de EU, zoals China, worden aangemoedigd 
om hun overheidsopdrachten open te 
stellen en protectionistische maatregelen 
op te heffen; is van mening dat het 
noodzakelijk is om ook de ondersteunende 
instrumenten te versterken die bedoeld 
zijn om de aanwezigheid van Europese 
kleine en middelgrote ondernemingen op 
een prioritaire markt, zoals de Chinese 
markt, aan te moedigen, te coördineren en 
te ondersteunen; 

Or. it

Amendement 75
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. constateert met bezorgdheid dat 
buitenlandse bedrijven moeilijk toegang 
krijgen tot Chinese openbare 
aanbestedingen, terwijl de toegang tot 
Europese openbare aanbestedingen 
gegarandeerd is; betreurt dat China niet is 

4. is bijzonder verontrust over het feit dat 
buitenlandse bedrijven moeilijk toegang 
krijgen tot Chinese openbare 
aanbestedingen, terwijl de toegang tot 
Europese openbare aanbestedingen 
gegarandeerd is; betreurt dat China niet is 
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toegetreden tot de multilaterale 
overeenkomst inzake overheidsopdrachten 
(OOA) hoewel het zich daartoe verbonden 
had in zijn toetredingsprotocol tot de 
WTO; verzoekt de Commissie om snel een 
Europees instrument uit te werken om 
Europese bedrijven een betere toegang tot 
buitenlandse openbare aanbestedingen te 
garanderen, waarbij de handelspartners van 
de EU, zoals China, worden aangemoedigd 
om hun overheidsopdrachten open te 
stellen en protectionistische maatregelen 
op te heffen;

toegetreden tot de multilaterale 
overeenkomst inzake overheidsopdrachten 
(OOA) hoewel het zich daartoe verbonden 
had in zijn toetredingsprotocol tot de 
WTO; verzoekt de Commissie om snel een 
Europees instrument uit te werken om 
Europese bedrijven een betere toegang tot 
buitenlandse openbare aanbestedingen te 
garanderen, waarbij de handelspartners van 
de EU, zoals China, worden aangemoedigd 
om hun overheidsopdrachten open te 
stellen en protectionistische maatregelen 
op te heffen;

Or. de

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. constateert met bezorgdheid dat 
buitenlandse bedrijven moeilijk toegang 
krijgen tot Chinese openbare 
aanbestedingen, terwijl de toegang tot 
Europese openbare aanbestedingen 
gegarandeerd is; betreurt dat China niet is 
toegetreden tot de multilaterale 
overeenkomst inzake overheidsopdrachten 
(OOA) hoewel het zich daartoe verbonden 
had in zijn toetredingsprotocol tot de 
WTO; verzoekt de Commissie om snel een 
Europees instrument uit te werken om 
Europese bedrijven een betere toegang tot 
buitenlandse openbare aanbestedingen te 
garanderen, waarbij de handelspartners van 
de EU, zoals China, worden aangemoedigd 
om hun overheidsopdrachten open te 
stellen en protectionistische maatregelen 
op te heffen;

4. constateert dat buitenlandse bedrijven 
moeilijk toegang krijgen tot Chinese 
openbare aanbestedingen, terwijl een 
ruime toegang tot Europese openbare 
aanbestedingen gegarandeerd is; uit zijn 
voldoening over de herziening en 
uitbreiding van het toepassingsgebied van 
de multilaterale overeenkomst inzake 
overheidsopdrachten (OOA) die is 
afgesloten op 15 december 2011 tijdens de 
jongste ministerconferentie van de WTO; 
moedigt China derhalve aan om een 
toetredingsvoorstel tot de OOA voor te 
leggen dat een vergelijkbaar niveau heeft 
als dat van de andere partijen bij de OOA, 
volgens de verbintenis in zijn 
toetredingsprotocol tot de WTO; verzoekt 
de Commissie om snel een Europees 
instrument uit te werken om Europese 
bedrijven een betere toegang tot 
buitenlandse openbare aanbestedingen te 
garanderen, waarbij de handelspartners van 
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de EU, zoals China, worden aangemoedigd 
om hun overheidsopdrachten open te 
stellen en protectionistische maatregelen 
op te heffen;

Or. en

Amendement 77
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. constateert met bezorgdheid dat 
buitenlandse bedrijven moeilijk toegang 
krijgen tot Chinese openbare 
aanbestedingen, terwijl de toegang tot
Europese openbare aanbestedingen 
gegarandeerd is; betreurt dat China niet 
is toegetreden tot de multilaterale 
overeenkomst inzake overheidsopdrachten 
(OOA) hoewel het zich daartoe verbonden 
had in zijn toetredingsprotocol tot de 
WTO; verzoekt de Commissie om snel een 
Europees instrument uit te werken om 
Europese bedrijven een betere toegang tot 
buitenlandse openbare aanbestedingen te 
garanderen, waarbij de handelspartners 
van de EU, zoals China, worden 
aangemoedigd om hun 
overheidsopdrachten open te stellen en 
protectionistische maatregelen op te 
heffen;

4. stelt vast dat China, samen met 42 
andere landen, de nieuwe beginselen van 
de OOA van de WTO heeft aanvaard; is 
van mening dat het aanbod dat China aan 
de OOA gedaan heeft, een redelijke 
aanpak is, waarbij wel dient te worden 
opgemerkt dat deze aanpak een lager 
openstellingsniveau inhoudt dan dat van 
de Europese openbare aanbestedingen; uit 
zijn voldoening over de voorstellen die de 
Commissie doet in haar Groenboek van 
2011 over de modernisering van het EU-
beleid op het vlak van openbare 
aanbestedingen, met name betreffende de 
rol die openbare aanbestedingen kunnen 
spelen in het behalen van de 
doelstellingen inzake milieubescherming 
en het scheppen van lokale 
werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 78
Tokia Saïfi, Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. constateert met bezorgdheid dat 
buitenlandse bedrijven moeilijk toegang 
krijgen tot Chinese openbare 
aanbestedingen, terwijl de toegang tot 
Europese openbare aanbestedingen 
gegarandeerd is; betreurt dat China niet is 
toegetreden tot de multilaterale 
overeenkomst inzake overheidsopdrachten 
(OOA) hoewel het zich daartoe verbonden 
had in zijn toetredingsprotocol tot de 
WTO; verzoekt de Commissie om snel een 
Europees instrument uit te werken om 
Europese bedrijven een betere toegang tot 
buitenlandse openbare aanbestedingen te 
garanderen, waarbij de handelspartners van 
de EU, zoals China, worden aangemoedigd 
om hun overheidsopdrachten open te 
stellen en protectionistische maatregelen 
op te heffen;

4. constateert met bezorgdheid dat 
Europese bedrijven moeilijk toegang 
krijgen tot Chinese openbare 
aanbestedingen, terwijl de toegang tot 
Europese openbare aanbestedingen 
gegarandeerd is; betreurt dat China niet is 
toegetreden tot de multilaterale 
overeenkomst inzake overheidsopdrachten 
(OOA) hoewel het zich daartoe verbonden 
had in zijn toetredingsprotocol tot de 
WTO; wenst dat China snel een nieuw 
aanbod doet volgens de bepalingen van de 
OOA die op 15 december 2011 
ondertekend is, om zowel de 
staatsondernemingen als de nationale, 
regionale en gemeentelijke 
ondernemingen en de diensten af te 
dekken; verzoekt de Commissie om begin 
2012 een Europees instrument voor te 
leggen om Europese bedrijven een betere 
toegang tot buitenlandse openbare 
aanbestedingen te garanderen, waarbij de 
handelspartners van de EU, zoals China, 
worden aangemoedigd om hun 
overheidsopdrachten open te stellen en 
protectionistische maatregelen op te 
heffen;

Or. fr

Amendement 79
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie om 
overheidsopdrachten globaler te bekijken 
met betrekking tot hun mogelijke rol als 
instrument van een proactief 
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industriebeleid van de EU dat, op de lange 
termijn, voordeliger kan blijken voor de 
belangen van de EU dan de klemtoon die 
nu wordt gelegd op de wederkerige 
toegang tot de markten, in het bijzonder 
op het vlak van de invoering op grote 
schaal van nieuwe milieutechnologieën;

Or. en

Amendement 80
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. herinnert aan de openstelling van 
de Europese openbare 
aanbestedingsmarkt voor Chinese 
ondernemingen; uit zijn bezorgdheid over 
de oneerlijke mededinging die daaruit kan 
voortvloeien omdat de Chinese 
ondernemingen in staat zijn om veel 
voordeligere aanbiedingen voor te stellen 
dan die van de Europese 
marktdeelnemers, met name dankzij 
verkapte staatssteun;

Or. fr

Amendement 81
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst erop dat de exportkredieten die de 
Chinese autoriteiten en banken verlenen, 
handelsverstoringen in de hand werken; 
roept China bijgevolg op om de 

5. wijst erop dat bepaalde vormen van
exportkredieten die de autoriteiten en 
banken van China, de Europese Unie en 
de lidstaten verlenen, grootschalige 
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richtsnoeren van de OESO-regeling inzake 
door de overheid gesteunde 
exportkredieten na te leven; roept de 
Commissie op om de inspanningen van de 
OESO om China aan die regeling te doen 
deelnemen, te begeleiden; moedigt China 
ook aan om ondertekenaar te worden van 
het verdrag van de OESO inzake de 
bestrijding van omkoperij;

handelsverstoringen in de hand werken; 
roept de partijen bijgevolg op om de 
richtsnoeren van de OESO-regeling inzake 
door de overheid gesteunde 
exportkredieten na te leven; roept de 
Commissie op om de inspanningen van de 
OESO om China aan die regeling te doen 
deelnemen, te begeleiden; moedigt China 
ook aan om ondertekenaar te worden van 
het verdrag van de OESO inzake de 
bestrijding van omkoperij;

Or. en

Amendement 82
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. vraagt de Commissie om de 
beginselen van open markten te 
eerbiedigen door maatregelen te treffen 
tegen staatssteun die van invloed is op de 
handel tussen de EU en China. Groot 
belang dient te worden gehecht aan de 
sectoren van de nieuwe technologieën 
waarin Europa een concurrentiepositie 
bekleedt, sectoren die een aanzienlijke 
toegevoegde waarde bieden en die door 
China zijn omschreven als zijn 
opkomende strategische industrieën. Deze 
maatregelen moeten worden getroffen in 
overeenstemming met de overeenkomst 
van de WTO betreffende subsidies en 
compenserende maatregelen;

Or. en

Amendement 83
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie



AM\889744NL.doc 45/104 PE480.615v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat de belangrijkste manier 
waarop buitenlandse bedrijven zich in 
China mogen vestigen, het mechanisme 
van joint venture is. Dat is een erg strak 
keurslijf dat al te vaak wordt geassocieerd 
met de overdracht van strategische 
technologieën die de ontwikkeling van het 
concurrentievermogen van China ten 
goede kunnen komen, ten nadele van de 
Europese industrie op gebieden waar de 
EU vooroploopt;

6. wijst erop dat de overdracht van 
technologieën door het mechanisme van 
de joint venture - de belangrijkste manier 
waarop buitenlandse bedrijven zich in 
China mogen vestigen – de ontwikkeling 
van het concurrentievermogen van China 
ten goede is gekomen maar dat dit ook 
een verzwakking van het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie heeft teweeggebracht, evenals de 
uitvoer van milieuverontreinigende
technologieën en de verwaarlozing van 
een strategischere aanpak van de 
technologische samenwerking met China 
die gericht dient te zijn op 
milieuvriendelijke innovatie, een gebied 
waar de EU vooroploopt;

Or. en

Amendement 84
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat de belangrijkste manier 
waarop buitenlandse bedrijven zich in 
China mogen vestigen, het mechanisme 
van joint venture is. Dat is een erg strak 
keurslijf dat al te vaak wordt geassocieerd 
met de overdracht van strategische 
technologieën die de ontwikkeling van het 
concurrentievermogen van China ten goede 
kunnen komen, ten nadele van de Europese 
industrie op gebieden waar de EU 
vooroploopt;

6. wijst erop dat de belangrijkste manier 
waarop buitenlandse bedrijven zich in 
China mogen vestigen, het mechanisme 
van joint venture is. Dat is een erg strak 
keurslijf dat al te vaak wordt geassocieerd 
met de overdracht van strategische 
technologieën die de ontwikkeling van het 
concurrentievermogen van China ten goede 
kunnen komen, ten nadele van de Europese 
industrie op gebieden waar de EU 
vooroploopt; verzoekt China bijgevolg om 
zich te distantiëren van het mechanisme 
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van de joint venture en de Europese 
ondernemingen volledige vrijheid van 
vestiging te verlenen; 

Or. de

Amendement 85
Emilio Menéndez del Valle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat de belangrijkste manier 
waarop buitenlandse bedrijven zich in 
China mogen vestigen, het mechanisme 
van joint venture is. Dat is een erg strak 
keurslijf dat al te vaak wordt geassocieerd 
met de overdracht van strategische 
technologieën die de ontwikkeling van het 
concurrentievermogen van China ten goede 
kunnen komen, ten nadele van de Europese 
industrie op gebieden waar de EU 
vooroploopt;

6. wijst erop dat de belangrijkste manier 
waarop buitenlandse bedrijven zich in 
China mogen vestigen, het mechanisme 
van joint venture is. Dat is een erg strak 
keurslijf dat al te vaak wordt geassocieerd 
met de overdracht van strategische 
technologieën die de ontwikkeling van het 
concurrentievermogen van China ten goede 
kunnen komen, ten nadele van de Europese 
industrie op gebieden waar de EU
vooroploopt; is ervan overtuigd dat een 
grotere transparantie van China op het 
vlak van de joint venture, in combinatie 
met een betere bescherming van de IER, 
beslist voordelig zal zijn voor beide 
partijen; 

Or. en

Amendement 86
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat de belangrijkste manier 
waarop buitenlandse bedrijven zich in 
China mogen vestigen, het mechanisme 

6. wijst erop dat de belangrijkste manier 
waarop buitenlandse bedrijven zich in 
China mogen vestigen, het mechanisme 
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van joint venture is. Dat is een erg strak
keurslijf dat al te vaak wordt geassocieerd
met de overdracht van strategische 
technologieën die de ontwikkeling van het 
concurrentievermogen van China ten goede 
kunnen komen, ten nadele van de 
Europese industrie op gebieden waar de 
EU vooroploopt;

van joint venture is. Dat is een 
gecontroleerde manier om de economie 
open te stellen die ook met succes wordt 
toegepast door andere landen omdat ze
vaak de overdracht met zich meebrengt 
van strategische technologieën die nodig 
zijn voor duurzame ontwikkeling en 
groeimodellen waarin emissies met 
gevolgen voor het klimaat worden 
beperkt; stelt vast dat dit de ontwikkeling 
van het concurrentievermogen van China 
ten goede kan komen, ten nadele van de 
Europese industrie op gebieden waar de 
EU vooroploopt; erkent dat de Europese 
ondernemingen vrij zijn om al dan niet 
een joint venture te vormen en dat een 
groot aantal van deze joint ventures zeer 
rendabel zijn gebleken; 

Or. en

Amendement 87
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat de belangrijkste manier 
waarop buitenlandse bedrijven zich in 
China mogen vestigen, het mechanisme 
van joint venture is. Dat is een erg strak 
keurslijf dat al te vaak wordt geassocieerd 
met de overdracht van strategische 
technologieën die de ontwikkeling van het 
concurrentievermogen van China ten goede 
kunnen komen, ten nadele van de Europese 
industrie op gebieden waar de EU 
vooroploopt;

6. wijst erop dat de belangrijkste manier 
waarop buitenlandse bedrijven zich in 
China mogen vestigen, het mechanisme 
van joint venture is. Dat is een erg strak 
keurslijf dat al te vaak wordt geassocieerd 
met de overdracht van strategische 
technologieën die de ontwikkeling van het 
concurrentievermogen van China ten goede 
kunnen komen, ten nadele van de Europese 
industrie op gebieden waar de EU 
vooroploopt; verzoekt om in China 
bepaalde maatregelen van nationale orde 
af te schaffen die schade toebrengen aan 
het handelsklimaat voor Europese 
ondernemingen;

Or. lt
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Amendement 88
Gianluca Susta

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. roept de EU op om bij illegale 
handelspraktijken van China zo veel 
mogelijk gebruik te maken van de 
handelsbeschermingsinstrumenten 
overeenkomstig de WTO-regels, namelijk 
antidumping-, antisubsidie- en 
vrijwaringsmaatregelen, om de 
handelsbetrekkingen tussen de EU en 
China in eerlijke omstandigheden te laten 
verlopen;

7. roept de EU op om bij illegale 
handelspraktijken van China zo veel 
mogelijk gebruik te maken van de 
handelsbeschermingsinstrumenten 
overeenkomstig de WTO-regels, namelijk 
antidumping-, antisubsidie- en 
vrijwaringsmaatregelen, om de 
handelsbetrekkingen tussen de EU en 
China in eerlijke omstandigheden te laten 
verlopen; is tegelijkertijd bezorgd over het 
toenemende gebruik door China van 
antidumpingmaatregelen ten overstaan 
van uitvoer die uit de EU afkomstig is en 
verzoekt China om gebruik te maken van 
antidumpingnormen die beantwoorden 
aan de regels van de WTO en die 
gebaseerd zijn op transparante 
onderzoeksprocedures, waarbij de voor 
represailles vastgestelde criteria worden 
vermeden;

Or. it

Amendement 89
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. roept de EU op om bij illegale
handelspraktijken van China zo veel 
mogelijk gebruik te maken van de 
handelsbeschermingsinstrumenten 

7. roept de EU op om te overwegen om
gebruik te maken van de 
handelsbeschermingsinstrumenten, 
namelijk antidumpingmaatregelen, als 
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overeenkomstig de WTO-regels, namelijk 
antidumping-, antisubsidie- en 
vrijwaringsmaatregelen, om de 
handelsbetrekkingen tussen de EU en 
China in eerlijke omstandigheden te laten 
verlopen;

geschikt instrument om alle oneerlijke
handelspraktijken van China te 
verhinderen; vraagt aan de Commissie en 
de Raad om het hervormingsproces van 
de handelsbeschermingsinsrumenten van 
de EU te versnellen en te bepalen hoe de 
prijs van productiemiddelen, met 
uitzondering van klassieke 
productiekosten – zoals milieubronnen –
in de berekening van de dumpingmarges 
kan worden opgenomen;

Or. en

Amendement 90
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. roept de EU op om bij illegale 
handelspraktijken van China zo veel
mogelijk gebruik te maken van de
handelsbeschermingsinstrumenten 
overeenkomstig de WTO-regels, namelijk
antidumping-, antisubsidie- en 
vrijwaringsmaatregelen, om de 
handelsbetrekkingen tussen de EU en 
China in eerlijke omstandigheden te laten 
verlopen;

7. roept de Commissie op om, wanneer 
China zijn illegale handelspraktijken zou 
voortzetten, actief 
handelsbeschermingsinstrumenten 
overeenkomstig de WTO-regels toe te 
passen, in het bijzonder antidumping-, 
antisubsidie- en vrijwaringsmaatregelen, 
om de handel tussen de EU en China in 
eerlijke omstandigheden te laten verlopen; 
wijst er in dit verband op dat China, 
ondanks zijn toetreding tot de WTO, actief 
en in aanzienlijke mate een beroep doet 
op dumpingprijzen en op 
overheidssubsidies om de concurrenten 
van de wereldmarkt te verdringen;

Or. de

Amendement 91
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. roept de EU op om bij illegale 
handelspraktijken van China zo veel 
mogelijk gebruik te maken van de 
handelsbeschermingsinstrumenten 
overeenkomstig de WTO-regels, namelijk 
antidumping-, antisubsidie- en 
vrijwaringsmaatregelen, om de 
handelsbetrekkingen tussen de EU en 
China in eerlijke omstandigheden te laten 
verlopen;

7. roept de EU op om bij illegale 
handelspraktijken van China zo veel 
mogelijk gebruik te maken van de 
handelsbeschermingsinstrumenten 
overeenkomstig de WTO-regels, namelijk
antidumping-, antisubsidie- en 
vrijwaringsmaatregelen, en ook om een 
groter gebruik te maken van de 
bepalingen van de WTO betreffende de 
beslechting van geschillen om de 
handelsbetrekkingen tussen de EU en 
China in eerlijke omstandigheden te laten 
verlopen; 

Or. en

Amendement 92
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. roept de EU op om bij illegale 
handelspraktijken van China zo veel 
mogelijk gebruik te maken van de 
handelsbeschermingsinstrumenten 
overeenkomstig de WTO-regels, namelijk 
antidumping-, antisubsidie- en 
vrijwaringsmaatregelen, om de 
handelsbetrekkingen tussen de EU en 
China in eerlijke omstandigheden te laten 
verlopen;

7. roept de EU op om bij illegale 
handelspraktijken van handelspartners zo 
veel mogelijk gebruik te maken van het 
geschillenbeslechtingsmechanisme van de 
WTO en de 
handelsbeschermingsinstrumenten
overeenkomstig de WTO-regels, namelijk 
antidumping-, antisubsidie- en 
vrijwaringsmaatregelen, om een eerlijk en 
op regels gegrondvest internationaal 
handelsstelsel te garanderen;

Or. en
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Amendement 93
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. roept de EU op om bij illegale 
handelspraktijken van China zo veel 
mogelijk gebruik te maken van de 
handelsbeschermingsinstrumenten 
overeenkomstig de WTO-regels, namelijk 
antidumping-, antisubsidie- en 
vrijwaringsmaatregelen, om de 
handelsbetrekkingen tussen de EU en 
China in eerlijke omstandigheden te laten 
verlopen;

7. roept de EU op om bij illegale 
handelspraktijken van China zo veel 
mogelijk gebruik te maken van de 
handelsbeschermingsinstrumenten 
overeenkomstig de WTO-regels, namelijk 
antidumping-, antisubsidie- en 
vrijwaringsmaatregelen, om de 
handelsbetrekkingen tussen de EU en 
China in rechtvaardige en eerlijke 
omstandigheden te laten verlopen;

Or. lt

Amendement 94
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. roept de EU op om bij illegale 
handelspraktijken van China zo veel 
mogelijk gebruik te maken van de 
handelsbeschermingsinstrumenten 
overeenkomstig de WTO-regels, namelijk 
antidumping-, antisubsidie- en 
vrijwaringsmaatregelen, om de 
handelsbetrekkingen tussen de EU en 
China in eerlijke omstandigheden te laten 
verlopen;

7. roept de EU op om bij illegale 
handelspraktijken van China veel vaker en 
veel sneller gebruik te maken van de 
handelsbeschermingsinstrumenten 
overeenkomstig de WTO-regels, namelijk 
antidumping-, antisubsidie- en 
vrijwaringsmaatregelen, om de 
handelsbetrekkingen tussen de EU en 
China in eerlijke omstandigheden te laten 
verlopen;

Or. it

Amendement 95
Robert Sturdy



PE480.615v01-00 52/104 AM\889744NL.doc

NL

namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. betreurt de ontoereikende bescherming 
van IER in China en het gebrek aan 
concrete middelen die Europese bedrijven, 
met name kmo's, ter beschikking worden 
gesteld om inbreuken op IER doeltreffend 
te bestrijden; is ingenomen met de 
beslissing van de Commissie om een 
herziening van de richtlijn betreffende de 
handhaving van IER voor te stellen; wenst 
dat China het bestaande internationale 
recht inzake de bescherming van IER, en 
meer bepaald de bestrijding van namaak, in 
zijn nationale wetgeving blijft omzetten, en 
dringt erop aan dat de Chinese autoriteiten 
dit daadwerkelijk toepassen; betreurt dat 
China niet deelneemt aan de 
onderhandelingen over de volgende
internationale overeenkomst ter bestrijding 
van namaak (ACTA); roept de Commissie 
en de lidstaten op tot een grotere 
douanesamenwerking in de EU en met 
derde landen, met name bij de 
inbeslagname van nagemaakte goederen, 
en tot vereenvoudiging van de 
douaneprocedures;

8. betreurt de ontoereikende bescherming 
van IER in China en het gebrek aan 
concrete middelen die Europese bedrijven, 
met name kmo's, ter beschikking worden 
gesteld om inbreuken op IER doeltreffend 
te bestrijden; is ingenomen met de 
beslissing van de Commissie om een 
herziening van de richtlijn betreffende de 
handhaving van IER voor te stellen; vraagt 
de Commissie om de IER beter te 
verdedigen in alle multilaterale 
organisaties waar China lid van is (de 
WTO, de Wereldgezondheidsorganisatie 
en de Wereldorganisatie voor de 
Intellectuele Eigendom); wenst dat China 
het bestaande internationale recht inzake de 
bescherming van IER, en meer bepaald de 
bestrijding van namaak en piraterij, in zijn 
nationale wetgeving blijft omzetten om de 
grote kloof tussen de bescherming van 
IER in de EU en in China te dichten, en 
dringt erop aan dat de Chinese autoriteiten 
toezien op de toepassing van dat recht, 
meer bepaald op het regionale niveau; 
betreurt dat China niet heeft deelgenomen
aan de onderhandelingen van de 
internationale overeenkomst ter bestrijding 
van namaak (ACTA); roept de Commissie 
en de lidstaten op tot een grotere 
douanesamenwerking in de EU en met 
derde landen, met name bij de 
inbeslagname van nagemaakte goederen, 
en tot vereenvoudiging van de 
douaneprocedures; vraagt de Commissie 
en de lidstaten om nauwer samen te 
werken binnen de EU en met derde 
landen betreffende vraagstukken in 
verband met auteursrechten en het 
verlenen van licenties; 

Or. en
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Amendement 96
Robert Sturdy
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. betreurt de ontoereikende bescherming 
van IER in China en het gebrek aan 
concrete middelen die Europese bedrijven, 
met name kmo's, ter beschikking worden 
gesteld om inbreuken op IER doeltreffend 
te bestrijden; is ingenomen met de 
beslissing van de Commissie om een 
herziening van de richtlijn betreffende de 
handhaving van IER voor te stellen; wenst 
dat China het bestaande internationale 
recht inzake de bescherming van IER, en 
meer bepaald de bestrijding van namaak, in 
zijn nationale wetgeving blijft omzetten, en 
dringt erop aan dat de Chinese autoriteiten 
dit daadwerkelijk toepassen; betreurt dat 
China niet deelneemt aan de 
onderhandelingen over de volgende
internationale overeenkomst ter bestrijding 
van namaak (ACTA); roept de Commissie 
en de lidstaten op tot een grotere 
douanesamenwerking in de EU en met 
derde landen, met name bij de 
inbeslagname van nagemaakte goederen, 
en tot vereenvoudiging van de 
douaneprocedures;

8. betreurt de ontoereikende bescherming 
van IER in China en het gebrek aan 
concrete middelen die Europese bedrijven, 
met name kmo's, ter beschikking worden 
gesteld om inbreuken op IER doeltreffend 
te bestrijden; is ingenomen met de 
beslissing van de Commissie om een 
herziening van de richtlijn betreffende de 
handhaving van IER voor te stellen; wenst 
dat China het bestaande internationale 
recht inzake de bescherming van IER, en 
meer bepaald de bestrijding van namaak, in 
zijn nationale wetgeving blijft omzetten, en 
dringt erop aan dat de Chinese autoriteiten 
dit daadwerkelijk toepassen; betreurt dat 
China niet heeft deelgenomen aan de 
onderhandelingen van de internationale 
overeenkomst ter bestrijding van namaak 
(ACTA); roept de Commissie en de 
lidstaten op tot een grotere 
douanesamenwerking in de EU en met 
derde landen, met name bij de 
inbeslagname van nagemaakte goederen, 
en tot vereenvoudiging van de 
douaneprocedures;

Or. en

Amendement 97
Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. betreurt de ontoereikende bescherming 
van IER in China en het gebrek aan
concrete middelen die Europese bedrijven, 
met name kmo's, ter beschikking worden 
gesteld om inbreuken op IER doeltreffend 
te bestrijden; is ingenomen met de 
beslissing van de Commissie om een 
herziening van de richtlijn betreffende de 
handhaving van IER voor te stellen; wenst 
dat China het bestaande internationale 
recht inzake de bescherming van IER, en 
meer bepaald de bestrijding van namaak, in 
zijn nationale wetgeving blijft omzetten, en 
dringt erop aan dat de Chinese autoriteiten 
dit daadwerkelijk toepassen; betreurt dat 
China niet deelneemt aan de 
onderhandelingen over de volgende 
internationale overeenkomst ter bestrijding 
van namaak (ACTA); roept de Commissie 
en de lidstaten op tot een grotere 
douanesamenwerking in de EU en met 
derde landen, met name bij de 
inbeslagname van nagemaakte goederen, 
en tot vereenvoudiging van de 
douaneprocedures;

8. betreurt de ontoereikende bescherming 
van IER in China en het gebrek aan 
concrete middelen die Europese bedrijven, 
met name kmo's, ter beschikking worden 
gesteld om inbreuken op IER doeltreffend 
te bestrijden; is ingenomen met de 
beslissing van de Commissie om een 
herziening van de richtlijn betreffende de 
handhaving van IER voor te stellen; wenst 
dat China het bestaande internationale 
recht inzake de bescherming van IER, en 
meer bepaald de bestrijding van namaak, in 
zijn nationale wetgeving blijft omzetten, en 
dringt erop aan dat de Chinese autoriteiten 
dit daadwerkelijk toepassen; betreurt dat 
China niet heeft deelgenomen aan de 
onderhandelingen van de internationale 
overeenkomst ter bestrijding van namaak 
(ACTA); verzoekt China om 
inspanningen te leveren teneinde deze 
overeenkomst na te leven; roept de 
Commissie en de lidstaten op tot een 
grotere douanesamenwerking in de EU en 
met derde landen, met name bij de 
inbeslagname van nagemaakte goederen, 
en tot vereenvoudiging van de 
douaneprocedures;

Or. en

Amendement 98
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. betreurt de ontoereikende bescherming 
van IER in China en het gebrek aan 
concrete middelen die Europese bedrijven, 
met name kmo's, ter beschikking worden 

8. wenst dat China het bestaande 
internationale recht inzake de bescherming 
van IER, en meer bepaald de bestrijding 
van namaak, in zijn nationale wetgeving 
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gesteld om inbreuken op IER doeltreffend 
te bestrijden; is ingenomen met de 
beslissing van de Commissie om een 
herziening van de richtlijn betreffende de 
handhaving van IER voor te stellen; 
wenst dat China het bestaande 
internationale recht inzake de bescherming 
van IER, en meer bepaald de bestrijding 
van namaak, in zijn nationale wetgeving 
blijft omzetten, en dringt erop aan dat de 
Chinese autoriteiten dit daadwerkelijk 
toepassen; betreurt dat China niet 
deelneemt aan de onderhandelingen over 
de volgende internationale overeenkomst 
ter bestrijding van namaak (ACTA); roept 
de Commissie en de lidstaten op tot een 
grotere douanesamenwerking in de EU en 
met derde landen, met name bij de 
inbeslagname van nagemaakte goederen, 
en tot vereenvoudiging van de 
douaneprocedures;

blijft omzetten, en dringt erop aan dat de 
Chinese autoriteiten dit daadwerkelijk 
toepassen; onderstreept dat de zwakke 
bescherming tegen namaak en het gebrek 
aan bereidheid van de Chinese 
autoriteiten om de namaak van producten 
te bestrijden, hinderpalen vormen voor 
extra investeringen van Europese 
bedrijven in China; roept de Commissie en 
de lidstaten op tot een grotere 
douanesamenwerking in de EU en met 
derde landen, met name bij de 
inbeslagname van nagemaakte goederen, 
en tot vereenvoudiging van de 
douaneprocedures;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. betreurt de ontoereikende bescherming 
van IER in China en het gebrek aan 
concrete middelen die Europese bedrijven, 
met name kmo's, ter beschikking worden 
gesteld om inbreuken op IER doeltreffend 
te bestrijden; is ingenomen met de 
beslissing van de Commissie om een 
herziening van de richtlijn betreffende de 
handhaving van IER voor te stellen; wenst 
dat China het bestaande internationale 
recht inzake de bescherming van IER, en 
meer bepaald de bestrijding van namaak, in 
zijn nationale wetgeving blijft omzetten, en 
dringt erop aan dat de Chinese autoriteiten 

8. betreurt de ontoereikende bescherming 
van IER in China en het gebrek aan 
concrete middelen die Europese bedrijven, 
met name kmo's, ter beschikking worden 
gesteld om inbreuken op IER doeltreffend 
te bestrijden; is ingenomen met de 
beslissing van de Commissie om een 
herziening van de richtlijn betreffende de 
handhaving van IER voor te stellen; vraagt 
de Commissie om de IER beter te 
verdedigen in alle multilaterale 
organisaties waar China lid van is (de 
WTO, de Wereldgezondheidsorganisatie 
en de Wereldorganisatie voor de 
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dit daadwerkelijk toepassen; betreurt dat 
China niet deelneemt aan de 
onderhandelingen over de volgende 
internationale overeenkomst ter bestrijding 
van namaak (ACTA); roept de Commissie 
en de lidstaten op tot een grotere 
douanesamenwerking in de EU en met 
derde landen, met name bij de 
inbeslagname van nagemaakte goederen, 
en tot vereenvoudiging van de 
douaneprocedures;

Intellectuele Eigendom); wenst dat China 
het bestaande internationale recht inzake de 
bescherming van IER, en meer bepaald de 
bestrijding van namaak, in zijn nationale 
wetgeving blijft omzetten om de grote 
kloof tussen de bescherming van IER in 
de EU en in China te dichten, en dringt 
erop aan dat de Chinese autoriteiten 
toezien op de toepassing van dat recht, 
meer bepaald op het regionale niveau; 
betreurt dat China niet heeft deelgenomen
aan de onderhandelingen over de volgende 
internationale overeenkomst ter bestrijding 
van namaak (ACTA); roept de Commissie 
en de lidstaten op tot een grotere 
douanesamenwerking in de EU en met 
derde landen, met name bij de 
inbeslagname van nagemaakte goederen, 
en tot vereenvoudiging van de 
douaneprocedures; vraagt de Commissie 
en de lidstaten om nauwer samen te 
werken binnen derde landen betreffende 
vraagstukken in verband met 
auteursrechten en het verlenen van 
licenties; 

Or. en

Amendement 100
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. betreurt de ontoereikende bescherming 
van IER in China en het gebrek aan 
concrete middelen die Europese bedrijven, 
met name kmo's, ter beschikking worden 
gesteld om inbreuken op IER doeltreffend 
te bestrijden; is ingenomen met de 
beslissing van de Commissie om een 
herziening van de richtlijn betreffende de 
handhaving van IER voor te stellen; wenst
dat China het bestaande internationale 

8. betreurt de ontoereikende bescherming 
van IER in China en het gebrek aan 
concrete middelen die Europese bedrijven, 
met name kmo's, ter beschikking worden 
gesteld om inbreuken op IER doeltreffend 
te bestrijden; neemt nota van de beslissing 
van de Commissie om een herziening van 
de richtlijn betreffende de handhaving van 
IER voor te stellen; is ingenomen met de 
door China geleverde inspanningen om 
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recht inzake de bescherming van IER, en 
meer bepaald de bestrijding van namaak, in 
zijn nationale wetgeving blijft omzetten, en 
dringt erop aan dat de Chinese autoriteiten 
dit daadwerkelijk toepassen; betreurt dat 
China niet deelneemt aan de 
onderhandelingen over de volgende
internationale overeenkomst ter bestrijding 
van namaak (ACTA); roept de Commissie 
en de lidstaten op tot een grotere 
douanesamenwerking in de EU en met 
derde landen, met name bij de 
inbeslagname van nagemaakte goederen, 
en tot vereenvoudiging van de 
douaneprocedures;

het bestaande internationale recht inzake de 
bescherming van IER, en meer bepaald de 
bestrijding van namaak, in zijn nationale 
wetgeving om te zetten, en dringt erop aan 
dat de nieuwe wetgeving daadwerkelijk
wordt toegepast; betreurt dat de Europese 
Unie en een handvol andere regeringen 
alleen onderling een internationale 
overeenkomst ter bestrijding van namaak 
(ACTA) hebben onderhandeld in plaats 
van een multilaterale oplossing te zoeken 
waarbij China als 
onderhandelingspartner betrokken is; 
roept de Commissie en de lidstaten op tot 
een grotere douanesamenwerking in de EU 
en met derde landen, met name bij de 
inbeslagname van nagemaakte goederen, 
en tot vereenvoudiging van de 
douaneprocedures;

Or. en

Amendement 101
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. betreurt de ontoereikende bescherming 
van IER in China en het gebrek aan 
concrete middelen die Europese bedrijven, 
met name kmo's, ter beschikking worden 
gesteld om inbreuken op IER doeltreffend 
te bestrijden; is ingenomen met de 
beslissing van de Commissie om een 
herziening van de richtlijn betreffende de 
handhaving van IER voor te stellen; wenst 
dat China het bestaande internationale 
recht inzake de bescherming van IER, en 
meer bepaald de bestrijding van namaak, in 
zijn nationale wetgeving blijft omzetten, en 
dringt erop aan dat de Chinese autoriteiten 
dit daadwerkelijk toepassen; betreurt dat 
China niet deelneemt aan de 

8. betreurt de ontoereikende bescherming 
van IER in China en het gebrek aan 
concrete middelen die Europese bedrijven, 
met name kmo's, ter beschikking worden 
gesteld om inbreuken op IER doeltreffend 
te bestrijden; is ingenomen met de 
beslissing van de Commissie om een 
herziening van de richtlijn betreffende de 
handhaving van IER voor te stellen; wenst 
dat China het bestaande internationale 
recht inzake de bescherming van IER, en 
meer bepaald de bestrijding van namaak, in 
zijn nationale wetgeving blijft omzetten, en 
dringt erop aan dat de Chinese autoriteiten 
dit daadwerkelijk toepassen; betreurt dat 
China niet deelneemt aan de 
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onderhandelingen over de volgende 
internationale overeenkomst ter bestrijding 
van namaak (ACTA); roept de Commissie 
en de lidstaten op tot een grotere 
douanesamenwerking in de EU en met 
derde landen, met name bij de 
inbeslagname van nagemaakte goederen, 
en tot vereenvoudiging van de 
douaneprocedures;

onderhandelingen over de volgende 
internationale overeenkomst ter bestrijding 
van namaak (ACTA); roept de Commissie 
en de lidstaten op tot een grotere 
douanesamenwerking in de EU en met 
derde landen, met name bij de 
inbeslagname van nagemaakte goederen, 
en tot vereenvoudiging van de 
douaneprocedures; is bezorgd over het 
Chinese productieniveau van nagemaakte 
of vervalste goederen dat op alarmerende 
schaal gehandhaafd blijft; verzoekt de 
Commissie om, in samenwerking met de 
Chinese autoriteiten op nationaal en 
regionaal niveau, haar strijd tegen 
namaak te blijven voortzetten;

Or. fr

Amendement 102
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. betreurt de ontoereikende bescherming
van IER in China en het gebrek aan 
concrete middelen die Europese bedrijven, 
met name kmo's, ter beschikking worden 
gesteld om inbreuken op IER doeltreffend 
te bestrijden; is ingenomen met de 
beslissing van de Commissie om een 
herziening van de richtlijn betreffende de 
handhaving van IER voor te stellen; wenst 
dat China het bestaande internationale 
recht inzake de bescherming van IER, en 
meer bepaald de bestrijding van namaak, in 
zijn nationale wetgeving blijft omzetten, en 
dringt erop aan dat de Chinese autoriteiten 
dit daadwerkelijk toepassen; betreurt dat 
China niet deelneemt aan de 
onderhandelingen over de volgende 
internationale overeenkomst ter bestrijding 
van namaak (ACTA); roept de Commissie 

8. betreurt de ernstige en nog steeds 
toenemende schending van IER in China 
en het gebrek aan concrete middelen die 
Europese bedrijven, met name kmo's, ter 
beschikking worden gesteld om inbreuken 
op IER doeltreffend te bestrijden; is 
ingenomen met de beslissing van de 
Commissie om een herziening van de 
richtlijn betreffende de handhaving van 
IER voor te stellen; wenst dat China het 
bestaande internationale recht inzake de 
bescherming van IER, en meer bepaald de 
bestrijding van namaak, in zijn nationale 
wetgeving blijft omzetten, en dringt erop 
aan dat de Chinese autoriteiten dit 
daadwerkelijk toepassen; betreurt dat 
China niet deelneemt aan de 
onderhandelingen over de volgende 
internationale overeenkomst ter bestrijding 
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en de lidstaten op tot een grotere 
douanesamenwerking in de EU en met 
derde landen, met name bij de 
inbeslagname van nagemaakte goederen, 
en tot vereenvoudiging van de 
douaneprocedures;

van namaak (ACTA); roept de Commissie 
en de lidstaten op tot een grotere 
douanesamenwerking in de EU en met 
derde landen, met name bij de 
inbeslagname van nagemaakte goederen, 
en tot vereenvoudiging van de 
douaneprocedures;

Or. it

Amendement 103
Emilio Menéndez del Valle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. dringt er bij China op aan om zijn 
strijd tegen de corruptie te hervatten en 
zijn rechtsstelsel te verbeteren om een 
correcte toepassing van de contractuele 
verplichtingen te waarborgen;

Or. en

Amendement 104
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is ervan overtuigd dat een betere 
bescherming van de intellectuele-
eigendomsrechten en een doeltreffende 
toepassing van de bijbehorende regels in 
China voor de investeerders van de 
Europese Unie en elders een sterke 
stimulans zouden vormen om er te 
investeren, nieuwe technologische 
deskundigheid te delen en de in China 
bestaande technologieën te moderniseren;
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Or. lt

Amendement 105
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt China om grotere 
inspanningen te leveren om het gebrek 
aan uitvoering en toepassing van IER 
recht te zetten; onderstreept dat het 
belangrijk is om het handelsbeleid en de 
handelsreglementeringen in China op 
centraal en regionaal niveau te 
harmoniseren en de tenuitvoerlegging 
daarvan in het gehele land eenvormig te 
maken;

Or. fr

Amendement 106
Emilio Menéndez del Valle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. moedigt China aan om zijn regels en 
technische normen te harmoniseren met 
de internationale normen en "lokale" 
normen waarin unieke Chinese 
technologieën zijn opgenomen, te 
vermijden. 

Or. en

Amendement 107
Robert Sturdy
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namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. stelt vast dat 97% van de zeldzame 
aardmetalen die in de wereld worden 
gebruikt, uit China komt, en roept het land 
op om zijn handelspartners een eerlijke en 
duurzame bevoorrading daarvan te 
garanderen; verzoekt de Commissie 
speciaal aandacht te besteden aan eventuele 
beperkingen van China inzake de uitvoer 
van zijn grondstoffen; wijst in dat verband 
op de veroordeling van China door de 
WTO op 5 juli 2011 omdat het voor 
bepaalde grondstoffen exportbeperkingen 
had ingesteld; verzoekt de Commissie een 
Europese strategie voor oordeelkundig 
grondstoffengebruik uit te stippelen, via 
een grotere energie-efficiëntie, recycling, 
vermindering van het gebruik van 
hulpbronnen en de ontwikkeling van 
industriële samenwerking in de
toekomstgerichte sectoren van de groene 
economie;

9. stelt vast dat 97% van de zeldzame 
aardmetalen die in de wereld worden 
gebruikt, uit China komt, en roept het land 
op om zijn handelspartners een eerlijke en 
duurzame bevoorrading daarvan te 
garanderen; verzoekt de Commissie 
speciaal aandacht te besteden aan eventuele 
beperkingen van China inzake de uitvoer 
van zijn grondstoffen; wijst in dat verband 
op de veroordeling van China door de 
WTO op 5 juli 2011 omdat het voor 
bepaalde grondstoffen exportbeperkingen 
had ingesteld; verzoekt de Commissie een 
Europese strategie voor oordeelkundig 
grondstoffengebruik uit te stippelen, via 
een grotere energie-efficiëntie, recycling, 
vermindering van het gebruik van 
hulpbronnen en de ontwikkeling van 
industriële samenwerking in innoverende
sectoren en sectoren die gunstig zijn voor 
de groei van de economie, met inbegrip
van de groene economie;

Or. en

Amendement 108
Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. stelt vast dat 97% van de zeldzame 
aardmetalen die in de wereld worden 
gebruikt, uit China komt, en roept het land 
op om zijn handelspartners een eerlijke en 

9. stelt vast dat 97% van de zeldzame 
aardmetalen die in de wereld worden 
gebruikt, uit China komt, en roept het land 
op om zijn handelspartners een eerlijke en 
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duurzame bevoorrading daarvan te 
garanderen; verzoekt de Commissie 
speciaal aandacht te besteden aan eventuele 
beperkingen van China inzake de uitvoer 
van zijn grondstoffen; wijst in dat verband 
op de veroordeling van China door de 
WTO op 5 juli 2011 omdat het voor 
bepaalde grondstoffen exportbeperkingen 
had ingesteld; verzoekt de Commissie een 
Europese strategie voor oordeelkundig 
grondstoffengebruik uit te stippelen, via 
een grotere energie-efficiëntie, recycling, 
vermindering van het gebruik van 
hulpbronnen en de ontwikkeling van 
industriële samenwerking in de 
toekomstgerichte sectoren van de groene 
economie;

duurzame bevoorrading daarvan te 
garanderen; verzoekt de Commissie 
speciaal aandacht te besteden aan eventuele 
beperkingen van China inzake de uitvoer 
van zijn grondstoffen; wijst in dat verband 
op de veroordeling van China door de 
WTO op 5 juli 2011 omdat het voor 
bepaalde grondstoffen exportbeperkingen 
had ingesteld; verzoekt de Commissie een 
Europese strategie voor oordeelkundig 
grondstoffengebruik uit te stippelen, via 
een grotere energie-efficiëntie, recycling, 
een doeltreffender gebruik van 
hulpbronnen en de ontwikkeling van 
industriële samenwerking in de 
toekomstgerichte sectoren van de groene 
economie;

Or. en

Amendement 109
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. stelt vast dat 97% van de zeldzame 
aardmetalen die in de wereld worden 
gebruikt, uit China komt, en roept het land 
op om zijn handelspartners een eerlijke en 
duurzame bevoorrading daarvan te 
garanderen; verzoekt de Commissie
speciaal aandacht te besteden aan 
eventuele beperkingen van China inzake 
de uitvoer van zijn grondstoffen; wijst in 
dat verband op de veroordeling van China 
door de WTO op 5 juli 2011 omdat het 
voor bepaalde grondstoffen 
exportbeperkingen had ingesteld; verzoekt 
de Commissie een Europese strategie voor 
oordeelkundig grondstoffengebruik uit te 
stippelen, via een grotere energie-
efficiëntie, recycling, vermindering van het 

9. stelt vast dat ongeveer één derde van de 
zeldzame aardmetalen uit China komt, 
maar dat de dalende productie van 
zeldzame aardmetalen in andere landen, 
vanwege de hoge kostprijs en de 
milieueffecten van de ontginning ervan, 
China in staat heeft gesteld om 's werelds 
belangrijkste producent te worden van een 
groot aantal zeldzame aardmetalen; roept 
China op om zijn handelspartners een 
eerlijke en duurzame bevoorrading daarvan 
te garanderen; wijst in dat verband op de 
veroordeling van China door de WTO op 
5 juli 2011 omdat het voor bepaalde 
grondstoffen exportbeperkingen had 
ingesteld; verzoekt de Commissie om een 
strategisch partnerschap voor 
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gebruik van hulpbronnen en de 
ontwikkeling van industriële 
samenwerking in de toekomstgerichte 
sectoren van de groene economie;

samenwerking op het vlak van 
technologie aan te gaan met China om 
zeldzame aardmetalen te vervangen en de 
milieueffecten die het gevolg zijn van de 
ontginning van deze natuurlijke 
rijkdommen, te beperken; verzoekt de 
Commissie een Europese strategie voor 
oordeelkundig grondstoffengebruik uit te 
stippelen, via een grotere energie-
efficiëntie, recycling, vermindering van het
gebruik van hulpbronnen en de 
ontwikkeling van industriële 
samenwerking in de toekomstgerichte 
sectoren van de groene economie;

Or. en

Amendement 110
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. stelt vast dat 97% van de zeldzame 
aardmetalen die in de wereld worden 
gebruikt, uit China komt, en roept het land 
op om zijn handelspartners een eerlijke en 
duurzame bevoorrading daarvan te 
garanderen; verzoekt de Commissie 
speciaal aandacht te besteden aan eventuele 
beperkingen van China inzake de uitvoer 
van zijn grondstoffen; wijst in dat verband 
op de veroordeling van China door de 
WTO op 5 juli 2011 omdat het voor 
bepaalde grondstoffen exportbeperkingen 
had ingesteld; verzoekt de Commissie een 
Europese strategie voor oordeelkundig 
grondstoffengebruik uit te stippelen, via 
een grotere energie-efficiëntie, recycling, 
vermindering van het gebruik van 
hulpbronnen en de ontwikkeling van 
industriële samenwerking in de 
toekomstgerichte sectoren van de groene 

9. stelt vast dat 97% van de zeldzame 
aardmetalen die in de wereld worden 
gebruikt, uit China komt, en roept het land 
op om zijn handelspartners een eerlijke en 
duurzame bevoorrading daarvan te 
garanderen; verzoekt de Commissie 
speciaal aandacht te besteden aan eventuele 
beperkingen van China inzake de uitvoer 
van zijn grondstoffen; wijst in dat verband 
op de veroordeling van China door de 
WTO op 5 juli 2011 omdat het voor 
bepaalde grondstoffen exportbeperkingen 
had ingesteld; verzoekt de Commissie een 
Europese strategie voor oordeelkundig 
grondstoffengebruik uit te stippelen, via 
een grotere energie-efficiëntie, recycling, 
vermindering van het gebruik van 
hulpbronnen en de ontwikkeling van 
industriële samenwerking in de 
toekomstgerichte sectoren van de groene 
economie; pleit voor onderhandelingen 
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economie; met het oog op de aanname van 
gemeenschappelijke regels en beginselen 
betreffende de grondstoffenhandel, 
waardoor een kader tot stand wordt 
gebracht voor het gebruik van 
uitvoerbeperkingen, binnen de WTO, 
maar ook binnen de G20, omdat dit 
vraagstuk vooral van belang is voor de 
industrielanden en voor China;

Or. en

Amendement 111
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. stelt vast dat 97% van de zeldzame 
aardmetalen die in de wereld worden 
gebruikt, uit China komt, en roept het land 
op om zijn handelspartners een eerlijke en 
duurzame bevoorrading daarvan te 
garanderen; verzoekt de Commissie 
speciaal aandacht te besteden aan eventuele 
beperkingen van China inzake de uitvoer 
van zijn grondstoffen; wijst in dat verband 
op de veroordeling van China door de 
WTO op 5 juli 2011 omdat het voor 
bepaalde grondstoffen exportbeperkingen 
had ingesteld; verzoekt de Commissie een 
Europese strategie voor oordeelkundig 
grondstoffengebruik uit te stippelen, via 
een grotere energie-efficiëntie, recycling, 
vermindering van het gebruik van 
hulpbronnen en de ontwikkeling van 
industriële samenwerking in de 
toekomstgerichte sectoren van de groene 
economie;

9. stelt vast dat, nu andere mijnen gesloten 
zijn en bepaalde ontginningen nog niet 
zijn stopgezet, 97% van de zeldzame 
aardmetalen die in de wereld worden 
gebruikt, momenteel uit China komt, en 
roept het land op om zijn handelspartners 
duurzame productiewijzen en een eerlijke 
toegang tot de markt te garanderen;
verzoekt de Commissie speciaal aandacht 
te besteden aan eventuele beperkingen van 
China inzake de uitvoer van zijn 
grondstoffen; wijst in dat verband op de 
veroordeling van China door de WTO op 
5 juli 2011 omdat het voor bepaalde 
grondstoffen exportbeperkingen had 
ingesteld en wijst erop dat China deze 
uitspraak heeft betwist; verzoekt de 
Commissie een Europese strategie voor 
oordeelkundig grondstoffengebruik uit te
stippelen, via een grotere energie-
efficiëntie, recycling, vermindering van het 
gebruik van hulpbronnen en de 
ontwikkeling van industriële 
samenwerking in de toekomstgerichte 
sectoren van de groene economie;
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Or. en

Amendement 112
Niccolò Rinaldi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. stelt vast dat 97% van de zeldzame 
aardmetalen die in de wereld worden 
gebruikt, uit China komt, en roept het land 
op om zijn handelspartners een eerlijke en 
duurzame bevoorrading daarvan te 
garanderen; verzoekt de Commissie 
speciaal aandacht te besteden aan eventuele 
beperkingen van China inzake de uitvoer 
van zijn grondstoffen; wijst in dat verband 
op de veroordeling van China door de 
WTO op 5 juli 2011 omdat het voor 
bepaalde grondstoffen exportbeperkingen 
had ingesteld; verzoekt de Commissie een 
Europese strategie voor oordeelkundig 
grondstoffengebruik uit te stippelen, via 
een grotere energie-efficiëntie, recycling, 
vermindering van het gebruik van 
hulpbronnen en de ontwikkeling van 
industriële samenwerking in de 
toekomstgerichte sectoren van de groene 
economie;

9. stelt vast dat 97% van de zeldzame 
aardmetalen die in de wereld worden 
gebruikt, uit China komt, en roept het land 
op om zijn handelspartners een eerlijke en 
duurzame bevoorrading daarvan te 
garanderen; verzoekt de Commissie 
speciaal aandacht te besteden aan eventuele 
beperkingen van China inzake de uitvoer 
van zijn grondstoffen; wijst in dat verband 
op de veroordeling van China door de 
WTO op 5 juli 2011 omdat het voor 
bepaalde grondstoffen exportbeperkingen 
had ingesteld; verzoekt de WTO een 
langetermijnstrategie voor het gebruik
van zeldzame aardmetalen uit te stippelen, 
die op elk continent een duurzame 
economische ontwikkeling garandeert;

Or. it

Amendement 113
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie te 
onderhandelen over een ambitieuze 

10. verzoekt de Commissie te 
onderhandelen over een ambitieuze 
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investeringsovereenkomst EU-China om 
een beter klimaat te scheppen voor 
Europese investeerders in China en de 
Chinese kapitaalstromen naar de EU naar 
een hoger niveau te tillen;

investeringsovereenkomst EU-China om 
een beter klimaat te scheppen voor 
Europese investeerders in China en de 
wederkerige kapitaalstromen naar een 
hoger niveau te tillen;

Or. de

Amendement 114
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie te 
onderhandelen over een ambitieuze 
investeringsovereenkomst EU-China om 
een beter klimaat te scheppen voor 
Europese investeerders in China en de 
Chinese kapitaalstromen naar de EU naar 
een hoger niveau te tillen;

10. is verheugd over het initiatief van de 
Commissie om met China een 
overeenkomst op het vlak van de EU uit te 
onderhandelen betreffende de toegang tot 
de markt en de bescherming van 
investeringen om een beter klimaat te 
scheppen voor Europese investeerders in 
China en de Chinese kapitaalstromen naar 
de EU naar een hoger niveau te tillen; 
verzoekt de Raad om zo veel mogelijk 
rekening te houden met het standpunt van 
het Parlement betreffende de criteria van 
nieuwe overeenkomsten inzake de 
bescherming van investeringen op het 
niveau van de EU bij de formulering van 
het onderhandelingsmandaat van de 
Commissie, met name voor wat betreft:
- de evenwichtige verdeling van rechten 
en plichten van investeerders met het oog 
op de volledige naleving van de 
regelgeving van het ontvangende land, 
ongeacht of die voor of na de vestiging 
van kracht wordt,
- het behoud van een openbare 
beleidsruimte voor de sociale, 
gezondheids- en milieuverordeningen, die 
niet mogen worden beschouwd als een 
onterechte beperking van de legitieme 
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winstverwachtingen of als een 
onrechtstreekse vorm van onteigening, 
- volharding in de beslechting van 
geschillen tussen staten,
- de eventuele invoering van 
geschillenbeslechting tussen investeerders 
en staten op voorwaarde dat dit een 
volledig transparant proces is dat de 
oprichting van een arbitragecollege 
omvat, evenals de invoering van een 
beroepsprocedure en de bekendmaking 
van rechtsmiddelen, procedures en 
resultaten, 
- de uitsluiting van vraagstukken 
betreffende de wetgevende of 
bestuursrechtelijke activiteiten van de 
lidstaten met het oog op de toepassing van 
de verordeningen en richtlijnen van de 
EU uit de beslechting van geschillen 
tussen investeerders en staten,
- de bijzondere behandeling van 
investeringen door staatsfondsen;

Or. en

Amendement 115
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie te 
onderhandelen over een ambitieuze 
investeringsovereenkomst EU-China om 
een beter klimaat te scheppen voor 
Europese investeerders in China en de 
Chinese kapitaalstromen naar de EU naar 
een hoger niveau te tillen;

10. verzoekt de Commissie te 
onderhandelen over een ambitieuze 
investeringsovereenkomst EU-China voor 
een beter en sneller gebruik van de 
enorme wederzijdse 
investeringsmogelijkheden, om de 
wederzijdse kapitaalstromen naar een 
hoger niveau te tillen en, vooral, om de 
Europese investeerders een duurzaam en 
veilig perspectief in China te bieden;

Or. de
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Amendement 116
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie te 
onderhandelen over een ambitieuze 
investeringsovereenkomst EU-China om 
een beter klimaat te scheppen voor 
Europese investeerders in China en de 
Chinese kapitaalstromen naar de EU naar 
een hoger niveau te tillen;

10. verzoekt de Commissie te 
onderhandelen over een ambitieuze en 
evenwichtige investeringsovereenkomst 
EU-China om een beter klimaat en een 
betere markttoegang voor Europese 
investeerders in China en meer 
transparantie wat betreft het bestuur van 
Chinese bedrijven die investeren in de EU 
te scheppen en de Chinese kapitaalstromen 
naar de EU naar een hoger niveau te tillen;

Or. en

Amendement 117
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie te 
onderhandelen over een ambitieuze 
investeringsovereenkomst EU-China om 
een beter klimaat te scheppen voor 
Europese investeerders in China en de 
Chinese kapitaalstromen naar de EU naar 
een hoger niveau te tillen;

10. merkt op dat de Commissie de 
onderhandeling over een ambitieuze 
investeringsovereenkomst EU-China 
voorbereidt om een beter klimaat te 
scheppen voor Europese investeerders in 
China en de Chinese kapitaalstromen naar 
de EU naar een hoger niveau te tillen; staat 
erop dat elk ontwerpmandaat in het kader 
van deze onderhandelingen de vereisten 
van het verslag van het Europees 
Parlement over de politieke toekomst van 
Europa op gebied van internationale 
investeringen volledig in acht neemt; 
bevestigt dat de overeenkomsten inzake 
investeringen de toekomstige 
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democratische procedures van politieke 
besluitvorming niet aan het wankelen 
mogen brengen;

Or. en

Amendement 118
Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verwelkomt de opening van het 
EU-centrum voor kleine en middelgrote 
ondernemingen die in november 2010 in 
Peking heeft plaatsgevonden; het 
centrum, dat in maart 2011 zijn deuren 
heeft geopend voor kmo's heeft als doel de 
Europese kmo's te helpen de 
moeilijkheden waarmee ze te maken 
krijgen wanneer ze op de Chinese markt 
actief zijn, aan te pakken, met name in de 
eerste stadia van hun activiteit; daarnaast 
vestigt het centrum de aandacht op de 
belangrijkste sectoren voor de Europese 
kmo's in China en helpt hen te werken 
binnen de Chinese regelgeving;

Or. en

Amendement 119
Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. benadrukt het belang van 
samenwerking tussen bedrijven en de 
oprichting van partnerschappen tussen de 
Chinese universiteiten en de bedrijven van 
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de EU om de innovatie in China te 
verbeteren; roept op te profiteren van de 
voordelen geboden door de EU-databank, 
die gegevens bevat voor EU-bedrijven 
inzake de markttoegangsvoorwaarden, 
zoals tarifaire invoerbelemmeringen, 
productvereisten, douanerechten, 
formaliteiten, documenten en statistieken; 
verwelkomt de activiteiten van de kamer 
van Koophandel van de EU in China;

Or. en

Amendement 120
Robert Sturdy
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst erop dat China staatsschuld van 
lidstaten van de eurozone aanhoudt; 
onderstreept dat het aanhouden van die 
schuld een nieuwe politieke dimensie heeft 
gekregen door de zware schuldproblemen 
in de eurozone; verzoekt de Commissie om 
met de ECB en de lidstaten beraad te 
starten over de oprichting van een 
gecoördineerd systeem om de houders van 
die staatsschuld te identificeren; vraagt 
zich af in hoeverre de EU met China over 
handel kan onderhandelen aangezien dit 
land bijdraagt aan de financiële
stabilisering van de eurozone;

11. wijst erop dat China staatsschuld van 
lidstaten van de eurozone aanhoudt; 
onderstreept dat het aanhouden van die 
schuld een nieuwe politieke dimensie heeft 
gekregen door de zware schuldproblemen 
in de eurozone; verzoekt de Commissie om 
met de ECB en de lidstaten beraad te 
starten over de oprichting van een 
gecoördineerd systeem om de houders van 
die staatsschuld te identificeren; vreest dat 
de onderhandelingscapaciteiten van de 
EU in het kader van handelsgesprekken 
met China worden aangetast doordat dit 
land bijdraagt aan de financiële 
stabilisering van de eurozone;

Or. en

Amendement 121
Emilio Menéndez del Valle
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst erop dat China staatsschuld van 
lidstaten van de eurozone aanhoudt; 
onderstreept dat het aanhouden van die 
schuld een nieuwe politieke dimensie heeft 
gekregen door de zware schuldproblemen 
in de eurozone; verzoekt de Commissie om 
met de ECB en de lidstaten beraad te 
starten over de oprichting van een 
gecoördineerd systeem om de houders van 
die staatsschuld te identificeren; vraagt 
zich af in hoeverre de EU met China over 
handel kan onderhandelen aangezien dit 
land bijdraagt aan de financiële 
stabilisering van de eurozone;

11. wijst erop dat China staatsschuld van 
lidstaten van de eurozone aanhoudt; 
onderstreept dat het aanhouden van die 
schuld een nieuwe politieke dimensie heeft 
gekregen door de zware schuldproblemen 
in de eurozone; verzoekt de Commissie om 
met de ECB en de lidstaten beraad te 
starten over de oprichting van een 
gecoördineerd systeem om de houders van 
die staatsschuld te identificeren;

Or. en

Amendement 122
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst erop dat China staatsschuld van
lidstaten van de eurozone aanhoudt;
onderstreept dat het aanhouden van die 
schuld een nieuwe politieke dimensie heeft 
gekregen door de zware schuldproblemen 
in de eurozone; verzoekt de Commissie 
om met de ECB en de lidstaten beraad te 
starten over de oprichting van een 
gecoördineerd systeem om de houders van 
die staatsschuld te identificeren; vraagt 
zich af in hoeverre de EU met China over 
handel kan onderhandelen aangezien dit 
land bijdraagt aan de financiële 
stabilisering van de eurozone;

11. is verheugd dat in deze rampzalige 
tijden van financiële crisis China de 
lidstaten binnen en buiten de eurozone 
ondersteunt door middel van directe 
buitenlandse investeringen en, in 
bepaalde mate, door 
staatsschuldobligaties aan te kopen;
onderstreept dat deze steun een nieuwe 
politieke dimensie heeft gekregen in het 
partnerschap van de EU en China;
verzoekt de Commissie om met de ECB en 
de lidstaten beraad te starten over de 
oprichting van een gecoördineerd systeem 
om de publieke en particuliere actoren die 
staatsschuld houden, te identificeren; 
vraagt zich af in hoeverre de EU met China 
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over handel kan onderhandelen aangezien 
dit land de nodige en welkome bijdrage
aan de financiële stabilisering van de 
eurozone levert;

Or. en

Amendement 123
Franck Proust

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst erop dat China staatsschuld van 
lidstaten van de eurozone aanhoudt; 
onderstreept dat het aanhouden van die 
schuld een nieuwe politieke dimensie heeft 
gekregen door de zware schuldproblemen 
in de eurozone; verzoekt de Commissie om 
met de ECB en de lidstaten beraad te 
starten over de oprichting van een 
gecoördineerd systeem om de houders van 
die staatsschuld te identificeren; vraagt 
zich af in hoeverre de EU met China over 
handel kan onderhandelen aangezien dit 
land bijdraagt aan de financiële 
stabilisering van de eurozone;

11. wijst erop dat China staatsschuld van 
lidstaten van de eurozone aanhoudt; 
onderstreept dat het aanhouden van die 
schuld een nieuwe politieke dimensie heeft 
gekregen door de zware schuldproblemen 
in de eurozone; verzoekt de Commissie om 
in samenwerking met de ECB en de 
lidstaten een gecoördineerd systeem op te 
richten om de houders van die staatsschuld 
te identificeren; vraagt zich af in hoeverre 
de EU met China over handel kan 
onderhandelen aangezien dit land bijdraagt 
aan de financiële stabilisering van de 
eurozone;

Or. fr

Amendement 124
Matteo Salvini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. wijst erop dat China staatsschuld van 
lidstaten van de eurozone aanhoudt; 
onderstreept dat het aanhouden van die 
schuld een nieuwe politieke dimensie heeft 

11. wijst erop dat China staatsschuld van 
lidstaten van de eurozone aanhoudt; 
onderstreept dat het aanhouden van die 
schuld een nieuwe politieke dimensie heeft 
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gekregen door de zware schuldproblemen 
in de eurozone; verzoekt de Commissie om 
met de ECB en de lidstaten beraad te 
starten over de oprichting van een 
gecoördineerd systeem om de houders van 
die staatsschuld te identificeren; vraagt 
zich af in hoeverre de EU met China over 
handel kan onderhandelen aangezien dit 
land bijdraagt aan de financiële 
stabilisering van de eurozone;

gekregen door de zware schuldproblemen 
in de eurozone; verzoekt de Commissie om 
met de ECB en de lidstaten beraad te 
starten over de oprichting van een 
gecoördineerd systeem om de houders van 
die staatsschuld te identificeren;

Or. it

Amendement 125
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. onderstreept dat de chronische
onderwaardering en de oninwisselbaarheid 
van de yuan de Chinese export een 
oneerlijk concurrentievoordeel opleveren,
terwijl China een derde van de wereldwijde 
deviezenreserves aanhoudt; wijst erop dat 
de mondiale economische en commerciële 
stabiliteit in gevaar is als de internationale 
financiële regulering en de macro-
economische coördinatie tussen de G20-
landen niet worden versterkt; roept China 
op om de yuan tot een gepaste wisselkoers 
te laten opwaarderen; wijst erop dat de EU, 
volgens de bepalingen van de Europese 
verdragen, bij onhoudbare wereldwijde 
monetaire wanverhoudingen een 
wisselkoersbeleid kan aannemen;

12. onderstreept dat de vermeende 
onderwaardering en de oninwisselbaarheid 
van de yuan de Chinese export een 
oneerlijk concurrentievoordeel kunnen
opleveren, terwijl China een derde van de 
wereldwijde deviezenreserves aanhoudt; 
wijst erop dat de mondiale economische en 
commerciële stabiliteit in gevaar is als de 
internationale financiële regulering en de 
macro-economische coördinatie tussen de 
G20-landen niet worden versterkt; roept 
China op om de yuan tot een gepaste 
wisselkoers te laten opwaarderen; wijst 
erop dat de EU, volgens de bepalingen van 
de Europese verdragen, bij onhoudbare 
wereldwijde monetaire wanverhoudingen 
een wisselkoersbeleid kan aannemen;

Or. en

Amendement 126
Helmut Scholz
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. onderstreept dat de chronische 
onderwaardering en de oninwisselbaarheid 
van de yuan de Chinese export een 
oneerlijk concurrentievoordeel opleveren, 
terwijl China een derde van de wereldwijde 
deviezenreserves aanhoudt; wijst erop dat 
de mondiale economische en commerciële 
stabiliteit in gevaar is als de internationale 
financiële regulering en de macro-
economische coördinatie tussen de G20-
landen niet worden versterkt; roept China 
op om de yuan tot een gepaste wisselkoers 
te laten opwaarderen; wijst erop dat de EU, 
volgens de bepalingen van de Europese
verdragen, bij onhoudbare wereldwijde 
monetaire wanverhoudingen een 
wisselkoersbeleid kan aannemen;

12. onderstreept dat de chronische 
onderwaardering en de oninwisselbaarheid 
van de yuan de Chinese export een 
oneerlijk concurrentievoordeel opleveren,
de invoer duurder maakt voor China en 
bijdraagt tot een sterke inflatie in China; 
merkt op dat het feit dat China een derde 
van de wereldwijde deviezenreserves 
aanhoudt het land erg kwetsbaar maakt 
voor de gevolgen van een eventuele 
economische recessie in Japan, in Noord-
Amerika of in Europa; wijst erop dat de 
mondiale economische en commerciële 
stabiliteit in gevaar is als de internationale 
financiële regulering en de macro-
economische coördinatie tussen de 
lidstaten van het IMF niet worden 
versterkt; roept China op om de yuan tot 
een gepaste wisselkoers te laten 
opwaarderen; neemt terdege kennis van 
het Chinese voorstel om de valutamand 
met speciale trekkingsrechten van het 
IMF bij te stellen rekening houdend met 
de rol van de grote opkomende 
economieën en hun deviezen;

Or. en

Amendement 127
Marielle De Sarnez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. onderstreept dat de chronische 
onderwaardering en de oninwisselbaarheid 
van de yuan de Chinese export een 
oneerlijk concurrentievoordeel opleveren, 
terwijl China een derde van de wereldwijde 

12. onderstreept dat de chronische 
onderwaardering en de oninwisselbaarheid 
van de yuan de Chinese export een 
oneerlijk concurrentievoordeel opleveren, 
terwijl China een derde van de wereldwijde 
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deviezenreserves aanhoudt; wijst erop dat
de mondiale economische en commerciële 
stabiliteit in gevaar is als de internationale 
financiële regulering en de macro-
economische coördinatie tussen de G20-
landen niet worden versterkt; roept China 
op om de yuan tot een gepaste wisselkoers 
te laten opwaarderen; wijst erop dat de EU, 
volgens de bepalingen van de Europese 
verdragen, bij onhoudbare wereldwijde 
monetaire wanverhoudingen een 
wisselkoersbeleid kan aannemen;

deviezenreserves aanhoudt; verzoekt om
versterking van de internationale 
financiële regulering en de macro-
economische coördinatie tussen de G20-
landen om te voorkomen dat de mondiale 
economische en commerciële stabiliteit aan 
het wankelen gaat; roept China op om de 
yuan tot een gepaste wisselkoers te laten 
opwaarderen; wijst erop dat de EU, 
volgens de bepalingen van de Europese 
verdragen, bij onhoudbare wereldwijde 
monetaire wanverhoudingen een 
wisselkoersbeleid kan aannemen;

Or. fr

Amendement 128
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Commissie China aan 
te moedigen de lopende transacties te 
liberaliseren en nodigt de Commissie 
eveneens uit een voorbeeld te verschaffen 
van de manier waarop het 
vastewisselkoersstelsel het 
concurrentievermogen van de EU aantast, 
en vervolgens geschikte prioritaire acties 
te plannen.

Or. en

Amendement 129
Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Kopje 4



PE480.615v01-00 76/104 AM\889744NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

Hervorming van de organisatie van 
handelsbetrekkingen

Schrappen

Or. en

Amendement 130
Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Kopje 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Naar een nieuw institutioneel kader voor 
de handelsbetrekkingen tussen de EU en 
China

Or. en

Amendement 131
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten om te eisen dat 
buitenlandse ondernemingen de Europese 
sociale normen en milieunormen en de 
duurzaamheid van de werkgelegenheid in 
acht nemen wanneer zij Europese 
bedrijven overnemen of 
dochterondernemingen in de EU vestigen; 
verzoekt de Commissie om een instelling 
op te richten die als taak heeft 
buitenlandse strategische investeringen 
vooraf te onderzoeken, naar het model 
van de CFIUS-commissie in de Verenigde 
Staten, om een duidelijk beeld te krijgen 
van de ondernemingen die op Europees 

Schrappen
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grondgebied actief zijn en er investeren;

Or. en

Amendement 132
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten om te eisen dat 
buitenlandse ondernemingen de Europese 
sociale normen en milieunormen en de 
duurzaamheid van de werkgelegenheid in 
acht nemen wanneer zij Europese 
bedrijven overnemen of 
dochterondernemingen in de EU vestigen; 
verzoekt de Commissie om een instelling 
op te richten die als taak heeft 
buitenlandse strategische investeringen 
vooraf te onderzoeken, naar het model 
van de CFIUS-commissie in de Verenigde 
Staten, om een duidelijk beeld te krijgen 
van de ondernemingen die op Europees 
grondgebied actief zijn en er investeren;

Schrappen

Or. de

Amendement 133
Robert Sturdy
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten om te eisen dat 
buitenlandse ondernemingen de Europese
sociale normen en milieunormen en de 
duurzaamheid van de werkgelegenheid in 
acht nemen wanneer zij Europese bedrijven 

13. verzoekt de lidstaten om zich ervan te 
vergewissen dat buitenlandse 
ondernemingen die in de EU actief zijn 
alle wetgeving die geldt binnen de interne 
markt, met inbegrip van de sociale normen 
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overnemen of dochterondernemingen in de 
EU vestigen; verzoekt de Commissie om 
een instelling op te richten die als taak 
heeft buitenlandse strategische 
investeringen vooraf te onderzoeken, naar 
het model van de CFIUS-commissie in de 
Verenigde Staten, om een duidelijk beeld 
te krijgen van de ondernemingen die op 
Europees grondgebied actief zijn en er 
investeren;

en milieunormen in acht nemen en
bijdragen aan het bevorderen van de 
duurzaamheid van de werkgelegenheid 
wanneer zij Europese bedrijven overnemen 
of dochterondernemingen in de EU 
vestigen; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de mogelijkheid te onderzoeken 
buitenlandse strategische investeringen 
vooraf te onderzoeken, naar het model dat 
werd gerealiseerd door de CFIUS-
commissie in de Verenigde Staten, om een 
duidelijk beeld te krijgen van de 
ondernemingen die op Europees 
grondgebied actief zijn en er investeren;

Or. en

Amendement 134
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten om te eisen dat 
buitenlandse ondernemingen de Europese 
sociale normen en milieunormen en de 
duurzaamheid van de werkgelegenheid in 
acht nemen wanneer zij Europese bedrijven 
overnemen of dochterondernemingen in de 
EU vestigen; verzoekt de Commissie om 
een instelling op te richten die als taak 
heeft buitenlandse strategische 
investeringen vooraf te onderzoeken, naar 
het model van de CFIUS-commissie in de 
Verenigde Staten, om een duidelijk beeld 
te krijgen van de ondernemingen die op 
Europees grondgebied actief zijn en er 
investeren;

13. verzoekt de lidstaten om, aan de hand 
van de geschikte controlemechanismen,
zich ervan te vergewissen dat buitenlandse 
ondernemingen de Europese sociale 
normen en milieunormen en de 
duurzaamheid van de werkgelegenheid in 
acht nemen wanneer zij Europese bedrijven 
overnemen of dochterondernemingen in de 
EU vestigen; verzoekt de Commissie om 
een instelling op te richten die als taak 
heeft buitenlandse strategische 
investeringen vooraf te onderzoeken, naar 
het model van de CFIUS-commissie in de 
Verenigde Staten, om een duidelijk beeld 
te krijgen van de ondernemingen die op 
Europees grondgebied actief zijn en er 
investeren;

Or. en
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Amendement 135
Marielle De Sarnez, Emilio Menéndez del Valle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten om te eisen dat 
buitenlandse ondernemingen de Europese 
sociale normen en milieunormen en de 
duurzaamheid van de werkgelegenheid in 
acht nemen wanneer zij Europese bedrijven 
overnemen of dochterondernemingen in de 
EU vestigen; verzoekt de Commissie om 
een instelling op te richten die als taak 
heeft buitenlandse strategische 
investeringen vooraf te onderzoeken, naar 
het model van de CFIUS-commissie in de 
Verenigde Staten, om een duidelijk beeld 
te krijgen van de ondernemingen die op 
Europees grondgebied actief zijn en er 
investeren;

13. verzoekt de lidstaten om te eisen dat 
buitenlandse ondernemingen de Europese 
sociale normen en milieunormen en de 
duurzaamheid van de werkgelegenheid in 
acht nemen wanneer zij Europese bedrijven 
overnemen of dochterondernemingen in de 
EU vestigen; verzoekt de Commissie om 
een instelling op te richten die als taak 
heeft buitenlandse strategische 
investeringen vooraf te onderzoeken, naar 
het model van de CFIUS-commissie in de 
Verenigde Staten, om een duidelijk beeld 
te krijgen van de ondernemingen die op 
Europees grondgebied actief zijn en er 
investeren, en om op regelmatige basis 
verslag uit te brengen aan het Parlement;

Or. en

Amendement 136
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt erop aan dat de EU een 
hervorming van de WTO-regels over de 
organisatie van de handelsbetrekkingen 
voorstelt, met inbegrip van dwingende 
normen op sociaal en 
volksgezondheidsgebied, gezamenlijk 
uitgewerkt met de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 

Schrappen
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en de VN;

Or. en

Amendement 137
Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt erop aan dat de EU een 
hervorming van de WTO-regels over de 
organisatie van de handelsbetrekkingen 
voorstelt, met inbegrip van dwingende 
normen op sociaal en 
volksgezondheidsgebied, gezamenlijk 
uitgewerkt met de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 
en de VN;

Schrappen

Or. en

Amendement 138
Robert Sturdy
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt erop aan dat de EU een 
hervorming van de WTO-regels over de 
organisatie van de handelsbetrekkingen 
voorstelt, met inbegrip van dwingende 
normen op sociaal en 
volksgezondheidsgebied, gezamenlijk 
uitgewerkt met de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 
en de VN;

14. dringt erop aan dat de EU een 
gezamenlijk overleg over de organisatie
van de internationale handelsbetrekkingen 
opstart, samen met andere partijen zoals 
de WTO, de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO), de OESO en de
VN, met inbegrip van de mogelijkheid 
voor lidstaten van de WTO om 
gezamenlijke normen op sociaal en 
volksgezondheidsgebied uit te werken om 
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het niveau van bescherming en veiligheid 
van de consument wereldwijd te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 139
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt erop aan dat de EU een 
hervorming van de WTO-regels over de 
organisatie van de handelsbetrekkingen 
voorstelt, met inbegrip van dwingende 
normen op sociaal en 
volksgezondheidsgebied, gezamenlijk 
uitgewerkt met de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 
en de VN;

14. dringt erop aan dat de EU zich
proactief inspant bij alle betrokken 
internationale organisaties met het oog op 
een hervormingsproces om dwingende 
normen op sociaal, milieu- en 
volksgezondheidsgebied op te nemen in de 
multilaterale handelsregels;

Or. en

Amendement 140
Niccolò Rinaldi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt erop aan dat de EU een 
hervorming van de WTO-regels over de 
organisatie van de handelsbetrekkingen 
voorstelt, met inbegrip van dwingende 
normen op sociaal en
volksgezondheidsgebied, gezamenlijk 
uitgewerkt met de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de 

14. dringt erop aan dat de EU een 
hervorming van de WTO-regels over de 
organisatie van de handelsbetrekkingen 
voorstelt, met inbegrip van dwingende 
normen op sociaal, milieu- en
volksgezondheidsgebied, gezamenlijk 
uitgewerkt met de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de 
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Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en 
de VN;

Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en 
de VN;

Or. it

Amendement 141
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. stelt vast dat arbeidsconflicten zijn 
toegenomen in China en acht het 
betreurenswaardig dat de verhoging van 
het minimumloon de inflatie niet 
compenseert, met name in de zuidelijke 
provincies; verzoekt China een volledige 
wetgeving aan te nemen over de 
gemeenschappelijke onderhandelingen en 
alle nodige maatregelen in te voeren voor 
de oprichting van een sociale dialoog; 
stelt voor dat de Commissie samenwerkt 
met de Chinese autoriteiten en betrokken 
partijen om deze ontwikkelingen te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 142
Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. betreurt de fragmentatie en het 
gebrek aan coördinatie van het 
institutionele kader in de 
handelsbetrekkingen van de EU met 
China; vraagt de Commissie het 
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organigram van de bilaterale 
betrekkingen dringend te herzien, een 
betere coördinatie na te streven en al wat 
overbodig is wat betreft de ontelbare 
werkgroepen, dialogen en formele en 
informele organen te schrappen; vraagt 
de lidstaten, de regio's en de gemeenten 
hun beleid ten opzichte van China beter 
op elkaar af te stemmen door dringende 
maatregelen aan te nemen om tot een 
werkbare consensus te komen om de 
gemeenschappelijke EU-doelstellingen te 
bereiken;

Or. en

Amendement 143
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 15

Ontwerpadvies Amendement

15. verzoekt de EU een strategie te 
ontwikkelen om gedwongen overdrachten 
van technologie te voorkomen; wenst in 
dat verband dat de procedure van nauwere 
samenwerking inzake het 
gemeenschapsoctrooi snel wordt afgerond;

15. verzoekt de EU een strategie te 
ontwikkelen met het oog op een 
gelijkwaardig partnerschap tussen de EU 
en China voor overdrachten van 
technologie en gemeenschappelijke 
onderzoeksprogramma's; vraagt de EU en 
de lidstaten om hun investeringen in het 
onderwijs, de universiteiten en onderzoek 
en ontwikkeling fors te verhogen; wenst in 
dat verband dat de procedure van nauwere 
samenwerking inzake het 
gemeenschapsoctrooi snel wordt afgerond;

Or. en

Amendement 144
Christofer Fjellner

Ontwerpadvies
Paragraaf 16
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Ontwerpadvies Amendement

16. dringt erop aan dat alle goederen die 
op de interne Europese markt in omloop 
zijn de Europese regels en voorschriften 
strikt in acht nemen en verzoekt de 
Commissie snel een met de WTO-regels 
strokend scenario voor te stellen voor de 
geleidelijke invoering van een stelsel van 
randvoorwaarden voor de 
handelsbetrekkingen en/of correctie aan 
de grenzen wat goederen uit derde landen 
betreft die deze normen niet naleven;

Schrappen

Or. en

Amendement 145
Daniel Caspary

Ontwerpadvies
Paragraaf 16

Ontwerpadvies Amendement

16. dringt erop aan dat alle goederen die op 
de interne Europese markt in omloop zijn 
de Europese regels en voorschriften strikt 
in acht nemen en verzoekt de Commissie 
snel een met de WTO-regels strokend 
scenario voor te stellen voor de 
geleidelijke invoering van een stelsel van 
randvoorwaarden voor de 
handelsbetrekkingen en/of correctie aan 
de grenzen wat goederen uit derde landen 
betreft die deze normen niet naleven;

16. dringt erop aan dat alle goederen die op 
de interne Europese markt in omloop zijn 
de Europese regels en voorschriften strikt 
in acht nemen;

Or. de

Amendement 146
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-groep



AM\889744NL.doc 85/104 PE480.615v01-00

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 16

Ontwerpadvies Amendement

16. dringt erop aan dat alle goederen die op 
de interne Europese markt in omloop zijn 
de Europese regels en voorschriften strikt 
in acht nemen en verzoekt de Commissie 
snel een met de WTO-regels strokend
scenario voor te stellen voor de geleidelijke 
invoering van een stelsel van 
randvoorwaarden voor de 
handelsbetrekkingen en/of correctie aan de 
grenzen wat goederen uit derde landen 
betreft die deze normen niet naleven;

16. dringt erop aan dat alle goederen die op 
de interne Europese markt in omloop zijn 
de Europese voorschriften voor sociale 
bescherming, bescherming van milieu en 
gezondheid strikt in acht nemen en 
verzoekt de Commissie snel een scenario 
voor te stellen voor de geleidelijke 
invoering van een stelsel van 
randvoorwaarden voor de 
handelsbetrekkingen en/of correctie aan de 
grenzen wat goederen uit derde landen 
betreft die deze normen niet naleven;

Or. en

Amendement 147
Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpadvies
Paragraaf 16

Ontwerpadvies Amendement

16. dringt erop aan dat alle goederen die op 
de interne Europese markt in omloop zijn 
de Europese regels en voorschriften strikt 
in acht nemen en verzoekt de Commissie 
snel een met de WTO-regels strokend 
scenario voor te stellen voor de 
geleidelijke invoering van een stelsel van 
randvoorwaarden voor de 
handelsbetrekkingen en/of correctie aan de 
grenzen wat goederen uit derde landen 
betreft die deze normen niet naleven;

16. dringt erop aan dat alle goederen die op 
de interne Europese markt in omloop zijn 
de Europese regels en voorschriften strikt 
in acht nemen en verzoekt de Commissie 
in een met de WTO-regels strokend 
scenario te voorzien voor de geleidelijke 
invoering van een stelsel van 
randvoorwaarden voor de 
handelsbetrekkingen en/of correctie aan de 
grenzen wat goederen uit derde landen 
betreft die deze normen niet naleven;
merkt op dat de in het kader van een 
dergelijk mechanisme aangenomen 
maatregelen proportioneel en niet-
discriminerend moeten zijn en niet mogen 
leiden tot willekeurige en 
ongerechtvaardigde verstoring van het 
handelsverkeer, om economische nadelen 
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voor de binnenlandse industrieën te 
voorkomen en om te voorkomen dat 
commerciële partners van dergelijke 
maatregelen gebruik maken om de 
toegang van Europese bedrijven te 
beperken tot markten van derde landen;

Or. en

Amendement 148
Franck Proust

Ontwerpadvies
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

16 bis. is bezorgd over het gebrek aan 
eenheid binnen Europa betreffende onze 
betrekkingen met China; verzoekt de 
Commissie het aantal instellingen dat zich 
bezighoudt met betrekkingen tussen de 
EU en China te stroomlijnen en verzoekt 
de Raad tot overeenstemming te komen 
over een echte strategie voor onze 
betrekkingen met China; stelt voor om 
jaarlijks een verslag te publiceren waarin 
de naleving van China's WTO-
verplichtingen wordt beoordeeld;

Or. fr

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 17

Ontwerpadvies Amendement

17. onderstreept de groeiende invloed van 
China op het gebied van de internationale 
handel; roept de EU derhalve op om de 
economische, sociale en milieueffecten van 

17. onderstreept de groeiende invloed van 
China op het gebied van de internationale 
handel; roept de EU derhalve op om de 
economische, sociale en milieueffecten van 
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de toenemende investeringen van China in 
de ontwikkelingslanden, en met name in 
Afrika, nauwlettend in het oog te houden;

de toenemende investeringen van China in 
de ontwikkelingslanden, en met name in 
Latijns-Amerika en Afrika, nauwlettend in 
het oog te houden;

Or. en

Amendement 150
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 17

Ontwerpadvies Amendement

17. onderstreept de groeiende invloed van 
China op het gebied van de internationale 
handel; roept de EU derhalve op om de 
economische, sociale en milieueffecten van 
de toenemende investeringen van China in 
de ontwikkelingslanden, en met name in 
Afrika, nauwlettend in het oog te houden;

17. onderstreept de groeiende invloed van 
China op het gebied van de internationale 
handel; roept de EU derhalve op om de
politieke, economische, sociale en 
milieueffecten van de toenemende 
investeringen van China in de ontwikkelde 
landen en ontwikkelingslanden 
nauwlettend in het oog te houden en te 
evalueren;

Or. en

Amendement 151
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 17

Ontwerpadvies Amendement

17. onderstreept de groeiende invloed van 
China op het gebied van de internationale 
handel; roept de EU derhalve op om de 
economische, sociale en milieueffecten van
de toenemende investeringen van China in 
de ontwikkelingslanden, en met name in 
Afrika, nauwlettend in het oog te houden;

17. onderstreept de groeiende invloed van 
China op het gebied van de internationale 
handel; roept de EU derhalve op om haar 
inspanningen te verhogen met het oog op 
de coördinatie van de Europese en 
Chinese activiteiten in de 
ontwikkelingslanden op het vlak van de 
economische, sociale en milieueffecten 
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daarvan; merkt op dat de toenemende 
investeringen van China in de 
ontwikkelingslanden op lokaal niveau 
evenzeer worden gezien als een bedreiging 
dan als een vermindering van de 
afhankelijkheid van de EU, Japan en de 
VS;

Or. en

Amendement 152
Tokia Saïfi

Ontwerpadvies
Paragraaf 17

Ontwerpadvies Amendement

17. onderstreept de groeiende invloed van 
China op het gebied van de internationale 
handel; roept de EU derhalve op om de 
economische, sociale en milieueffecten van 
de toenemende investeringen van China in 
de ontwikkelingslanden, en met name in 
Afrika, nauwlettend in het oog te houden;

17. onderstreept de groeiende invloed van 
China op het gebied van de internationale 
handel en op regionaal niveau, aangezien 
China de belangrijkste handelspartner is 
van de Associatie van Zuidoost-Aziatische 
staten (ASEAN); roept de EU derhalve op 
om de economische, sociale en 
milieueffecten van de toenemende 
investeringen van China in de 
ontwikkelingslanden, en met name in 
Afrika en de rest van Azië, nauwlettend in 
het oog te houden;

Or. fr

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

17 bis. bevestigt nogmaals dat de Chinese 
investeringen in Latijns-Amerika en 
Afrika, en met name in de speciale 
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economische zones (SEZ), noodzakelijk 
zijn voor de economische ontwikkeling en 
de ontwikkeling van lokale 
productieketens door gebruik te maken 
van lokale arbeidskrachten;

Or. en

Amendement 154
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

17 bis. is van mening dat het, rekening 
houdend met de sociale rechten in 
handelsbetrekkingen, mogelijk is 
vooruitgang te boeken in de bescherming 
van de mensenrechten;

Or. en

Amendement 155
Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

17 bis. betreurt het feit dat de 
investeringen en de steun van China in de 
ontwikkelingslanden niet onderworpen 
zijn aan internationale normen voor de 
evaluatie van de sociale gevolgen en de 
milieueffecten;

Or. en

Amendement 156
Marielle De Sarnez
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. vreest dat bepaalde Europese 
bedrijven voornamelijk in China 
investeren omwille van de lage 
productiekosten als gevolg van de minder 
strikte sociale, milieu- en 
mensenrechtennormen; beveelt de 
Commissie en de lidstaten sterk aan om 
Europese bedrijven in China aan te 
moedigen een doeltreffende praktijk op 
het gebied van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO) aan te 
nemen en om beste praktijken op het 
gebied van MVO-initiatieven te 
publiceren en te verspreiden; dringt er bij 
de Commissie bovendien op aan om na te 
gaan hoe MVO-bepalingen kunnen 
worden opgenomen in de nieuwe 
investeringsovereenkomst EU-China;

Or. en

Amendement 157
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. moedigt de regeringen van landen 
die rijk zijn aan hulpbronnen aan om de 
nieuwe concurrentiële situatie op de 
internationale markten te benutten en om 
in het belang van hun burgers de beste 
akkoorden te sluiten;

Or. en



AM\889744NL.doc 91/104 PE480.615v01-00

NL

Amendement 158
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 quater. is bezorgd over de gevolgen van 
de nieuwe consumptiegewoonten en 
investeringspraktijken van China, alsook 
van het Europese en Amerikaanse beleid 
inzake biobrandstoffen voor de prijzen 
van voedingsmiddelen in de 
ontwikkelingslanden; dringt aan op een 
EU-China-initiatief voor een regeling van 
de overdracht en aankoop van gronden, 
aangezien hierbij momenteel landbouwers 
worden benadeeld, wat de 
voedselzekerheid van de 
ontwikkelingslanden in gevaar brengt;

Or. en

Amendement 159
Daniel Caspary

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst erop dat China de grootste 
emittent van broeikasgassen ter wereld is; 
dringt erop aan dat de EU aan de WTO
voorstelt om in de regels over de 
organisatie van de internationale
handelsbetrekkingen milieu- en 
klimaatvereisten te verwerken door 
doeltreffende milieuvoorschriften uit te 
vaardigen;

18. wijst erop dat China de grootste 
emittent van broeikasgassen ter wereld is; 
dringt erop aan dat de EU binnen 
internationale organisaties voorstelt om in 
de regels van internationale organisaties
milieu- en klimaatvereisten te verwerken 
door doeltreffende milieuvoorschriften uit 
te vaardigen;

Or. de
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Amendement 160
Robert Sturdy
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst erop dat China de grootste 
emittent van broeikasgassen ter wereld is; 
dringt erop aan dat de EU aan de WTO
voorstelt om in de regels over de 
organisatie van de internationale 
handelsbetrekkingen milieu- en 
klimaatvereisten te verwerken door 
doeltreffende milieuvoorschriften uit te 
vaardigen;

18. wijst erop dat China de grootste 
emittent van broeikasgassen ter wereld is; 
dringt erop aan dat de EU contacten legt 
met de Chinese overheden en beste 
praktijken uitwisselt met het oog op een 
betere naleving van de internationale 
milieuverdragen door doeltreffende 
milieuvoorschriften uit te vaardigen voor 
de Chinese markt; is van mening dat de 
economische macht van China en zijn 
bekwaamheid om technologische 
innovatie te stimuleren, moeten worden 
ingezet in de wereldwijde strijd tegen de 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 161
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst erop dat China de grootste 
emittent van broeikasgassen ter wereld is; 
dringt erop aan dat de EU aan de WTO 
voorstelt om in de regels over de 
organisatie van de internationale 
handelsbetrekkingen milieu- en 
klimaatvereisten te verwerken door 
doeltreffende milieuvoorschriften uit te 
vaardigen;

18. wijst erop dat China de grootste 
emittent van broeikasgassen ter wereld is; 
dringt erop aan dat de EU aan de WTO 
voorstelt om in de regels over de 
organisatie van de internationale 
handelsbetrekkingen milieu- en 
klimaatvereisten te verwerken door 
doeltreffende milieuvoorschriften uit te 
vaardigen; merkt op dat het WTO-kader 
voortaan toelaat gelijksoortige producten 
te onderscheiden op basis van hun 
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productie- en verwerkingsmethoden en 
om beperkende handelsmaatregelen goed 
te keuren indien deze noodzakelijk, 
evenredig en niet-discriminerend zijn voor 
landen die identieke 
productievoorwaarden toepassen;

Or. en

Amendement 162
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. wijst erop dat China de grootste 
emittent van broeikasgassen ter wereld is; 
dringt erop aan dat de EU aan de WTO 
voorstelt om in de regels over de 
organisatie van de internationale 
handelsbetrekkingen milieu- en 
klimaatvereisten te verwerken door 
doeltreffende milieuvoorschriften uit te 
vaardigen;

18. wijst erop dat China de grootste 
emittent van broeikasgassen ter wereld is; 
dringt erop aan dat de EU aan de WTO 
voorstelt om in de discussies over de 
internationale handelsbetrekkingen milieu-
en klimaataspecten op te nemen;

Or. de

Amendement 163
Marielle De Sarnez, Yannick Jadot

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is van mening dat de door de 
Chinese autoriteiten geleverde 
inspanningen met betrekking tot bepaalde 
grondrechten in China, met name sociale 
en arbeidsrechten, ontoereikend zijn; 
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spoort de EU en China daarom aan een 
nauwere en meer verantwoordelijke 
strategische dialoog aan te gaan op basis 
van wederzijds begrip;

Or. en

Amendement 164
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. erkent de verbintenissen die China 
is aangegaan om de toename van zijn 
broeikasgasemissies te 
verminderen; spoort China aan zich toe te 
leggen op een bindend internationaal 
wettelijk kader en doelstellingen voor het 
terugdringen van broeikasgassen die 
verenigbaar zijn met de doelstelling om de 
opwarming van de aarde te beperken tot 
2 °C, waarover tegen 2015 onderhandeld 
zal worden, zoals overeengekomen in 
Durban, en verzoekt ook de EU om haar 
eigen doelstellingen te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 165
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. benadrukt het feit dat China zwaar 
investeert in hernieuwbare 
energiebronnen en wijst erop dat China 
volgens het wereldwijd overzicht inzake 
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hernieuwbare energie voor 2010 dat is 
uitgegeven door het Renewable Energy 
Policy Network for the 21st Century (REN 
21), dat gesteund wordt door het 
Internationaal Energieagentschap en de 
Verenigde Naties, de meeste capaciteit 
hernieuwbare energie heeft aangeleverd 
(37 gigawatt (GW) van de wereldwijde 
toename van 80 GW);

Or. lt

Amendement 166
Emilio Menéndez del Valle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. erkent dat de Chinese autoriteiten 
enkele inspanningen hebben geleverd om 
de sociale en arbeidsrechten te 
bevorderen; spoort hen aan de ingeslagen 
weg te vervolgen;

Or. en

Amendement 167
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wijst erop dat China geen traditionele 
ontwikkelingshulp meer ontvangt van de 
EU maar nu over een strategisch 
partnerschap beschikt; verzoekt de 
Commissie om bij haar hervorming van 
het algemene preferentiestelsel (APS) 

Schrappen
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rekening te houden met de 
ontwikkelingen van de wereldeconomie en 
de opkomst van een aantal meer 
gevorderde ontwikkelingslanden, zoals 
China, die nu op wereldniveau 
concurreren;

Or. de

Amendement 168
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Ontwerpresolutie
Kopje 6

Ontwerpresolutie Amendement

De EU wapenen tegen de wereldwijde 
concurrentie

Het concurrentievermogen van de EU 
vergroten

Or. en

Amendement 169
Robert Sturdy
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt erop aan dat de EU, teneinde 
haar concurrentievermogen te behouden 
tegenover nieuwe grote spelers uit de 
industrie en de onderzoekswereld, een 
ambitieus gemeenschappelijk 
industriebeleid ontwikkelt dat gebaseerd is 
op onderzoek en innovatie, innoverend 
gefinancierd wordt - bijvoorbeeld met 
projectobligaties - en de ontwikkeling van 
kmo's ondersteunt, met name via toegang 
tot openbare aanbestedingen; roept de EU 
ertoe op meer uit te spelen dat producten in 
Europa zijn gemaakt, onder meer door de 

20. dringt erop aan dat de EU, teneinde 
haar concurrentievermogen te behouden 
tegenover nieuwe grote spelers uit de 
industrie en de onderzoekswereld, een 
ambitieus gemeenschappelijk 
industriebeleid ontwikkelt dat gebaseerd is 
op onderzoek, innovatie en energie-
efficiëntie, gefinancierd wordt uit een 
bestaande EU-financiering en, indien 
nodig, innoverend gefinancierd wordt -
bijvoorbeeld met projectobligaties - om de 
ontwikkeling van kmo's, met inbegrip van
e-businesses, te ondersteunen, met name 
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"made in"-etikettering te verbeteren; via toegang tot openbare aanbestedingen; 
roept de EU ertoe op meer uit te spelen dat 
producten in Europa zijn gemaakt en de 
voorlichting van de consument verbeterd 
wordt, bijvoorbeeld door de "made in"-
etikettering te verbeteren;

Or. en

Amendement 170
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt erop aan dat de EU, teneinde 
haar concurrentievermogen te behouden 
tegenover nieuwe grote spelers uit de 
industrie en de onderzoekswereld, een 
ambitieus gemeenschappelijk 
industriebeleid ontwikkelt dat gebaseerd is 
op onderzoek en innovatie, innoverend 
gefinancierd wordt - bijvoorbeeld met 
projectobligaties - en de ontwikkeling van 
kmo's ondersteunt, met name via toegang 
tot openbare aanbestedingen; roept de EU 
ertoe op meer uit te spelen dat producten in 
Europa zijn gemaakt, onder meer door de 
"made in"-etikettering te verbeteren;

20. dringt erop aan dat de EU, teneinde 
haar concurrentievermogen te behouden 
tegenover nieuwe grote spelers uit de 
industrie en de onderzoekswereld, een 
ambitieus gemeenschappelijk 
industriebeleid ontwikkelt dat gebaseerd is 
op onderzoek en innovatie, innoverend 
gefinancierd wordt - bijvoorbeeld met 
projectobligaties - en de ontwikkeling van 
kmo's ondersteunt, met name via toegang 
tot openbare aanbestedingen; roept de EU 
ertoe op meer uit te spelen dat producten in 
Europa zijn gemaakt, onder meer door de 
"made in"-etikettering te verbeteren; met 
strikte naleving van de beginselen van de 
interne markt en van een open 
markteconomie;

Or. en

Amendement 171
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt erop aan dat de EU, teneinde 
haar concurrentievermogen te behouden 
tegenover nieuwe grote spelers uit de 
industrie en de onderzoekswereld, een 
ambitieus gemeenschappelijk 
industriebeleid ontwikkelt dat gebaseerd is 
op onderzoek en innovatie, innoverend 
gefinancierd wordt - bijvoorbeeld met 
projectobligaties - en de ontwikkeling van 
kmo's ondersteunt, met name via toegang 
tot openbare aanbestedingen; roept de EU 
ertoe op meer uit te spelen dat producten in 
Europa zijn gemaakt, onder meer door de 
"made in"-etikettering te verbeteren;

20. dringt erop aan dat de lidstaten,
teneinde hun concurrentievermogen te 
behouden tegenover nieuwe grote spelers 
uit de industrie en de onderzoekswereld,
hun industriebeleid op elkaar afstemmen, 
uitstippelen en toepassen op Europees 
niveau, en daarbij de weg vrijmaken voor 
een ambitieus gemeenschappelijk 
industriebeleid dat gebaseerd is op 
onderzoek en innovatie, innoverend 
gefinancierd wordt - bijvoorbeeld met 
projectobligaties - en de ontwikkeling van 
kmo's ondersteunt, met name via toegang 
tot openbare aanbestedingen; roept de EU 
ertoe op meer uit te spelen dat producten in 
Europa zijn gemaakt, onder meer door de 
"made in"-etikettering te verbeteren, de 
versnelde invoering van groene 
technologieën op de markt te 
vergemakkelijken en bij te dragen aan de 
toenemende vervanging van niet-
hernieuwbare of zeldzame grondstoffen; 
verzoekt de Commissie dringend een 
langetermijnstrategie op te stellen voor 
China en daarbij nauwkeurig aan te 
geven welke industriële sectoren de 
komende dertig jaar gehandhaafd zullen 
blijven in de EU en welke sectoren 
eventueel zullen moeten verdwijnen, om 
een open en gelijkwaardige discussie 
mogelijk te maken tussen de sociale 
partners en de burgers in de gehele Unie;

Or. en

Amendement 172
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 20

Ontwerpadvies Amendement

20. dringt erop aan dat de EU, teneinde 20. dringt erop aan dat de EU, teneinde 
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haar concurrentievermogen te behouden 
tegenover nieuwe grote spelers uit de 
industrie en de onderzoekswereld, een 
ambitieus gemeenschappelijk 
industriebeleid ontwikkelt dat gebaseerd is 
op onderzoek en innovatie, innoverend 
gefinancierd wordt - bijvoorbeeld met 
projectobligaties - en de ontwikkeling van 
kmo's ondersteunt, met name via toegang 
tot openbare aanbestedingen; roept de EU 
ertoe op meer uit te spelen dat producten in 
Europa zijn gemaakt, onder meer door de 
"made in"-etikettering te verbeteren;

haar concurrentievermogen te behouden 
tegenover nieuwe grote spelers uit de 
industrie en de onderzoekswereld, een 
ambitieus gemeenschappelijk 
industriebeleid voor de lange termijn
ontwikkelt dat gebaseerd is op de 
stimulering van onderzoek en innovatie, 
innoverend gefinancierd wordt -
bijvoorbeeld met projectobligaties - en de 
ontwikkeling van kmo's ondersteunt, met 
name via toegang tot openbare 
aanbestedingen; roept de EU ertoe op meer 
uit te spelen dat producten in Europa zijn 
gemaakt, onder meer door consumenten 
betere informatie te verschaffen en door 
de "made in"-etikettering te verbeteren;

Or. en

Amendement 173
Niccolò Rinaldi

Ontwerpadvies
Paragraaf 20

Ontwerpadvies Amendement

20. dringt erop aan dat de EU, teneinde 
haar concurrentievermogen te behouden 
tegenover nieuwe grote spelers uit de 
industrie en de onderzoekswereld, een 
ambitieus gemeenschappelijk 
industriebeleid ontwikkelt dat gebaseerd is 
op onderzoek en innovatie, innoverend 
gefinancierd wordt - bijvoorbeeld met 
projectobligaties - en de ontwikkeling van 
kmo's ondersteunt, met name via toegang 
tot openbare aanbestedingen; roept de EU 
ertoe op meer uit te spelen dat producten in 
Europa zijn gemaakt, onder meer door de 
"made in"-etikettering te verbeteren;

20. dringt erop aan dat de Unie, teneinde 
haar concurrentievermogen te behouden 
tegenover nieuwe grote spelers uit de 
industrie en de onderzoekswereld, een 
ambitieus gemeenschappelijk 
industriebeleid ontwikkelt dat gebaseerd is 
op onderzoek en innovatie, innoverend 
gefinancierd wordt - bijvoorbeeld met 
projectobligaties - en de ontwikkeling van 
kmo's ondersteunt, met name via toegang 
tot openbare aanbestedingen; dringt er bij 
de EU op aan meer uit te spelen dat 
producten in Europa zijn gemaakt, onder 
meer door de goedkeuring van de 
verordening inzake de 
"oorsprongsaanduiding" over de 
aanduiding van het land van oorsprong 
van binnen de grenzen van de EU 
ingevoerde goederen, om zo een einde te 
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maken aan oneerlijke handelssituaties ten 
opzichte van de Europese markt en om 
Europese consumenten de mogelijkheid te 
bieden bewuste keuzes te maken;

Or. it

Amendement 174
Christofer Fjellner

Ontwerpadvies
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

20 bis. dringt er, aangezien de kosten 
verbonden aan een negatieve 
wederkerigheid die China de toegang tot 
de markten ontzegt op onevenredige 
manier gedragen zouden worden door de 
welvarende Europese consumenten en 
exporteurs, bij de Commissie op aan om 
aanvullende studies betreffende 
wederkerigheid voor te leggen;

Or. en

Amendement 175
Robert Sturdy
namens de ECR-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 21

Ontwerpadvies Amendement

21. wenst dat de EU haar economisch, 
budgettair, fiscaal en politiek bestuur 
versterkt om een geloofwaardige en 
invloedrijke gesprekspartner op het 
internationale toneel te worden; roept de 
Raad en de Commissie ertoe op met één 
stem te spreken om te voorkomen dat 
bilaterale partnerschappen en 

21. wenst dat de EU de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie ten uitvoer legt 
en de eengemaakte markt realiseert, door 
noodzakelijke maatregelen die bijdragen 
aan de verbetering van de economische, 
budgettaire en politieke coördinatie van 
de lidstaten om de geloofwaardigheid en 
de concurrentiepositie van de EU op het 
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overeenkomsten het standpunt van de EU 
verzwakken; spoort de EU ertoe aan om 
ten aanzien van China een 
langetermijnstrategie te ontplooien;

internationale toneel te verbeteren; roept 
de Raad en de Commissie ertoe op hun 
krachten te bundelen om bilaterale 
partnerschappen en overeenkomsten 
tussen de EU en derde landen aan te gaan
zonder de positie van de EU te 
verzwakken en om wederzijds gunstige 
resultaten te boeken; spoort daarom de EU 
ertoe aan om ten aanzien van China een 
langetermijnstrategie te ontplooien;

Or. en

Amendement 176
Iuliu Winkler

Ontwerpadvies
Paragraaf 21

Ontwerpadvies Amendement

21. wenst dat de EU haar economisch, 
budgettair, fiscaal en politiek bestuur 
versterkt om een geloofwaardige en 
invloedrijke gesprekspartner op het 
internationale toneel te worden; roept de 
Raad en de Commissie ertoe op met één 
stem te spreken om te voorkomen dat 
bilaterale partnerschappen en 
overeenkomsten het standpunt van de EU 
verzwakken; spoort de EU ertoe aan om 
ten aanzien van China een 
langetermijnstrategie te ontplooien;

21. wenst dat de EU haar economisch, 
budgettair, fiscaal en politiek bestuur 
versterkt om een geloofwaardige en 
invloedrijke gesprekspartner op het 
internationale toneel te worden; roept de 
Raad en de Commissie ertoe op met één 
stem te spreken om te voorkomen dat 
bilaterale partnerschappen en 
overeenkomsten het standpunt van de EU 
verzwakken; spoort de EU ertoe aan om 
ten aanzien van China een 
langetermijnstrategie te ontplooien en zo te 
zorgen voor de operationele coördinatie, 
zowel tussen de instellingen van de EU
onderling als tussen de EU en de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 177
Christofer Fjellner
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpadvies Amendement

21. wenst dat de EU haar economisch, 
budgettair, fiscaal en politiek bestuur 
versterkt om een geloofwaardige en 
invloedrijke gesprekspartner op het 
internationale toneel te worden; roept de 
Raad en de Commissie ertoe op met één 
stem te spreken om te voorkomen dat 
bilaterale partnerschappen en 
overeenkomsten het standpunt van de EU 
verzwakken; spoort de EU ertoe aan om 
ten aanzien van China een 
langetermijnstrategie te ontplooien;

21. wenst dat de EU haar economisch, 
budgettair, fiscaal en politiek bestuur 
versterkt om een geloofwaardige en 
invloedrijke gesprekspartner op het 
internationale toneel te worden; roept de 
Raad en de Commissie ertoe op met één 
stem te spreken om te voorkomen dat 
bilaterale partnerschappen en 
overeenkomsten het standpunt van de EU 
verzwakken; spoort de EU ertoe aan om 
ten aanzien van China een 
langetermijnstrategie te ontplooien, door 
een inventaris op te maken van alle 
transversale verbanden met de veiligheid 
en het buitenlands beleid, de 
mensenrechten en andere domeinen, met 
vanwege de EU een acuut bewustzijn van 
de prioriteiten en met name aansporingen 
tot de voortzetting van een wederzijds
positieve evolutie met China;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpadvies Amendement

21. wenst dat de EU haar economisch, 
budgettair, fiscaal en politiek bestuur 
versterkt om een geloofwaardige en 
invloedrijke gesprekspartner op het 
internationale toneel te worden; roept de
Raad en de Commissie ertoe op met één 
stem te spreken om te voorkomen dat 
bilaterale partnerschappen en 
overeenkomsten het standpunt van de EU 
verzwakken; spoort de EU ertoe aan om 

21. wenst dat de EU haar economisch, 
budgettair, fiscaal en politiek bestuur 
versterkt om een geloofwaardige en 
invloedrijke gesprekspartner op het 
internationale toneel te worden; roept de 
Raad en de Commissie ertoe op met één 
stem te spreken om te voorkomen dat 
bilaterale partnerschappen en 
overeenkomsten het standpunt van de EU 
verzwakken; spoort de lidstaten ertoe aan 
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ten aanzien van China een 
langetermijnstrategie te ontplooien;

om nauw met de Commissie samen te 
werken bij de vaststelling van hun 
handelsbeleid; verzoekt de EU om ten 
aanzien van China een 
langetermijnstrategie te ontplooien;

Or. en

Amendement 179
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpadvies Amendement

21. wenst dat de EU haar economisch, 
budgettair, fiscaal en politiek bestuur 
versterkt om een geloofwaardige en 
invloedrijke gesprekspartner op het 
internationale toneel te worden; roept de 
Raad en de Commissie ertoe op met één 
stem te spreken om te voorkomen dat 
bilaterale partnerschappen en 
overeenkomsten het standpunt van de EU 
verzwakken; spoort de EU ertoe aan om 
ten aanzien van China een 
langetermijnstrategie te ontplooien;

21. wenst dat de EU haar economisch, 
budgettair, fiscaal en politiek bestuur 
versterkt om een geloofwaardige en 
invloedrijke gesprekspartner op het 
internationale toneel te worden; roept de 
Raad en de Commissie ertoe op met één 
stem te spreken om te voorkomen dat 
bilaterale partnerschappen en 
overeenkomsten het standpunt van de EU 
verzwakken; spoort de Commissie ertoe 
aan om nauwlettend toe te zien op het 
beleid van de lidstaten ten aanzien van 
China; dringt er bij de lidstaten op aan 
om nauw met de Commissie samen te 
werken bij de vaststelling van hun 
handelsbeleid; vraagt dat de EU ten 
aanzien van China een 
langetermijnstrategie ontplooit;

Or. en

Amendement 180
Helmut Scholz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpadvies Amendement

21. wenst dat de EU haar economisch, 
budgettair, fiscaal en politiek bestuur 
versterkt om een geloofwaardige en 
invloedrijke gesprekspartner op het 
internationale toneel te worden; roept de 
Raad en de Commissie ertoe op met één 
stem te spreken om te voorkomen dat 
bilaterale partnerschappen en 
overeenkomsten het standpunt van de EU 
verzwakken; spoort de EU ertoe aan om 
ten aanzien van China een 
langetermijnstrategie te ontplooien;

21. wenst dat de EU haar economisch, 
budgettair, fiscaal, sociaal en politiek 
bestuur versterkt om een geloofwaardige 
gesprekspartner op het internationale 
toneel te worden; roept de Raad en de 
Commissie ertoe op met één stem te 
spreken om te voorkomen dat bilaterale 
partnerschappen en overeenkomsten het 
standpunt van de EU verzwakken; spoort 
de EU ertoe aan om ten aanzien van China 
een langetermijnstrategie te ontplooien;

Or. en

Amendement 181
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

22 bis. tal van handelsconflicten met 
China houden verband met de kwaliteit en 
toepassing van reglementering op 
verschillende beleidsdomeinen, onder 
meer het industrie- en het milieubeleid, 
maatregelen om de crisis te bestrijden, de 
financiële stabiliteit en de 
consumentenbescherming; verzoekt 
echter om dergelijke kwesties op te lossen 
door middel van een grotere bilaterale 
samenwerking of via de procedures van 
de WTO betreffende de beslechting van 
geschillen;

Or. en


