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Poprawka 1
Tokia Saïfi

Projekt rezolucji
Odniesienie 10

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji pt. 
„Jednolity rynek w obszarze praw 
własności intelektualnej” z dnia 24 maja 
2011 r., sprawozdanie Komisji z dnia 14 
lipca 2011 r. w sprawie egzekwowania 
przez europejskich urzędników celnych 
praw własności intelektualnej oraz swoją 
rezolucję z dnia 18 grudnia 2008 r. w 
sprawie wpływu podrabiania towarów na 
handel międzynarodowy4,

– uwzględniając komunikat Komisji pt. 
„Jednolity rynek w obszarze praw 
własności intelektualnej” z dnia 24 maja 
2011 r., wniosek rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie egzekwowania przepisów celnych 
w zakresie praw własności intelektualnej3,
sprawozdanie Komisji z dnia 14 lipca 
2011 r. w sprawie egzekwowania przez 
europejskich urzędników celnych praw 
własności intelektualnej oraz swoją 
rezolucję z dnia 18 grudnia 2008 r. w 
sprawie wpływu podrabiania towarów na 
handel międzynarodowy4,

__________________
3 COM(2011) 285.

Or. fr

Poprawka 2
Tokia Saïfi

Projekt rezolucji
Odniesienie 11a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 
grudnia 2011 r. w sprawie barier w 
handlu i inwestycjach6,
__________________
6 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0565. 
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Or. fr

Poprawka 3
Tokia Saïfi

Projekt rezolucji
Odniesienie 13

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 25 
listopada 2010 r. w sprawie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
w międzynarodowych umowach 
handlowych7 oraz w sprawie praw 
człowieka oraz norm społecznych i 
środowiskowych w międzynarodowych 
umowach handlowych8,

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 25 
listopada 2010 r. w sprawie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
w międzynarodowych umowach 
handlowych7, w sprawie praw człowieka 
oraz norm społecznych i środowiskowych 
w międzynarodowych umowach 
handlowych8 z dnia 25 listopada 2010 r. 
oraz w sprawie międzynarodowej polityki 
handlowej w kontekście nadrzędnych 
potrzeb związanych ze zmianami klimatu9,

__________________
9 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0445.

Or. fr

Poprawka 4
Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Odniesienie 14

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 
kwietnia 2008 r. „Ku zreformowanej 
Światowej Organizacji Handlu”9,

skreślone

Or. en
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Poprawka 5
Tokia Saïfi

Projekt rezolucji
Odniesienie 14

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 
kwietnia 2008 r. „Ku zreformowanej 
Światowej Organizacji Handlu”9,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 
kwietnia 2008 r. „Ku zreformowanej 
Światowej Organizacji Handlu”9 oraz 
swoją rezolucję z dnia 14 września 2011 r. 
dotyczącą stanu negocjacji w sprawie 
dauhańskiej agendy rozwoju10,
__________________
10 Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2011) 
0380.

Or. fr

Poprawka 6
Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Odniesienie 14a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji do 
Rady i Parlamentu Europejskiego pt. „EU 
– Chiny: bliższe partnerstwo, większa 
odpowiedzialność” (COM(2006) 631) oraz 
towarzyszący mu dokument programowy 
w sprawie handlu i inwestycji UE-Chiny 
Konkurencja i partnerstwo (COM(2006) 
632),

Or. en

Poprawka 7
Tokia Saïfi
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Projekt rezolucji
Odniesienie 15

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 
listopada 2010 r. w sprawie 
międzynarodowej polityki handlowej w 
kontekście nadrzędnych potrzeb 
związanych ze zmianami klimatu10,

skreślone

Or. fr

Poprawka 8
Tokia Saïfi, Franck Proust

Projekt rezolucji
Odniesienie 17a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając białą księgę rządu 
chińskiego z dnia 23 grudnia 2010 r. w 
sprawie chińsko-afrykańskiej współpracy 
gospodarczej i społecznej,

Or. fr

Poprawka 9
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że przystąpienie Chin 
do WTO w 2001 r. w znacznym stopniu 
przyczyniło się do tego, iż Chiny stały się 
największym na świecie eksporterem 
towarów (w 2010 r. wywóz z Chin stanowił 
10,36% światowego wywozu) oraz drugą 

A. mając na uwadze, że Chiny są ważnym 
i konkurencyjnym partnerem handlowym 
Unii Europejskiej, a nasze stosunki 
handlowe wiążą się z wieloma 
wyzwaniami, ale głównie z nowymi 
możliwościami, ponieważ handel między 
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potęgą gospodarczą na świecie; UE i Chinami przynosi wzajemne 
korzyści;

Or. en

Poprawka 10
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że przystąpienie Chin
do WTO w 2001 r. w znacznym stopniu 
przyczyniło się do tego, iż Chiny stały się 
największym na świecie eksporterem 
towarów (w 2010 r. wywóz z Chin 
stanowił 10,36% światowego wywozu) 
oraz drugą potęgą gospodarczą na świecie;

A. mając na uwadze, że Chiny przystąpiły 
do WTO w 2001 r., a następnie stały się 
największym na świecie eksporterem 
towarów (w 2010 r. wywóz z Chin 
stanowił 10,36% światowego wywozu) 
oraz drugą potęgą gospodarczą na świecie;

Or. it

Poprawka 11
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że przystąpienie 
Chin do WTO w 2001 r. w znacznym 
stopniu przyczyniło się do tego, iż Chiny 
stały się największym na świecie 
eksporterem towarów (w 2010 r. wywóz z 
Chin stanowił 10,36% światowego 
wywozu) oraz drugą potęgą gospodarczą 
na świecie;

Or. en
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Poprawka 12
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że UE jest pierwszym 
odbiorcą eksportu z Chin, który w 2010 r. 
wzrósł o 39,5% w porównaniu z rokiem 
2009, a także mając na uwadze, że Chiny 
są drugim co do wielkości partnerem 
handlowym UE;

B. mając na uwadze, że UE jest pierwszym 
odbiorcą eksportu z Chin, który w 2010 r. 
wzrósł o 39,5% w porównaniu z rokiem 
2009; mając na uwadze, że Chiny są 
drugim co do wielkości partnerem 
handlowym UE, a także to, że Chiny w 
znacznym stopniu zawdzięczają swój 
sukces gospodarczy otwartemu rynkowi 
UE;

Or. de

Poprawka 13
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że UE jest pierwszym 
odbiorcą eksportu z Chin, który w 2010 r. 
wzrósł o 39,5% w porównaniu z rokiem 
2009, a także mając na uwadze, że Chiny 
są drugim co do wielkości partnerem 
handlowym UE;

B. mając na uwadze, że UE jest pierwszym 
odbiorcą eksportu z Chin, który w 2010 r. 
wzrósł o 39,5% w porównaniu z rokiem 
2009, a także mając na uwadze, że Chiny 
prześcignęły w lipcu 2011 r. Stany 
Zjednoczone, będące dotąd największym 
partnerem handlowym UE;

Or. en

Poprawka 14
Helmut Scholz
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Projekt rezolucji
Punkt Ba preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że UE zajęła 
miejsce Japonii, będącej dotąd 
największym źródłem przywozu Chin, a 
także mając na uwadze, że rosnący 
przywóz Chin miał zasadnicze znaczenie 
dla wyników gospodarczych osiągniętych 
niedawno przez państwa członkowskie UE 
ukierunkowane na wywóz, takie jak 
Niemcy;

Or. en

Poprawka 15
Franck Proust

Projekt rezolucji
Punkt Ba preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że szybszy rozwój i 
członkostwo w WTO wiążą się, poza 
istotnymi korzyściami, z większą 
odpowiedzialnością Chin w zakresie 
odgrywania pełnej i pozytywnej roli w 
światowej gospodarce, w tym w 
Międzynarodowym Funduszu Walutowym 
(MFW) i Grupie Banku Światowego;

Or. fr

Poprawka 16
Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że od czasu 
podpisania umowy o współpracy między 
UE i Chinami w 1985 r. stosunki handlowe 
między tymi dwoma regionami znacznie 
się rozwinęły, a zatem umowę tę należy 
przedłużyć;

C. mając na uwadze, że od czasu 
podpisania umowy o współpracy między 
UE i Chinami w 1985 r. dwustronne 
stosunki handlowe między tymi dwoma 
regionami znacznie się rozwinęły; w 2006 
r. Komisja Europejska przyjęła swoją 
główną strategię wobec Chin, w ramach 
której w styczniu 2007 r. rozpoczęły się 
trwające negocjacje w sprawie umowy o 
wszechstronnym partnerstwie i 
współpracy; negocjacje te mają na celu 
ulepszenie w większym stopniu ram 
dwustronnych stosunków w zakresie 
wymiany handlowej i inwestycji oraz są 
również ukierunkowane na ulepszenie 
umowy o handlu i współpracy 
gospodarczej między UE i Chinami z 1985 
r.;

Or. en

Poprawka 17
Robert Sturdy
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że od czasu 
podpisania umowy o współpracy między 
UE i Chinami w 1985 r. stosunki handlowe 
między tymi dwoma regionami znacznie 
się rozwinęły, a zatem umowę tę należy 
przedłużyć;

C. mając na uwadze, że od czasu 
podpisania umowy o współpracy między 
UE i Chinami w 1985 r. stosunki handlowe 
między tymi dwoma regionami znacznie 
się rozwinęły, a zatem zasadnicze 
znaczenie ma przedłużenie tej umowy;

Or. en

Poprawka 18
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że od czasu 
podpisania umowy o współpracy między 
UE i Chinami w 1985 r. stosunki handlowe 
między tymi dwoma regionami znacznie 
się rozwinęły, a zatem umowę tę należy 
przedłużyć;

C. mając na uwadze, że od czasu 
podpisania umowy o współpracy między 
UE i Chinami w 1985 r. stosunki handlowe 
między tymi dwoma regionami znacznie 
się rozwinęły, a zatem umowę tę należy 
przedłużyć, jednocześnie dostosowując ją 
do nowej sytuacji gospodarczej;

Or. de

Poprawka 19
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że od czasu 
podpisania umowy o współpracy między 
UE i Chinami w 1985 r. stosunki handlowe 
między tymi dwoma regionami znacznie 
się rozwinęły, a zatem umowę tę należy 
przedłużyć;

C. mając na uwadze, że od czasu 
podpisania umowy o współpracy między 
UE i Chinami w 1985 r. stosunki handlowe 
między tymi dwoma regionami znacznie 
się rozwinęły, a zatem umowę tę należy 
dostosować;

Or. en

Poprawka 20
Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że od 1997 r. handel 
dwustronny między UE a Chinami 

D. mając na uwadze, że handel między UE 
a Chinami wykazywał w trzech ostatnich 
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wykazuje brak równowagi z korzyścią dla 
Chin oraz że w 2010 r. deficyt handlowy 
wyniósł 168,8 mld euro w porównaniu z 49 
mld euro w 2000 r.;

dekadach szybką i stałą tendencję 
wzrostową, osiągając w 2010 r. szczytową 
wartość udziału w handlu światowym 
wynoszącą 395 mld euro, a także mając 
na uwadze, że od 1997 r. brak równowagi
w dwustronnej wymianie handlowej jest 
korzystny dla Chin, a w 2010 r. deficyt 
handlowy wyniósł 168,8 mld euro w 
porównaniu z 49 mld euro w 2000 r.;

Or. en

Poprawka 21
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że od 1997 r. handel 
dwustronny między UE a Chinami 
wykazuje brak równowagi z korzyścią dla 
Chin oraz że w 2010 r. deficyt handlowy 
wyniósł 168,8 mld euro w porównaniu z 49 
mld euro w 2000 r.;

D. mając na uwadze, że od 1997 r. handel 
dwustronny między UE a Chinami 
wykazuje brak równowagi z korzyścią dla 
Chin oraz że w 2010 r. deficyt handlowy 
wyniósł 168,8 mld euro w porównaniu z 49 
mld euro w 2000 r.; mając również na 
uwadze, że eksport z Chin ma na razie 
bardzo niewielką wartość dodaną, gdyż w 
przeważającej mierze jego wartość 
odpowiada wartości części importowanych 
z UE lub innych miejsc;

Or. en

Poprawka 22
Emilio Menéndez del Valle

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że od 1997 r. handel 
dwustronny między UE a Chinami 

D. mając na uwadze, że od 1997 r. handel 
dwustronny między UE a Chinami 
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wykazuje brak równowagi z korzyścią dla 
Chin oraz że w 2010 r. deficyt handlowy 
wyniósł 168,8 mld euro w porównaniu z 49 
mld euro w 2000 r.;

wykazuje brak równowagi z korzyścią dla 
Chin oraz że w 2010 r. deficyt handlowy 
wyniósł 168,8 mld euro w porównaniu z 49 
mld euro w 2000 r.; mając na uwadze, że 
prawie 85% handlu w drodze wywozu 
ukierunkowanego na działania 
montażowe realizują przedsiębiorstwa 
zagraniczne mające miejsce prowadzenia 
działalności w Chinach;

Or. en

Poprawka 23
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler, Yannick Jadot

Projekt rezolucji
Punkt Da preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że rozbieżne 
modele społeczne, gospodarcze i 
demokratyczne przyjęte w Chinach i UE, a 
także ich zasoby demograficzne i 
naturalne, mają duże znaczenie dla braku 
równowagi w handlu między dwoma 
regionami;

Or. en

Poprawka 24
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt Da preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że Chiny stwarzają 
wyzwanie o charakterze raczej 
przemysłowym niż handlowym, które 
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zmusza Europę do wdrożenia ambitnej 
polityki przemysłowej na skalę europejską, 
ponieważ strategie o charakterze czysto 
krajowym nie pozwalają na przyjęcie 
spójnego podejścia wspólnotowego wobec 
Chin;

Or. fr

Poprawka 25
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Punkt Da preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że przeniesienie 
produkcji wielu towarów konsumpcyjnych 
do Chin spowodowało utratę wielu miejsc 
pracy w Unii Europejskiej, a także mając 
na uwadze, że temu przeniesieniu 
towarzyszyły również gwałtowne obniżki 
cen, w wyniku których wiele tych towarów 
konsumpcyjnych stało się dostępnych dla 
gospodarstw domowych w Unii 
Europejskiej osiągających dochód, oraz 
przyczyniło sie ono do zapewnienia 
warunków stosunkowo niskiej inflacji;

Or. en

Poprawka 26
Marielle De Sarnez, Yannick Jadot

Projekt rezolucji
Punkt Db preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że uczestnicy 
ostatniej konferencji stron Ramowej 
konwencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu, która odbyła sie w 



AM\889744PL.doc 15/105 PE480.615v01-00

PL

Durbanie, nie osiągnęli wiążącego 
porozumienia oraz że zobowiązania 
państw dotyczące redukcji emisji gazów 
cieplarnianych są niewystarczające, 
biorąc pod uwagę pilną, pod względem 
skutków zmiany klimatu, potrzebę 
ograniczenia wzrostu temperatur do 
dwóch stopni w XXI wieku;

Or. en

Poprawka 27
Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze niski wzrost 
gospodarki europejskiej, który – wedle 
oczekiwań – wyniesie 0,5% w 2012 r., 
oraz silny wzrost w Chinach, rzędu 9%;

E. mając na uwadze, że szacowany wzrost 
gospodarki europejskiej jest o wiele niższy 
niż wzrost w Chinach, który zgodnie z 
prognozami wyniesie około 9% w 2012 r.;

Or. en

Poprawka 28
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze niski wzrost 
gospodarki europejskiej, który – wedle 
oczekiwań – wyniesie 0,5% w 2012 r., oraz 
silny wzrost w Chinach, rzędu 9%;

E. mając na uwadze niski wzrost 
gospodarki europejskiej, który – wedle 
oczekiwań – wyniesie 0,5% w 2012 r., oraz 
silny wzrost w Chinach, rzędu 9%; mając 
również na uwadze, że we wrześniu 2011 
r., zgodnie z danymi MFW, PKB Unii 
Europejskiej na mieszkańca wynosił 30 
455 dolarów, podczas gdy w Chinach PKB 
na mieszkańca osiągnął wartość 8 394 
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dolarów;

Or. en

Poprawka 29
Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Punkt Ea preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mają na uwadze, że podczas gdy 
wewnętrzny brak równowagi ma 
negatywny wpływ na gospodarki 
europejskie, taki brak równowagi jest 
coraz większy również w przypadku 
chińskiej gospodarki, co odzwierciedla 
między innymi sektor nieruchomości, a 
ostatnio bańka na rynku nieruchomości;

Or. en

Poprawka 30
Emilio Menéndez del Valle

Projekt rezolucji
Punkt Ea preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że czasem osłabia 
się wspólną politykę handlową UE ze 
względy na rozbieżne interesy krajowe 
państw członkowskich wobec Chin;

Or. en

Poprawka 31
Niccolò Rinaldi
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Projekt rezolucji
Punkt Ea preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że koszty społeczne 
obecnego kryzysu gospodarczego są 
znaczne; stopa zatrudnienia w Unii 
Europejskiej zmniejszyła się o 1,8%, w 
wyniku czego 23 mln osób czynnych 
zawodowo pozostało bez pracy (9,6% 
całkowitej liczby tych osób); stopa 
bezrobocia osób młodych wynosi 21%; 
perspektywa wzrostu stopy zatrudnienia 
pozostaje niepewna; oraz że 17% 
obywateli Unii zagraża ubóstwo;

Or. it

Poprawka 32
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że w 2001 r. Chiny
zobowiązały się do przestrzegania zasad 
WTO, liberalizacji swojego handlu i 
otwarcia rynku;

F. mając na uwadze, że od 2001 r. Chiny 
powinny dążyć do przestrzegania zasad 
WTO, liberalizacji swojego handlu i 
otwarcia rynku;

Or. de

Poprawka 33
Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że w 2001 r. Chiny 
zobowiązały się do przestrzegania zasad 
WTO, liberalizacji swojego handlu i 
otwarcia rynku;

F. mając na uwadze, że przystępując do 
WTO w 2001 r. Chiny zobowiązały się do 
przestrzegania zasad WTO, liberalizacji 
swojego handlu i otwarcia rynku;

Or. en

Poprawka 34
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że w 2001 r. Chiny 
zobowiązały się do przestrzegania zasad 
WTO, liberalizacji swojego handlu i 
otwarcia rynku;

F. mając na uwadze, że w 2001 r. Chiny 
zobowiązały się do przestrzegania zasad 
WTO, liberalizacji swojego handlu i 
otwarcia rynku, ale bynajmniej nie 
osiągnęły jeszcze w tym zakresie 
zadowalających rezultatów;

Or. de

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

Projekt rezolucji
Punkt Fa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że należy ułatwić 
Chinom przystąpienie do Porozumienia w 
sprawie zamówień publicznych (GPA) 
poprzez dokonanie przeglądu postanowień 
GPA i rozszerzenie jego zakresu, zgodnie z 
ustaleniami z dnia 15 grudnia 2011 r. 
przyjętymi na ostatniej konferencji 
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ministerialnej WTO;

Or. en

Poprawka 36
Franck Proust, Tokia Saïfi

Projekt rezolucji
Punkt Fa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że przedsiębiorstwa 
europejskie mają trudności w dostępie do 
rynku chińskiego ze względu na rządową 
politykę przemysłową, niewystarczającą 
ochronę własności intelektualnej i 
niejednoznaczny system norm, zarówno 
gdy chodzi o treść norm, jak i o ich 
stosowanie, jak również ze względu na 
inne bariery pozataryfowe i techniczne w 
handlu;

Or. fr

Poprawka 37
Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że zaniżanie wartości 
juana stwarza sztuczne korzyści handlowe 
dla Chin oraz że państwa należące do G20 
zobowiązały się do sprzyjania większej 
elastyczności kursów walutowych;

G. mając na uwadze, że zaniżanie wartości 
juana ciągle stwarza sztuczne korzyści 
handlowe dla Chin oraz że państwa 
należące do G20 zobowiązały się do 
sprzyjania większej elastyczności kursów 
walutowych;

Or. en
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Poprawka 38
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że zaniżanie wartości 
juana stwarza sztuczne korzyści handlowe 
dla Chin oraz że państwa należące do G20 
zobowiązały się do sprzyjania większej 
elastyczności kursów walutowych;

G. mając na uwadze, że zaniżanie wartości 
juana stwarza sztuczne korzyści handlowe 
dla Chin oraz że państwa należące do G20 
zobowiązały się do sprzyjania większej 
elastyczności kursów walutowych; mając 
na uwadze, że w latach 2005-2008 Chiny 
dopuściły do aprecjacji juana względem 
dolara na poziomie 20%, wstrzymały tę 
tendencję w 2008 r. z powodu obaw 
związanych ze skutkami pogorszenia 
koniunktury w gospodarce światowej dla 
ich gospodarki ukierunkowanej na 
eksport, powróciły jednak do strategii 
aprecjacji w 2010 r.; mając również na 
uwadze, że ostatnio władze chińskie znów 
w dynamiczny sposób stosują politykę 
kursową jako narzędzie zapobiegające 
inflacji;

Or. en

Poprawka 39
Marielle De Sarnez, Emilio Menéndez del Valle

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że w 2010 r. UE 
zatrzymała na swych granicach 
zewnętrznych ponad 103 mln artykułów, 
co do których istnieje podejrzenie 
naruszenia praw własności intelektualnej 
(PWI), o całkowitej wartości 1,11 mld 
euro, a także mając na uwadze, że Chiny 
były krajem pochodzenia 85% tych 

H. mając na uwadze, że w 2010 r. UE 
zatrzymała na swych granicach 
zewnętrznych ponad 103 mln artykułów, 
co do których istnieje podejrzenie 
naruszenia praw własności intelektualnej 
(PWI), o całkowitej wartości 1,11 mld 
euro, a także mając na uwadze, że Chiny 
były krajem pochodzenia 85% tych 
artykułów; mając na uwadze, że ważnym 
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artykułów; elementem ochrony własności 
intelektualnej jest właściwe egzekwowanie 
obowiązujących przepisów prawnych i 
zobowiązań międzynarodowych, w tym 
sankcji;

Or. en

Poprawka 40
Franck Proust

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że w 2010 r. UE 
zatrzymała na swych granicach 
zewnętrznych ponad 103 mln artykułów, 
co do których istnieje podejrzenie 
naruszenia praw własności intelektualnej 
(PWI), o całkowitej wartości 1,11 mld 
euro, a także mając na uwadze, że Chiny 
były krajem pochodzenia 85% tych 
artykułów;

H. mając na uwadze, że w 2010 r. UE 
zatrzymała na swych granicach 
zewnętrznych ponad 103 mln artykułów, 
co do których istnieje podejrzenie 
naruszenia praw własności intelektualnej 
(PWI), o całkowitej wartości 1,11 mld 
euro, a także mając na uwadze, że Chiny 
były krajem pochodzenia 85% tych 
artykułów; mając na uwadze, że produkcja 
tych artykułów często odbywa się w 
zakładach produkujących także towary 
przeznaczone na zwykły rynek, w których 
nie przestrzega się prawa pracy oraz 
wymogów związanych z bezpieczeństwem i 
higieną pracy, a także stanowi zagrożenie 
dla konsumentów, a w przypadku 
chemikaliów – dla szeroko pojętego 
środowiska;

Or. fr

Poprawka 41
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że Chiny, zgodnie ze 
swoim 12. planem pięcioletnim, powinny 
rozwinąć sektory strategiczne energii, 
budownictwa, transportu oraz będą 
potrzebować znacznego rozwoju usług, co 
da przedsiębiorstwom europejskim nowe 
możliwości inwestycyjne;

I. mając na uwadze, że Chiny, zgodnie ze 
swoim 12. planem pięcioletnim, powinny 
rozwinąć sektory strategiczne energii, 
budownictwa, transportu oraz będą 
potrzebować znacznego rozwoju usług, co 
może dać przedsiębiorstwom europejskim 
nowe możliwości inwestycyjne;

Or. de

Poprawka 42
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projekt rezolucji
Punkt Ia preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że inwestycje 
zagraniczne UE w Chinach w 2012 r. 
wyniosły 4,9 mld euro, a inwestycje 
zagraniczne Chin w UE w tym samym 
roku wyniosły 0,9 mld euro;

Or. de

Poprawka 43
Emilio Menéndez del Valle

Projekt rezolucji
Punkt Ia preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że proces wdrażania 
polityki ochrony środowiska w Chinach 
znajduje się nadal na wstępnym etapie, a 
państwo to nadal opiera się na wysoce 
energochłonnej produkcji przy niskim 
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poziomie efektywności; mając na uwadze, 
że Chiny i UE mogłyby rozwinąć ścisłą 
współpracę w obszarze energii ze źródeł 
odnawialnych;

Or. en

Poprawka 44
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Punkt Ia preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że wiele celów 
określonych w strategii „Europa 2020” 
oraz w 12. planie pięcioletnim jest 
podobnych i obejmuje zacieśnioną 
współpracę;

Or. en

Poprawka 45
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Śródtytuł pierwszy

Projekt rezolucji Poprawka

Wzajemność jako zasada polityki 
handlowej UE

Wzajemność jako zasada polityki 
handlowej UE wobec Chin

Or. en

Poprawka 46
Franck Proust

Projekt rezolucji
Śródtytuł pierwszy
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Projekt rezolucji Poprawka

Wzajemność jako zasada polityki 
handlowej UE

Poprawa dostępu do rynków

Or. fr

Poprawka 47
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji o zastosowanie 
zasady wzajemności we wspólnej polityce 
handlowej UE wobec krajów rozwiniętych 
i krajów o gospodarce wschodzącej, takich 
jak Chiny, aby zapewnić równe warunki 
dla wszystkich i uniknąć protekcjonizmu 
w jakiejkolwiek formie;

1. zwraca się do Komisji o zastosowanie 
zasady wzajemności we wspólnej polityce 
handlowej UE wobec krajów rozwiniętych 
i krajów o gospodarce wschodzącej, takich 
jak Chiny, aby zapewnić równe warunki 
dla wszystkich;

Or. it

Poprawka 48
Robert Sturdy
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji o zastosowanie 
zasady wzajemności we wspólnej polityce 
handlowej UE wobec krajów rozwiniętych 
i krajów o gospodarce wschodzącej, takich 
jak Chiny, aby zapewnić równe warunki 
dla wszystkich i uniknąć protekcjonizmu w 

1. zwraca się do Komisji o zastosowanie 
zasady otwartej wzajemności we wspólnej 
polityce handlowej UE wobec krajów 
rozwiniętych i krajów o gospodarce 
wschodzącej, takich jak Chiny, aby 
zapewnić równe warunki dla wszystkich i 
uniknąć protekcjonizmu w jakiejkolwiek 
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jakiejkolwiek formie; formie;

Or. en

Poprawka 49
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji o zastosowanie 
zasady wzajemności we wspólnej polityce 
handlowej UE wobec krajów rozwiniętych 
i krajów o gospodarce wschodzącej, takich 
jak Chiny, aby zapewnić równe warunki 
dla wszystkich i uniknąć protekcjonizmu 
w jakiejkolwiek formie;

1. zwraca się do Komisji o zastosowanie 
zasady wzajemności we wspólnej polityce 
handlowej UE wobec krajów rozwiniętych 
i krajów o gospodarce wschodzącej, takich 
jak Chiny, aby zapewnić lepsze równe 
warunki dla wszystkich;

Or. en

Poprawka 50
Marielle De Sarnez

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji o zastosowanie 
zasady wzajemności we wspólnej polityce 
handlowej UE wobec krajów rozwiniętych 
i krajów o gospodarce wschodzącej, takich 
jak Chiny, aby zapewnić równe warunki 
dla wszystkich i uniknąć protekcjonizmu w 
jakiejkolwiek formie;

1. zwraca się do Komisji o zastosowanie 
zasady wzajemności we wspólnej polityce 
handlowej UE wobec krajów rozwiniętych 
i krajów o gospodarce wschodzącej, takich 
jak Chiny, aby przywrócić uczciwą 
konkurencję i uniknąć protekcjonizmu w 
jakiejkolwiek formie;

Or. en
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Poprawka 51
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji o zastosowanie 
zasady wzajemności we wspólnej polityce 
handlowej UE wobec krajów rozwiniętych 
i krajów o gospodarce wschodzącej, takich 
jak Chiny, aby zapewnić równe warunki 
dla wszystkich i uniknąć protekcjonizmu w 
jakiejkolwiek formie;

1. zwraca się do Komisji o zastosowanie 
zasady wzajemności we wspólnej polityce 
handlowej UE wobec krajów rozwiniętych 
i krajów o gospodarce wschodzącej, takich 
jak Chiny, aby zapewnić równe warunki 
dla wszystkich i uniknąć 
nieuzasadnionych środków 
protekcjonizmu w jakiejkolwiek formie; 
uważa, że niektórym środkom ochrony 
sektorów gospodarki zagrażają szybkie 
zmiany w strukturach handlu 
międzynarodowego oraz że ochrona 
przed dumpingiem socjalnym i 
ekologicznym jest uzasadniona i 
niezbędna;

Or. en

Poprawka 52
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. uważa, że w interesie Unii 
Europejskiej leży zapewnienie lepszego 
dostępu do rynku europejskim 
przedsiębiorstwom w Chinach, możliwie w 
drodze umowy o partnerstwie 
gospodarczym o ambitnych i wyważonych 
postanowieniach, przy uwzględnieniu w 
trakcie negocjacji w sprawie tej umowy 
wymagań natury handlowej obu stron, w 
tym nadania Chinom statusu gospodarki 
rynkowej przez Unię Europejską;
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Or. en

Poprawka 53
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje 
zacieśnienie stosunków gospodarczych 
między Unia Europejską i Chinami; 
wzywa UE i Chiny do sprzyjania tym 
stosunkom w oparciu o partnerstwo i 
wzajemne korzyści, zamiast uciekania się 
do zażartej konkurencji i
współzawodnictwa;

Or. en

Poprawka 54
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 1b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. z zadowoleniem przyjmuje pozytywne 
skutki członkostwa China w WTO oraz 
wzywa Komisję do zacieśnienia jej 
współpracy z Chinami, aby ustanowić 
bardziej skuteczny i uczciwy system 
handlu międzynarodowego;

Or. en

Poprawka 55
Robert Sturdy
w imieniu grupy ECR
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. stwierdza, że chińska gospodarka nie 
spełnia kryteriów gospodarki rynkowej, tak 
jak ją definiuje WTO; wzywa Komisję do 
współpracy z rządem Chin w celu 
zniesienia barier uniemożliwiających 
nadanie Chinon statusu gospodarki 
rynkowej; podkreśla fakt, że status ten 
powinien zostać przyznany dopiero po 
spełnieniu przez Chiny wymaganych 
kryteriów; apeluje do UE, by w formie 
sprawozdania rocznego regularnie oceniała 
poszanowanie przez Chiny zobowiązań 
zawartych w protokole przystąpienia do 
WTO;

2. stwierdza, że chińska gospodarka nie 
spełnia jeszcze kryteriów gospodarki 
rynkowej, tak jak ją definiuje WTO; 
wzywa Komisję do współpracy z rządem 
Chin w celu zniesienia pozostałych barier 
uniemożliwiających nadanie Chinom 
statusu gospodarki rynkowej; podkreśla 
fakt, że status ten powinien zostać 
przyznany po spełnieniu przez Chiny 
wymaganych kryteriów; apeluje do UE, by 
w formie sprawozdania rocznego 
regularnie oceniała poszanowanie przez 
Chiny zobowiązań zawartych w protokole 
przystąpienia do WTO;

Or. en

Poprawka 56
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. stwierdza, że chińska gospodarka nie 
spełnia kryteriów gospodarki rynkowej, tak 
jak ją definiuje WTO; wzywa Komisję do 
współpracy z rządem Chin w celu 
zniesienia barier uniemożliwiających 
nadanie Chinon statusu gospodarki 
rynkowej; podkreśla fakt, że status ten 
powinien zostać przyznany dopiero po 
spełnieniu przez Chiny wymaganych 
kryteriów; apeluje do UE, by w formie 
sprawozdania rocznego regularnie oceniała 
poszanowanie przez Chiny zobowiązań 
zawartych w protokole przystąpienia do 
WTO;

2. stwierdza, że chińska gospodarka nie 
spełnia kryteriów gospodarki rynkowej, tak 
jak ją definiuje WTO; wzywa Komisję do 
współpracy z rządem Chin w celu 
zniesienia pozostałych barier przed 
automatycznym nadaniem Chinom statusu 
gospodarki rynkowej przez WTO w 2016 
r.; podkreśla fakt, że status ten powinien 
zostać przyznany Chinom przed wskazaną 
datą tylko w przypadku spełnienia przez 
Chiny wszystkich wymaganych kryteriów; 
apeluje do UE, by w formie sprawozdania 
rocznego regularnie oceniała poszanowanie 
przez Chiny zobowiązań zawartych w 
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protokole przystąpienia do WTO;

Or. en

Poprawka 57
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. stwierdza, że chińska gospodarka nie 
spełnia kryteriów gospodarki rynkowej, 
tak jak ją definiuje WTO; wzywa Komisję 
do współpracy z rządem Chin w celu 
zniesienia barier uniemożliwiających 
nadanie Chinon statusu gospodarki 
rynkowej; podkreśla fakt, że status ten 
powinien zostać przyznany dopiero po 
spełnieniu przez Chiny wymaganych 
kryteriów; apeluje do UE, by w formie 
sprawozdania rocznego regularnie oceniała 
poszanowanie przez Chiny zobowiązań 
zawartych w protokole przystąpienia do 
WTO;

2. stwierdza, że Chiny dążą do nadania 
ich gospodarce statusu gospodarki 
rynkowej, tak jak ją definiuje WTO; 
zauważa jednak utrzymujące się różnice 
miedzy gospodarką Chin a gospodarką 
Unii Europejskiej; uznaje szczególne 
potrzeby chińskiej gospodarki na obecnym 
etapie rozwoju tego państwa oraz szanuje 
prawo narodu chińskiego do wybrania 
własnej drogi rozwoju; apeluje do Komisji, 
by w formie sprawozdania rocznego 
regularnie oceniała poszanowanie przez 
Chiny zobowiązań zawartych w protokole 
przystąpienia do WTO;

Or. en

Poprawka 58
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. stwierdza, że chińska gospodarka nie 
spełnia kryteriów gospodarki rynkowej, tak 
jak ją definiuje WTO; wzywa Komisję do 
współpracy z rządem Chin w celu 
zniesienia barier uniemożliwiających 

2. stwierdza, że chińska gospodarka nie 
spełnia kryteriów gospodarki rynkowej, tak 
jak ją definiuje WTO; wzywa Komisję do 
zachęcania rządu Chin do zniesienia barier 
uniemożliwiających nadanie Chinon
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nadanie Chinon statusu gospodarki 
rynkowej; podkreśla fakt, że status ten 
powinien zostać przyznany dopiero po 
spełnieniu przez Chiny wymaganych 
kryteriów; apeluje do UE, by w formie 
sprawozdania rocznego regularnie oceniała 
poszanowanie przez Chiny zobowiązań 
zawartych w protokole przystąpienia do 
WTO;

statusu gospodarki rynkowej; podkreśla 
fakt, że status ten powinien zostać 
przyznany dopiero po spełnieniu przez 
Chiny wymaganych kryteriów; apeluje do 
UE, by w formie sprawozdania rocznego 
regularnie oceniała poszanowanie przez 
Chiny zobowiązań zawartych w protokole 
przystąpienia do WTO;

Or. it

Poprawka 59
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa Komisję do tego, aby do końca 
2012 r. przekazała Parlamentowi 
Europejskiemu wniosek dotyczący tego, 
jakie środki zamierza przedsięwziąć 
Komisja, gdy UE w 2016 r. zgodnie z już 
przyjętymi zobowiązaniami będzie musiała 
przyznać Chinom status gospodarki 
rynkowej, chociaż prawdopodobnie nie 
będzie ku temu obiektywnych przesłanek;

Or. de

Poprawka 60
Robert Sturdy
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. ubolewa nad istnieniem szeregu barier 
taryfowych i pozataryfowych na rynku 

3. ubolewa nad istnieniem szeregu barier 
taryfowych i pozataryfowych na rynku 
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chińskim, np. pewnych działań 
dyskryminacyjnych wobec podmiotów 
zagranicznych, szczególnie w sektorze 
bankowym, ubezpieczeniowym oraz 
telekomunikacyjnym, nad złożonością 
struktury taryfowej i przeszkodami 
technicznymi w handlu, takimi jak brak 
przejrzystości norm technicznych i 
procedur oceny zgodności czy jak chiński 
system obowiązkowej certyfikacji; 
stwierdza, że Chiny, niezgodnie z 
Porozumieniem w sprawie subsydiów i 
środków wyrównawczych, nie 
powiadamiają systematycznie o 
konkretnych subsydiach;

chińskim, np. pewnych działań 
dyskryminacyjnych wobec podmiotów 
zagranicznych, szczególnie w sektorze 
bankowym, ubezpieczeniowym oraz 
telekomunikacyjnym, nad złożonością 
struktury taryfowej i przeszkodami 
technicznymi w handlu, takimi jak brak 
przejrzystości norm technicznych i 
procedur oceny zgodności czy jak chiński 
system obowiązkowej certyfikacji; 
ubolewa na tym, że Chiny, niezgodnie z 
Porozumieniem WTO w sprawie 
subsydiów i środków wyrównawczych, nie 
powiadamiają systematycznie o 
konkretnych subsydiach;

Or. en

Poprawka 61
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. ubolewa nad istnieniem szeregu barier 
taryfowych i pozataryfowych na rynku 
chińskim, np. pewnych działań 
dyskryminacyjnych wobec podmiotów 
zagranicznych, szczególnie w sektorze 
bankowym, ubezpieczeniowym oraz 
telekomunikacyjnym, nad złożonością 
struktury taryfowej i przeszkodami 
technicznymi w handlu, takimi jak brak 
przejrzystości norm technicznych i 
procedur oceny zgodności czy jak chiński 
system obowiązkowej certyfikacji; 
stwierdza, że Chiny, niezgodnie z 
Porozumieniem w sprawie subsydiów i 
środków wyrównawczych, nie 
powiadamiają systematycznie o 
konkretnych subsydiach;

3. ubolewa nad istnieniem szeregu barier 
taryfowych i nieuzasadnionych barier 
pozataryfowych na rynku chińskim, np. 
pewnych działań dyskryminacyjnych 
wobec podmiotów zagranicznych, 
szczególnie w niektórych sektorach usług, 
nad złożonością struktury taryfowej i 
przeszkodami technicznymi w handlu, 
takimi jak brak przejrzystości norm 
technicznych i procedur oceny zgodności 
czy jak chiński system obowiązkowej 
certyfikacji; stwierdza, że Chiny, 
niezgodnie z Porozumieniem w sprawie 
subsydiów i środków wyrównawczych, nie 
powiadamiają systematycznie o 
konkretnych subsydiach;
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Or. en

Poprawka 62
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. ubolewa nad istnieniem szeregu barier 
taryfowych i pozataryfowych na rynku 
chińskim, np. pewnych działań 
dyskryminacyjnych wobec podmiotów 
zagranicznych, szczególnie w sektorze 
bankowym, ubezpieczeniowym oraz 
telekomunikacyjnym, nad złożonością 
struktury taryfowej i przeszkodami 
technicznymi w handlu, takimi jak brak 
przejrzystości norm technicznych i 
procedur oceny zgodności czy jak chiński 
system obowiązkowej certyfikacji; 
stwierdza, że Chiny, niezgodnie z 
Porozumieniem w sprawie subsydiów i 
środków wyrównawczych, nie 
powiadamiają systematycznie o 
konkretnych subsydiach;

3. ubolewa nad istnieniem szeregu barier 
taryfowych i pozataryfowych na rynku 
chińskim, np. pewnych działań 
dyskryminacyjnych wobec podmiotów 
zagranicznych, szczególnie w sektorze 
bankowym, ubezpieczeniowym oraz 
telekomunikacyjnym, nad złożonością 
struktury taryfowej i przeszkodami 
technicznymi w handlu, takimi jak brak 
przejrzystości norm technicznych i 
procedur oceny zgodności czy jak chiński 
system obowiązkowej certyfikacji; 
stwierdza, że Chiny, niezgodnie z 
Porozumieniem WTO w sprawie 
subsydiów i środków wyrównawczych, nie 
powiadamiają systematycznie o 
konkretnych subsydiach;

Or. en

Poprawka 63
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. ubolewa nad istnieniem szeregu barier 
taryfowych i pozataryfowych na rynku 
chińskim, np. pewnych działań 
dyskryminacyjnych wobec podmiotów 
zagranicznych, szczególnie w sektorze 
bankowym, ubezpieczeniowym oraz 

3. ubolewa nad istnieniem szeregu barier 
taryfowych i szeregu nieuzasadnionych 
barier pozataryfowych na rynku chińskim, 
np. pewnych działań dyskryminacyjnych 
wobec podmiotów zagranicznych, 
szczególnie w sektorze bankowym, 
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telekomunikacyjnym, nad złożonością 
struktury taryfowej i przeszkodami 
technicznymi w handlu, takimi jak brak 
przejrzystości norm technicznych i 
procedur oceny zgodności czy jak chiński 
system obowiązkowej certyfikacji; 
stwierdza, że Chiny, niezgodnie z 
Porozumieniem w sprawie subsydiów i 
środków wyrównawczych, nie 
powiadamiają systematycznie o 
konkretnych subsydiach;

ubezpieczeniowym oraz 
telekomunikacyjnym, nad złożonością 
struktury taryfowej i przeszkodami 
technicznymi w handlu, takimi jak brak 
przejrzystości norm technicznych i 
procedur oceny zgodności czy jak chiński 
system obowiązkowej certyfikacji; 
stwierdza, że Chiny, niezgodnie z 
Porozumieniem WTO w sprawie 
subsydiów i środków wyrównawczych, nie 
powiadamiają systematycznie o 
konkretnych subsydiach;

Or. en

Poprawka 64
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wskazuje, że Chiny w znacznym 
stopniu poprzez ukierunkowane subsydia 
państwowe i najrozmaitsze konstrukcje 
prawne zapewniają sobie korzyści 
handlowe w stosunku do UE; wzywa 
Chiny do pilnego dopasowania swoich 
państwowych programów wsparcia do 
odnośnych przepisów WTO; ponadto 
wzywa Komisję do jak najszybszej zmiany 
rozporządzenia antysubwencyjnego, aby 
móc skutecznie odpowiedzieć na znaczące 
wyzwania stawiane przez Chiny;

Or. de

Poprawka 65
Marielle De Sarnez, Emilio Menéndez del Valle
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Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. zauważa, że Chiny wyrażają 
ubolewanie z powodu istnienia barier 
handlowych na rynku europejskim, takich 
jak unijne znaczące dotacje dla rolników 
europejskich, złożony system ceł na 
produkty rolne, techniczne bariery w 
handlu, a także z powodu barier dla 
inwestycji państw trzecich w niektórych 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 66
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. zauważa, że w nowych badaniach 
wykazano, że udział inwestorów 
zagranicznych działających w Chinach w 
produkcji towarów wywożonych z Chin do 
Europy wynosi prawie 80%; wzywa 
Komisję do monitorowania tej sytuacji 
oraz do tego, aby nie udzielała dotacji na 
przenoszenie przedsiębiorstw i produkcji z 
Europy do Chin; wzywa Komisję do 
opracowania przepisów, w których 
zobowiązuje się inwestorów europejskich 
w Chinach do przestrzegania europejskich 
norm środowiskowych i społecznych, aby 
uniknąć dumpingu;

Or. en

Poprawka 67
Emilio Menéndez del Valle
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Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. ubolewa nad tym, że Chiny 
ustanawiają środki dyskryminacyjne 
wobec zagranicznych przedsiębiorstw, a 
mianowicie inicjatywę „kupuj chińskie” 
oraz politykę „lokalnej innowacji”;

Or. en

Poprawka 68
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wyraża zaniepokojenie zawodnością 
systemu sądowego, który nie zapewnia 
przestrzegania zobowiązań umownych, 
brakiem przejrzystości i jednolitości w 
stosowaniu systemu przepisów 
regulującego inwestycje;

Or. fr

Poprawka 69
Franck Proust, Tokia Saïfi

Projekt rezolucji
Ustęp 3b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. wyraża zaniepokojenie w związku z 
nieprzewidywalnością i niejawnością 
przepisów i norm technicznych mających 
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zastosowanie do produktów, zwłaszcza w 
zakresie certyfikacji, co stwarza poważne 
bariery w handlu dla przedsiębiorstw 
eksportujących towary do Chin;

Or. fr

Poprawka 70
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 3c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3c. zachęca Chiny do przyjęcia 
międzynarodowych norm dotyczących 
produktów i usług w celu większego 
wspierania wymiany handlowej między 
Chinami a innymi państwami; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że Chiny 
coraz częściej dołączają do organów 
zajmujących się ustanawianiem 
międzynarodowych norm, i ocenia, że 
należy zachęcać Chiny do podejmowania 
takich inicjatyw, a UE powinna w zamian 
włączyć się w działania organów 
ustanawiających normy chińskie; 
podkreśla znaczenie zapewnienia 
zgodności towarów importowanych z Chin 
z europejskimi normami dotyczącymi 
produktów spożywczych i innych niż 
spożywcze;

Or. fr

Poprawka 71
Robert Sturdy
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża zaniepokojenie z powodu 
trudności w dostępie do chińskich 
zamówień publicznych dla przedsiębiorstw 
zagranicznych, podczas gdy dostęp do 
europejskich zamówień publicznych jest 
gwarantowany; wyraża ubolewanie, że 
Chiny nie przystąpiły do wielostronnej 
umowy o zamówieniach publicznych, 
mimo iż zobowiązały się do tego w 
protokole przystąpienia do WTO; zwraca 
się do Komisji o rychłe opracowanie 
europejskiego mechanizmu, który zapewni 
lepszy dostęp przedsiębiorstw europejskich 
do zagranicznych zamówień publicznych i
zachęci partnerów handlowych UE, w tymi 
Chiny, do otwarcia swoich zamówień 
publicznych i zlikwidowania środków 
protekcjonistycznych;

4. wyraża zaniepokojenie z powodu 
trudności w dostępie do chińskich 
zamówień publicznych dla przedsiębiorstw 
zagranicznych, podczas gdy dostęp do 
europejskich zamówień publicznych jest 
gwarantowany; wyraża ubolewanie, że 
Chiny nie przystąpiły do wielostronnej 
umowy o zamówieniach publicznych, 
mimo iż zobowiązały się do tego w 
protokole przystąpienia do WTO; zwraca 
się do Komisji o dokonanie rozważnego 
wyboru dostępnych instrumentów polityki, 
aby zapewnić lepszy dostęp 
przedsiębiorstw europejskich do 
zagranicznych zamówień publicznych i 
zachęcić partnerów handlowych UE, w 
tymi Chiny, do otwarcia swoich zamówień 
publicznych i zlikwidowania środków 
protekcjonistycznych;

Or. en

Poprawka 72
Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża zaniepokojenie z powodu 
trudności w dostępie do chińskich 
zamówień publicznych dla przedsiębiorstw 
zagranicznych, podczas gdy dostęp do 
europejskich zamówień publicznych jest 
gwarantowany; wyraża ubolewanie, że 
Chiny nie przystąpiły do wielostronnej 
umowy o zamówieniach publicznych, 
mimo iż zobowiązały się do tego w 
protokole przystąpienia do WTO; zwraca 
się do Komisji o rychłe opracowanie 
europejskiego mechanizmu, który zapewni 
lepszy dostęp przedsiębiorstw europejskich 

4. wyraża zaniepokojenie z powodu 
trudności w dostępie do chińskich 
zamówień publicznych dla przedsiębiorstw 
zagranicznych, podczas gdy dostęp do 
europejskich zamówień publicznych jest 
gwarantowany; wyraża ubolewanie, że 
Chiny nie przystąpiły do wielostronnej 
umowy o zamówieniach publicznych 
(GPA), mimo iż zobowiązały się do tego w 
protokole przystąpienia do WTO; 
jednocześnie przyjmuje z zadowoleniem 
zobowiązania podjęte ostatnio przez 
Chiny, w grudniu 2011 r., w odniesieniu 
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do zagranicznych zamówień publicznych i 
zachęci partnerów handlowych UE, w tymi 
Chiny, do otwarcia swoich zamówień 
publicznych i zlikwidowania środków 
protekcjonistycznych;

do ich gotowości do przystąpienia do 
nowej GPA, chociaż należy w większym 
stopniu rozszerzyć zakres tych 
zobowiązań; zwraca się do Komisji o 
rychłe opracowanie europejskiego 
mechanizmu, który zapewni lepszy dostęp 
przedsiębiorstw europejskich do 
zagranicznych zamówień publicznych i 
zachęci partnerów handlowych UE, w tymi 
Chiny, do otwarcia swoich zamówień 
publicznych i zlikwidowania środków 
protekcjonistycznych;

Or. en

Poprawka 73
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża zaniepokojenie z powodu 
trudności w dostępie do chińskich 
zamówień publicznych dla przedsiębiorstw 
zagranicznych, podczas gdy dostęp do 
europejskich zamówień publicznych jest 
gwarantowany; wyraża ubolewanie, że 
Chiny nie przystąpiły do wielostronnej 
umowy o zamówieniach publicznych, 
mimo iż zobowiązały się do tego w 
protokole przystąpienia do WTO; zwraca 
się do Komisji o rychłe opracowanie
europejskiego mechanizmu, który zapewni 
lepszy dostęp przedsiębiorstw europejskich 
do zagranicznych zamówień publicznych i 
zachęci partnerów handlowych UE, w 
tymi Chiny, do otwarcia swoich zamówień 
publicznych i zlikwidowania środków 
protekcjonistycznych;

4. wyraża zaniepokojenie z powodu 
trudności w dostępie do chińskich 
zamówień publicznych dla przedsiębiorstw 
zagranicznych, podczas gdy dostęp do 
europejskich zamówień publicznych jest 
gwarantowany; wyraża ubolewanie, że 
Chiny nie przystąpiły do wielostronnej 
umowy o zamówieniach publicznych, 
mimo iż zobowiązały się do tego w 
protokole przystąpienia do WTO; wspiera 
Komisję w opracowywaniu europejskiego 
mechanizmu, który zapewni wzajemność w 
zakresie otwierania zamówień 
publicznych;

Or. en
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Poprawka 74
Gianluca Susta

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża zaniepokojenie z powodu 
trudności w dostępie do chińskich 
zamówień publicznych dla przedsiębiorstw 
zagranicznych, podczas gdy dostęp do 
europejskich zamówień publicznych jest 
gwarantowany; wyraża ubolewanie, że 
Chiny nie przystąpiły do wielostronnej 
umowy o zamówieniach publicznych, 
mimo iż zobowiązały się do tego w 
protokole przystąpienia do WTO; zwraca 
się do Komisji o rychłe opracowanie 
europejskiego mechanizmu, który zapewni 
lepszy dostęp przedsiębiorstw europejskich 
do zagranicznych zamówień publicznych i 
zachęci partnerów handlowych UE, w tymi 
Chiny, do otwarcia swoich zamówień 
publicznych i zlikwidowania środków 
protekcjonistycznych;

4. wyraża zaniepokojenie z powodu 
trudności w dostępie do chińskich 
zamówień publicznych dla przedsiębiorstw 
zagranicznych, podczas gdy dostęp do 
europejskich zamówień publicznych jest 
gwarantowany; wyraża ubolewanie, że 
Chiny nie przystąpiły do wielostronnej 
umowy o zamówieniach publicznych, 
mimo iż zobowiązały się do tego w 
protokole przystąpienia do WTO; zwraca 
się do Komisji o rychłe opracowanie 
europejskiego mechanizmu, który zapewni 
lepszy dostęp przedsiębiorstw europejskich 
do zagranicznych zamówień publicznych i 
zachęci partnerów handlowych UE, w tymi 
Chiny, do otwarcia swoich zamówień 
publicznych i zlikwidowania środków 
protekcjonistycznych; uważa, że niezbędne 
jest wzmocnienie również instrumentów 
pomocy, aby stymulować, koordynować i 
wspierać obecność europejskich MŚP na 
priorytetowym rynku, jakim jest rynek 
chiński;

Or. it

Poprawka 75
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża zaniepokojenie z powodu 4. wyraża poważne zaniepokojenie z 
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trudności w dostępie do chińskich 
zamówień publicznych dla przedsiębiorstw 
zagranicznych, podczas gdy dostęp do 
europejskich zamówień publicznych jest 
gwarantowany; wyraża ubolewanie, że 
Chiny nie przystąpiły do wielostronnej 
umowy o zamówieniach publicznych, 
mimo iż zobowiązały się do tego w 
protokole przystąpienia do WTO; zwraca 
się do Komisji o rychłe opracowanie 
europejskiego mechanizmu, który zapewni 
lepszy dostęp przedsiębiorstw europejskich 
do zagranicznych zamówień publicznych i 
zachęci partnerów handlowych UE, w tymi 
Chiny, do otwarcia swoich zamówień 
publicznych i zlikwidowania środków 
protekcjonistycznych;

powodu trudności w dostępie do chińskich 
zamówień publicznych dla przedsiębiorstw 
zagranicznych, podczas gdy dostęp do 
europejskich zamówień publicznych jest 
gwarantowany; wyraża ubolewanie, że 
Chiny nie przystąpiły do wielostronnej 
umowy o zamówieniach publicznych, 
mimo iż zobowiązały się do tego w 
protokole przystąpienia do WTO; zwraca 
się do Komisji o rychłe opracowanie 
europejskiego mechanizmu, który zapewni 
lepszy dostęp przedsiębiorstw europejskich 
do zagranicznych zamówień publicznych i 
zachęci partnerów handlowych UE, w tymi 
Chiny, do otwarcia swoich zamówień 
publicznych i zlikwidowania środków 
protekcjonistycznych;

Or. de

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

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża zaniepokojenie z powodu
trudności w dostępie do chińskich 
zamówień publicznych dla przedsiębiorstw 
zagranicznych, podczas gdy dostęp do 
europejskich zamówień publicznych jest 
gwarantowany; wyraża ubolewanie, że 
Chiny nie przystąpiły do wielostronnej 
umowy o zamówieniach publicznych, 
mimo iż zobowiązały się do tego w 
protokole przystąpienia do WTO; zwraca 
się do Komisji o rychłe opracowanie 
europejskiego mechanizmu, który zapewni 
lepszy dostęp przedsiębiorstw europejskich 
do zagranicznych zamówień publicznych i 
zachęci partnerów handlowych UE, w tymi 
Chiny, do otwarcia swoich zamówień 
publicznych i zlikwidowania środków 

4. zwraca uwagę na trudności w dostępie 
do chińskich zamówień publicznych dla 
przedsiębiorstw zagranicznych, podczas 
gdy znaczny dostęp do europejskich 
zamówień publicznych jest gwarantowany; 
z zadowoleniem przyjmuje przegląd i 
rozszerzenie zakresu umowy o 
zamówieniach publicznych (GPA) 
uzgodnione w dniu 15 grudnia 2011 r. w 
trakcie ostatniej konferencji 
ministerialnej WTO; w związku z tym 
zachęca Chiny do zaproponowania 
warunków ich przystąpienia do GPA, 
które będą porównywalne z poziomem 
innych stron GPA, zgodnie ze 
zobowiązaniem Chin określonym w ich 
protokole przystąpienia do WTO; zwraca 
się do Komisji o rychłe opracowanie 
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protekcjonistycznych; europejskiego mechanizmu, który zapewni 
lepszy dostęp przedsiębiorstw europejskich 
do zagranicznych zamówień publicznych i 
zachęci partnerów handlowych UE, w tymi 
Chiny, do otwarcia swoich zamówień 
publicznych i zlikwidowania środków 
protekcjonistycznych;

Or. en

Poprawka 77
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża zaniepokojenie z powodu 
trudności w dostępie do chińskich 
zamówień publicznych dla przedsiębiorstw 
zagranicznych, podczas gdy dostęp do 
europejskich zamówień publicznych jest 
gwarantowany; wyraża ubolewanie, że
Chiny nie przystąpiły do wielostronnej 
umowy o zamówieniach publicznych, 
mimo iż zobowiązały się do tego w 
protokole przystąpienia do WTO; zwraca 
się do Komisji o rychłe opracowanie 
europejskiego mechanizmu, który zapewni 
lepszy dostęp przedsiębiorstw europejskich 
do zagranicznych zamówień publicznych i 
zachęci partnerów handlowych UE, w 
tymi Chiny, do otwarcia swoich zamówień 
publicznych i zlikwidowania środków 
protekcjonistycznych;

4. zauważa, że Chiny wraz z 42 innymi 
państwami zgodziły się na przyjęcie 
nowych zasad GPA WTO; uważa, że 
propozycja Chin dotycząca GPA jest 
oparta na dobrym podejściu, stwierdzając 
przy tym, że obejmuje mniejszy stopień 
otwartości rynku zamówień publicznych w 
porównaniu do sytuacji w Unii 
Europejskiej; z zadowoleniem przyjmuje 
propozycje Komisji zawarte w jej zielonej 
księdze z 2011 r. w sprawie modernizacji 
zasad udzielania zamówień publicznych w 
UE, w szczególności w odniesieniu do roli, 
jaką zamówienia publiczne mogą odegrać 
w realizowaniu celów dotyczących 
ochrony środowiska i tworzenia lokalnych 
miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 78
Tokia Saïfi, Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża zaniepokojenie z powodu 
trudności w dostępie do chińskich 
zamówień publicznych dla przedsiębiorstw 
zagranicznych, podczas gdy dostęp do 
europejskich zamówień publicznych jest 
gwarantowany; wyraża ubolewanie, że 
Chiny nie przystąpiły do wielostronnej 
umowy o zamówieniach publicznych, 
mimo iż zobowiązały się do tego w 
protokole przystąpienia do WTO; zwraca 
się do Komisji o rychłe opracowanie
europejskiego mechanizmu, który zapewni 
lepszy dostęp przedsiębiorstw europejskich 
do zagranicznych zamówień publicznych i 
zachęci partnerów handlowych UE, w tymi 
Chiny, do otwarcia swoich zamówień 
publicznych i zlikwidowania środków 
protekcjonistycznych;

4. wyraża zaniepokojenie z powodu 
trudności w dostępie do chińskich 
zamówień publicznych dla przedsiębiorstw 
europejskich, podczas gdy dostęp do 
europejskich zamówień publicznych jest 
gwarantowany; wyraża ubolewanie, że 
Chiny nie przystąpiły do wielostronnej 
umowy o zamówieniach publicznych, 
mimo iż zobowiązały się do tego w 
protokole przystąpienia do WTO; życzyłby 
sobie, aby Chiny przedstawiły szybko 
nową ofertę zgodną z postanowieniami 
wielostronnej umowy o zamówieniach 
publicznych podpisanej dnia 15 grudnia 
2011 r., obejmującą w szczególności 
zarówno przedsiębiorstwa państwowe, 
krajowe, regionalne i miejskie, jak i 
usługi; zwraca się do Komisji o 
przedstawienie z początkiem 2012 r. 
europejskiego mechanizmu, który zapewni 
lepszy dostęp przedsiębiorstw europejskich 
do zagranicznych zamówień publicznych i 
zachęci partnerów handlowych UE, w tymi 
Chiny, do otwarcia swoich zamówień 
publicznych i zlikwidowania środków 
protekcjonistycznych;

Or. fr

Poprawka 79
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa Komisję do uwzględnienia 
zamówień publicznych w szerszym 
zakresie w odniesieniu do ich możliwej 
roli jako narzędzia proaktywnej polityki 
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przemysłowej UE, która w perspektywie 
długoterminowej mogłaby się okazać 
bardziej korzystna dla interesów 
europejskich niż strategia ukierunkowana 
na wzajemność w dostępie do rynku, 
zwłaszcza w odniesieniu do masowego 
wprowadzania nowych ekologicznych 
technologii;

Or. en

Poprawka 80
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. przypomina o otwarciu europejskich 
rynków zamówień publicznych dla 
przedsiębiorstw chińskich; wyraża 
zaniepokojenie w związku z nieuczciwą 
konkurencją, która może wynikać z tego 
otwarcia w sytuacji, gdy przedsiębiorstwa 
chińskie są w stanie składać oferty 
wyraźnie korzystniejsze od ofert 
przedsiębiorców europejskich, zwłaszcza 
dzięki ukrytej pomocy państwa;

Or. fr

Poprawka 81
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zauważa, że kredyty wywozowe 
przyznawane przez władze i banki 
chińskie pogłębiają zakłócenia w handlu; 

5. zauważa, że niektóre formy kredytów 
wywozowych przyznawanych przez władze 
i banki Chin, Unii Europejskiej i państw 
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zwraca się w związku z tym do Chin, aby 
zastosowały się do wytycznych 
porozumienia OECD w sprawie oficjalnie 
wspieranych kredytów eksportowych; 
wzywa Komisję do przyłączenia się do 
wysiłków OECD o zagwarantowanie 
udziału Chin w porozumieniu; zachęca 
również Chiny do podpisania Konwencji 
OECD w sprawie zwalczania przekupstwa;

członkowskich pogłębiają zakłócenia w 
handlu w dużej skali; zwraca się w 
związku z tym do stron, aby zastosowały 
się do wytycznych porozumienia OECD w 
sprawie oficjalnie wspieranych kredytów 
eksportowych; wzywa Komisję do 
przyłączenia się do wysiłków OECD o 
zagwarantowanie udziału Chin w 
porozumieniu; zachęca również Chiny do 
podpisania Konwencji OECD w sprawie 
zwalczania przekupstwa;

Or. en

Poprawka 82
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa Komisję do utrzymywania 
zasady otwartych rynków poprzez 
podejmowanie środków przeciwko 
dotacjom państwowym zakłócającym 
handel między UE i Chinami; szczególne 
znaczenie należy nadać sektorom nowych 
technologii, w których Europa jest 
konkurencyjna, sektorom o znaczącej 
wartości dodanej oraz sektorom, które 
Chiny określiły jako ich strategiczne 
wschodzące branże; wspomniane środki 
należy podejmować zgodnie z 
Porozumieniem WTO w sprawie 
subsydiów i środków wyrównawczych;

Or. en

Poprawka 83
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. przypomina, że główną dozwoloną 
formą prowadzenia działalności 
gospodarczej przez przedsiębiorstwa 
zagraniczne w Chinach jest mechanizm 
joint venture, formuła bardzo uciążliwa i 
nazbyt często wiążąca się z transferem 
technologii strategicznych, które mogą 
sprzyjać rozwojowi konkurencyjności Chin
ze szkodą dla przemysłu europejskiego w 
obszarach, w których UE jest w 
forpoczcie;

6. przypomina, że transfer technologii 
poprzez mechanizm joint venture –
główną dozwoloną formę prowadzenia 
działalności gospodarczej przez 
przedsiębiorstwa zagraniczne w Chinach –
przyczynił się do rozwoju 
konkurencyjności Chin, ale doprowadził 
również do osłabienia konkurencyjności 
przemysłu europejskiego, eksportu 
technologii szkodliwych dla środowiska 
oraz do zaniechania bardziej 
strategicznego podejścia do współpracy 
technologicznej z Chinami 
ukierunkowanego na innowacje 
ekologiczne, w których UE jest w 
forpoczcie;

Or. en

Poprawka 84
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. przypomina, że główną dozwoloną 
formą prowadzenia działalności 
gospodarczej przez przedsiębiorstwa 
zagraniczne w Chinach jest mechanizm 
joint venture, formuła bardzo uciążliwa i 
nazbyt często wiążąca się z transferem 
technologii strategicznych, które mogą 
sprzyjać rozwojowi konkurencyjności Chin 
ze szkodą dla przemysłu europejskiego w 
obszarach, w których UE jest w forpoczcie;

6. przypomina, że główną dozwoloną 
formą prowadzenia działalności 
gospodarczej przez przedsiębiorstwa 
zagraniczne w Chinach jest mechanizm 
joint venture, formuła bardzo uciążliwa i 
nazbyt często wiążąca się z transferem 
technologii strategicznych, które mogą 
sprzyjać rozwojowi konkurencyjności Chin 
ze szkodą dla przemysłu europejskiego w 
obszarach, w których UE jest w forpoczcie; 
dlatego wzywa Chiny do rezygnacji ze 
stosowania mechanizmu joint venture i do 
zapewnienia europejskim 
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przedsiębiorstwom pełnej swobody 
przedsiębiorczości;

Or. de

Poprawka 85
Emilio Menéndez del Valle

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. przypomina, że główną dozwoloną 
formą prowadzenia działalności 
gospodarczej przez przedsiębiorstwa 
zagraniczne w Chinach jest mechanizm 
joint venture, formuła bardzo uciążliwa i 
nazbyt często wiążąca się z transferem 
technologii strategicznych, które mogą 
sprzyjać rozwojowi konkurencyjności Chin 
ze szkodą dla przemysłu europejskiego w 
obszarach, w których UE jest w forpoczcie;

6. przypomina, że główną dozwoloną 
formą prowadzenia działalności 
gospodarczej przez przedsiębiorstwa 
zagraniczne w Chinach jest mechanizm 
joint venture, formuła bardzo uciążliwa i 
nazbyt często wiążąca się z transferem 
technologii strategicznych, które mogą 
sprzyjać rozwojowi konkurencyjności Chin 
ze szkodą dla przemysłu europejskiego w 
obszarach, w których UE jest w forpoczcie; 
jest przekonany, że dalsze zwiększenie 
otwartości Chin na mechanizm joint 
venture w połączeniu z lepszą ochroną 
PWI z pewnością będzie korzystne dla obu 
stron;

Or. en

Poprawka 86
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. przypomina, że główną dozwoloną 
formą prowadzenia działalności 
gospodarczej przez przedsiębiorstwa 
zagraniczne w Chinach jest mechanizm 
joint venture, formuła bardzo uciążliwa i 

6. przypomina, że główną dozwoloną 
formą prowadzenia działalności 
gospodarczej przez przedsiębiorstwa 
zagraniczne w Chinach jest mechanizm 
joint venture, formuła zaplanowanego 
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nazbyt często wiążąca się z transferem
technologii strategicznych, które mogą 
sprzyjać rozwojowi konkurencyjności Chin 
ze szkodą dla przemysłu europejskiego w 
obszarach, w których UE jest w forpoczcie;

otwarcia gospodarczego, skutecznie 
stosowana przez wiele państw, ponieważ 
często pociąga za sobą transfer
technologii strategicznych, bardzo 
potrzebny dla zrównoważonego rozwoju i 
modeli wzrostu uwzględniających 
redukcję emisji powodujących zmianę 
klimatu; zauważa, że może to sprzyjać 
rozwojowi konkurencyjności Chin, w 
niektórych przypadkach ze szkodą dla 
przemysłu europejskiego w obszarach, w 
których UE jest w forpoczcie; uznaje, że 
europejskie przedsiębiorstwa mają 
swobodę wyboru w kwestii przystąpienia 
do mechanizmu joint venture oraz że 
wiele tych mechanizmów przyniosło duże 
korzyści;

Or. en

Poprawka 87
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. przypomina, że główną dozwoloną 
formą prowadzenia działalności 
gospodarczej przez przedsiębiorstwa 
zagraniczne w Chinach jest mechanizm 
joint venture, formuła bardzo uciążliwa i 
nazbyt często wiążąca się z transferem 
technologii strategicznych, które mogą 
sprzyjać rozwojowi konkurencyjności Chin 
ze szkodą dla przemysłu europejskiego w 
obszarach, w których UE jest w forpoczcie;

6. przypomina, że główną dozwoloną 
formą prowadzenia działalności 
gospodarczej przez przedsiębiorstwa 
zagraniczne w Chinach jest mechanizm 
joint venture, formuła bardzo uciążliwa i 
nazbyt często wiążąca się z transferem 
technologii strategicznych, które mogą 
sprzyjać rozwojowi konkurencyjności Chin 
ze szkodą dla przemysłu europejskiego w 
obszarach, w których UE jest w forpoczcie; 
zachęca do zniesienia w Chinach pewnych 
„środków zagranicznych”, które 
utrudniają warunki biznesowe firmom 
europejskim;

Or. lt
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Poprawka 88
Gianluca Susta

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa UE, by w razie potrzeby 
wykorzystywała instrumenty obrony 
handlowej zgodne z zasadami WTO, tj. 
środki antydumpingowe, antysubwencyjne 
i ochronne, jeżeli Chiny będą stosować 
niezgodne z zasadami praktyki handlowe, 
tak aby za pomocą tych instrumentów 
zapewnić równe warunki wymiany 
handlowej UE-Chiny;

7. wzywa UE, by w razie potrzeby 
wykorzystywała instrumenty obrony 
handlowej zgodne z zasadami WTO, tj. 
środki antydumpingowe, antysubwencyjne 
i ochronne, jeżeli Chiny będą stosować 
niezgodne z zasadami praktyki handlowe, 
tak aby za pomocą tych instrumentów 
zapewnić równe warunki wymiany 
handlowej UE-Chiny; wyraża jednocześnie 
niepokój z powodu coraz częstszego 
stosowania przez Chiny środków 
antydumpingowych wobec przywozu z UE, 
a także wzywa Chiny do stosowania norm 
antydumpingowych zgodnych z zasadami 
WTO oraz opartych na przejrzystych 
środkach dochodzeniowych, przy 
uniknięciu kryteriów o charakterze 
odwetowym;

Or. it

Poprawka 89
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa UE, by w razie potrzeby 
wykorzystywała instrumenty obrony 
handlowej zgodne z zasadami WTO, tj.
środki antydumpingowe, antysubwencyjne 
i ochronne, jeżeli Chiny będą stosować 

7. wzywa UE, by miała na uwadze 
wykorzystywanie instrumentów obrony 
handlowej, tj. środków antydumpingowych 
i antysubwencyjnych, jako odpowiednich 
narzędzi do zwalczania nieuczciwych 
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niezgodne z zasadami praktyki handlowe, 
tak aby za pomocą tych instrumentów 
zapewnić równe warunki wymiany 
handlowej UE-Chiny;

praktyk handlowych stosowanych przez 
Chiny; wzywa Komisję i Radę do 
przyspieszenia procesu reform unijnych 
instrumentów obrony handlowej oraz do 
rozważenia sposobu, w jaki można by 
uwzględnić przy obliczaniu marginesu 
dumpingu ustalanie cen nakładów innych 
niż tradycyjne czynniki produkcji, takich 
jak zasoby środowiskowe;

Or. en

Poprawka 90
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa UE, by w razie potrzeby
wykorzystywała instrumenty obrony 
handlowej zgodne z zasadami WTO, tj. 
środki antydumpingowe, antysubwencyjne 
i ochronne, jeżeli Chiny będą stosować 
niezgodne z zasadami praktyki handlowe, 
tak aby za pomocą tych instrumentów 
zapewnić równe warunki wymiany 
handlowej UE-Chiny;

7. wzywa Komisję, by aktywnie 
wykorzystywała instrumenty obrony 
handlowej zgodne z zasadami WTO, tj. 
środki antydumpingowe, antysubwencyjne 
i ochronne, jeżeli Chiny dalej będą 
stosować niezgodne z zasadami praktyki 
handlowe, tak aby za pomocą tych 
instrumentów zapewnić równe warunki 
wymiany handlowej UE-Chiny; wskazuje 
w tym kontekście na to, że Chiny mimo 
przystąpienia do WTO aktywnie i w 
znacznym zakresie stosują dumping 
cenowy i subsydia państwowe, aby 
wypierać konkurencję z rynku 
światowego;

Or. de

Poprawka 91
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa UE, by w razie potrzeby 
wykorzystywała instrumenty obrony 
handlowej zgodne z zasadami WTO, tj. 
środki antydumpingowe, antysubwencyjne 
i ochronne, jeżeli Chiny będą stosować 
niezgodne z zasadami praktyki handlowe, 
tak aby za pomocą tych instrumentów 
zapewnić równe warunki wymiany 
handlowej UE-Chiny;

7. wzywa UE, by w razie potrzeby 
wykorzystywała instrumenty obrony 
handlowej zgodne z zasadami WTO, tj. 
środki antydumpingowe, antysubwencyjne 
i ochronne, jeżeli Chiny będą stosować 
niezgodne z zasadami praktyki handlowe, 
a także do wykorzystywania w większym 
stopniu zasad WTO dotyczących 
rozstrzygania sporów, tak aby za pomocą 
tych instrumentów zapewnić równe 
warunki wymiany handlowej UE-Chiny;

Or. en

Poprawka 92
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa UE, by w razie potrzeby 
wykorzystywała instrumenty obrony 
handlowej zgodne z zasadami WTO, tj. 
środki antydumpingowe, antysubwencyjne 
i ochronne, jeżeli Chiny będą stosować 
niezgodne z zasadami praktyki handlowe, 
tak aby za pomocą tych instrumentów 
zapewnić równe warunki wymiany 
handlowej UE-Chiny;

7. wzywa UE, by w razie potrzeby 
wykorzystywała mechanizm rozstrzygania 
sporów WTO oraz instrumenty obrony 
handlowej zgodne z zasadami WTO, tj. 
środki antydumpingowe, antysubwencyjne 
i ochronne, jeżeli partnerzy handlowi będą 
stosować niezgodne z zasadami praktyki 
handlowe, tak aby za pomocą tych 
instrumentów zapewnić sprawiedliwy 
system handlu międzynarodowego oparty 
na określonych zasadach;

Or. en

Poprawka 93
Rolandas Paksas
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa UE, by w razie potrzeby 
wykorzystywała instrumenty obrony 
handlowej zgodne z zasadami WTO, tj. 
środki antydumpingowe, antysubwencyjne 
i ochronne, jeżeli Chiny będą stosować 
niezgodne z zasadami praktyki handlowe, 
tak aby za pomocą tych instrumentów 
zapewnić równe warunki wymiany 
handlowej UE-Chiny;

7. wzywa UE, by w razie potrzeby 
wykorzystywała instrumenty obrony 
handlowej zgodne z zasadami WTO, tj. 
środki antydumpingowe, antysubwencyjne 
i ochronne, jeżeli Chiny będą stosować 
niezgodne z zasadami praktyki handlowe, 
tak aby za pomocą tych instrumentów 
zapewnić uczciwe i równe warunki 
wymiany handlowej UE-Chiny;

Or. lt

Poprawka 94
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa UE, by w razie potrzeby
wykorzystywała instrumenty obrony 
handlowej zgodne z zasadami WTO, tj. 
środki antydumpingowe, antysubwencyjne 
i ochronne, jeżeli Chiny będą stosować 
niezgodne z zasadami praktyki handlowe, 
tak aby za pomocą tych instrumentów 
zapewnić równe warunki wymiany 
handlowej UE-Chiny;

7. wzywa UE, by częściej i szybciej
wykorzystywała instrumenty obrony 
handlowej zgodne z zasadami WTO, tj. 
środki antydumpingowe, antysubwencyjne 
i ochronne, jeżeli Chiny będą stosować 
niezgodne z zasadami praktyki handlowe, 
tak aby za pomocą tych instrumentów 
zapewnić równe warunki wymiany 
handlowej UE-Chiny;

Or. it

Poprawka 95
Robert Sturdy
w imieniu grupy ECR
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Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. ubolewa nad niedostateczną ochroną 
PWI w Chinach i brakiem konkretnych 
środków, którymi dysponowałyby 
przedsiębiorstwa europejskie, w 
szczególności MŚP, aby móc skutecznie 
walczyć z łamaniem PWI; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję Komisji o 
przedstawieniu propozycji przeglądu 
dyrektywy w sprawie stosowania PWI; 
wyraża nadzieję, że Chiny będą nadal 
transponować do swojego prawa 
krajowego obowiązujące prawo 
międzynarodowe w dziedzinie ochrony 
PWI, a zwłaszcza w dziedzinie zwalczania 
fałszerstw, i nalega, aby władze chińskie 
rzeczywiście te przepisy stosowały; 
ubolewa, że Chiny nie biorą udziału w 
negocjacjach nad przyszłą umową 
handlową dotyczącą zwalczania obrotu 
towarami podrobionymi (ACTA); apeluje 
do Komisji i państw członkowskich o 
wzmocnioną współpracę celną w UE oraz 
z krajami trzecimi, w szczególności w 
zakresie zatrzymywania towarów 
podrobionych, oraz o uproszczenie 
procedur celnych;

8. ubolewa nad niedostateczną ochroną 
PWI w Chinach i brakiem konkretnych 
środków, którymi dysponowałyby 
przedsiębiorstwa europejskie, w 
szczególności MŚP, aby móc skutecznie 
walczyć z łamaniem PWI; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję Komisji o 
przedstawieniu propozycji przeglądu 
dyrektywy w sprawie stosowania PWI; 
wzywa Komisję do zapewnienia lepszej 
ochrony PWI we wszystkich 
wielostronnych organizacjach, których 
Chiny są członkiem (WTO, Światowej 
Organizacji Zdrowia oraz Światowej 
Organizacji Własności Intelektualnej); 
wyraża nadzieję, że Chiny będą nadal 
transponować do swojego prawa 
krajowego obowiązujące prawo 
międzynarodowe w dziedzinie ochrony 
PWI, aby zmniejszyć różnice między 
rzeczywistą ochroną PWI w UE i w 
Chinach, a zwłaszcza w dziedzinie 
zwalczania fałszerstw i piractwa, i nalega, 
aby władze chińskie dopilnowały 
egzekwowania przepisów, w szczególności 
na szczeblu regionalnym; ubolewa, że 
Chiny nie wzięły udziału w negocjacjach 
nad umową handlową dotyczącą 
zwalczania obrotu towarami podrobionymi 
(ACTA); apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o wzmocnioną współpracę 
celną w UE oraz z krajami trzecimi, w 
szczególności w zakresie zatrzymywania 
towarów podrobionych, oraz o 
uproszczenie procedur celnych; zwraca się 
do Komisji i państw członkowskich o 
zacieśnienie współpracy w UE i 
państwach trzecich w obszarze prawa 
autorskiego i licencji;

Or. en
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Poprawka 96
Robert Sturdy
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. ubolewa nad niedostateczną ochroną 
PWI w Chinach i brakiem konkretnych 
środków, którymi dysponowałyby 
przedsiębiorstwa europejskie, w 
szczególności MŚP, aby móc skutecznie 
walczyć z łamaniem PWI; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję Komisji o 
przedstawieniu propozycji przeglądu 
dyrektywy w sprawie stosowania PWI; 
wyraża nadzieję, że Chiny będą nadal 
transponować do swojego prawa 
krajowego obowiązujące prawo 
międzynarodowe w dziedzinie ochrony 
PWI, a zwłaszcza w dziedzinie zwalczania 
fałszerstw, i nalega, aby władze chińskie 
rzeczywiście te przepisy stosowały; 
ubolewa, że Chiny nie biorą udziału w 
negocjacjach nad przyszłą umową 
handlową dotyczącą zwalczania obrotu 
towarami podrobionymi (ACTA); apeluje 
do Komisji i państw członkowskich o 
wzmocnioną współpracę celną w UE oraz 
z krajami trzecimi, w szczególności w 
zakresie zatrzymywania towarów 
podrobionych, oraz o uproszczenie 
procedur celnych;

8. ubolewa nad niedostateczną ochroną 
PWI w Chinach i brakiem konkretnych 
środków, którymi dysponowałyby 
przedsiębiorstwa europejskie, w 
szczególności MŚP, aby móc skutecznie 
walczyć z łamaniem PWI; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję Komisji o 
przedstawieniu propozycji przeglądu 
dyrektywy w sprawie stosowania PWI; 
wyraża nadzieję, że Chiny będą nadal 
transponować do swojego prawa 
krajowego obowiązujące prawo 
międzynarodowe w dziedzinie ochrony 
PWI, a zwłaszcza w dziedzinie zwalczania 
fałszerstw, i nalega, aby władze chińskie 
rzeczywiście te przepisy stosowały; 
ubolewa, że Chiny nie wzięły udziału w 
negocjacjach nad umową handlową 
dotyczącą zwalczania obrotu towarami 
podrobionymi (ACTA); apeluje do Komisji 
i państw członkowskich o wzmocnioną 
współpracę celną w UE oraz z krajami 
trzecimi, w szczególności w zakresie 
zatrzymywania towarów podrobionych, 
oraz o uproszczenie procedur celnych;

Or. en

Poprawka 97
Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. ubolewa nad niedostateczną ochroną 
PWI w Chinach i brakiem konkretnych 
środków, którymi dysponowałyby 
przedsiębiorstwa europejskie, w 
szczególności MŚP, aby móc skutecznie 
walczyć z łamaniem PWI; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję Komisji o 
przedstawieniu propozycji przeglądu 
dyrektywy w sprawie stosowania PWI; 
wyraża nadzieję, że Chiny będą nadal
transponować do swojego prawa 
krajowego obowiązujące prawo 
międzynarodowe w dziedzinie ochrony 
PWI, a zwłaszcza w dziedzinie zwalczania 
fałszerstw, i nalega, aby władze chińskie 
rzeczywiście te przepisy stosowały; 
ubolewa, że Chiny nie biorą udziału w 
negocjacjach nad przyszłą umową
handlową dotyczącą zwalczania obrotu 
towarami podrobionymi (ACTA); apeluje 
do Komisji i państw członkowskich o 
wzmocnioną współpracę celną w UE oraz 
z krajami trzecimi, w szczególności w 
zakresie zatrzymywania towarów 
podrobionych, oraz o uproszczenie 
procedur celnych;

8. ubolewa nad niedostateczną ochroną 
PWI w Chinach i brakiem konkretnych 
środków, którymi dysponowałyby 
przedsiębiorstwa europejskie, w 
szczególności MŚP, aby móc skutecznie 
walczyć z łamaniem PWI; z zadowoleniem
przyjmuje decyzję Komisji o 
przedstawieniu propozycji przeglądu 
dyrektywy w sprawie stosowania PWI; 
wyraża nadzieję, że Chiny będą nadal 
transponować do swojego prawa 
krajowego obowiązujące prawo 
międzynarodowe w dziedzinie ochrony 
PWI, a zwłaszcza w dziedzinie zwalczania 
fałszerstw, i nalega, aby władze chińskie 
rzeczywiście te przepisy stosowały; 
ubolewa, że Chiny nie wzięły udziału w 
negocjacjach nad Umową handlową 
dotyczącą zwalczania obrotu towarami 
podrobionymi (ACTA); wzywa Chiny do 
podjęcia działań w celu podpisania 
ACTA; apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o wzmocnioną współpracę 
celną w UE oraz z krajami trzecimi, w 
szczególności w zakresie zatrzymywania 
towarów podrobionych, oraz o 
uproszczenie procedur celnych;

Or. en

Poprawka 98
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. ubolewa nad niedostateczną ochroną 
PWI w Chinach i brakiem konkretnych 
środków, którymi dysponowałyby 
przedsiębiorstwa europejskie, w 

8. wyraża nadzieję, że Chiny będą nadal 
transponować do swojego prawa 
krajowego obowiązujące prawo 
międzynarodowe w dziedzinie ochrony 
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szczególności MŚP, aby móc skutecznie 
walczyć z łamaniem PWI; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję Komisji o 
przedstawieniu propozycji przeglądu 
dyrektywy w sprawie stosowania PWI; 
wyraża nadzieję, że Chiny będą nadal 
transponować do swojego prawa 
krajowego obowiązujące prawo 
międzynarodowe w dziedzinie ochrony 
PWI, a zwłaszcza w dziedzinie zwalczania 
fałszerstw, i nalega, aby władze chińskie 
rzeczywiście te przepisy stosowały; 
ubolewa, że Chiny nie biorą udziału w 
negocjacjach nad przyszłą umową 
handlową dotyczącą zwalczania obrotu 
towarami podrobionymi (ACTA); apeluje 
do Komisji i państw członkowskich o 
wzmocnioną współpracę celną w UE oraz 
z krajami trzecimi, w szczególności w 
zakresie zatrzymywania towarów 
podrobionych, oraz o uproszczenie 
procedur celnych;

PWI, a zwłaszcza w dziedzinie zwalczania 
fałszerstw, i nalega, aby władze chińskie 
rzeczywiście te przepisy stosowały; 
podkreśla, że niski poziom ochrony przed 
podrabianiem oraz brak woli ze strony 
władz chińskich, aby zaradzić podrabianiu 
produktów, stanowią przeszkody dla 
przyszłych inwestycji europejskich 
przedsiębiorstw w Chinach; apeluje do 
Komisji i państw członkowskich o 
wzmocnioną współpracę celną w UE oraz 
z krajami trzecimi, w szczególności w 
zakresie zatrzymywania towarów 
podrobionych, oraz o uproszczenie 
procedur celnych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. ubolewa nad niedostateczną ochroną 
PWI w Chinach i brakiem konkretnych 
środków, którymi dysponowałyby 
przedsiębiorstwa europejskie, w 
szczególności MŚP, aby móc skutecznie 
walczyć z łamaniem PWI; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję Komisji o 
przedstawieniu propozycji przeglądu 
dyrektywy w sprawie stosowania PWI; 
wyraża nadzieję, że Chiny będą nadal 
transponować do swojego prawa 
krajowego obowiązujące prawo 
międzynarodowe w dziedzinie ochrony 

8. ubolewa nad niedostateczną ochroną 
PWI w Chinach i brakiem konkretnych 
środków, którymi dysponowałyby 
przedsiębiorstwa europejskie, w 
szczególności MŚP, aby móc skutecznie 
walczyć z łamaniem PWI; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję Komisji o 
przedstawieniu propozycji przeglądu 
dyrektywy w sprawie stosowania PWI; 
wzywa Komisję do zapewnienia lepszej 
ochrony PWI we wszystkich 
wielostronnych organizacjach, których 
Chiny są członkiem (WTO, Światowej 
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PWI, a zwłaszcza w dziedzinie zwalczania 
fałszerstw, i nalega, aby władze chińskie 
rzeczywiście te przepisy stosowały; 
ubolewa, że Chiny nie biorą udziału w 
negocjacjach nad przyszłą umową 
handlową dotyczącą zwalczania obrotu 
towarami podrobionymi (ACTA); apeluje 
do Komisji i państw członkowskich o 
wzmocnioną współpracę celną w UE oraz 
z krajami trzecimi, w szczególności w 
zakresie zatrzymywania towarów 
podrobionych, oraz o uproszczenie 
procedur celnych;

Organizacji Zdrowia oraz Światowej 
Organizacji Własności Intelektualnej); 
wyraża nadzieję, że Chiny będą nadal 
transponować do swojego prawa 
krajowego obowiązujące prawo 
międzynarodowe w dziedzinie ochrony 
PWI, aby zmniejszyć różnice między 
rzeczywistą ochroną PWI w UE i w 
Chinach, a zwłaszcza w dziedzinie 
zwalczania fałszerstw, i nalega, aby władze 
chińskie dopilnowały egzekwowania 
przepisów, w szczególności na szczeblu 
regionalnym; ubolewa, że Chiny nie wzięły
udziału w negocjacjach nad przyszłą 
umową handlową dotyczącą zwalczania 
obrotu towarami podrobionymi (ACTA); 
apeluje do Komisji i państw członkowskich 
o wzmocnioną współpracę celną w UE 
oraz z krajami trzecimi, w szczególności w 
zakresie zatrzymywania towarów 
podrobionych, oraz o uproszczenie 
procedur celnych; zwraca się do Komisji i 
państw członkowskich o zacieśnienie 
współpracy w państwach trzecich w 
obszarze prawa autorskiego i licencji;

Or. en

Poprawka 100
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. ubolewa nad niedostateczną ochroną 
PWI w Chinach i brakiem konkretnych 
środków, którymi dysponowałyby 
przedsiębiorstwa europejskie, w 
szczególności MŚP, aby móc skutecznie 
walczyć z łamaniem PWI; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję Komisji o 
przedstawieniu propozycji przeglądu 
dyrektywy w sprawie stosowania PWI; 
wyraża nadzieję, że Chiny będą nadal 

8. ubolewa nad niedostateczną ochroną 
PWI w Chinach i brakiem konkretnych 
środków, którymi dysponowałyby 
przedsiębiorstwa europejskie, w 
szczególności MŚP, aby móc skutecznie 
walczyć z łamaniem PWI; przyjmuje do 
wiadomości decyzję Komisji o 
przedstawieniu propozycji przeglądu 
dyrektywy w sprawie stosowania PWI; z 
zadowoleniem przyjmuje działania Chin 
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transponować do swojego prawa 
krajowego obowiązujące prawo 
międzynarodowe w dziedzinie ochrony 
PWI, a zwłaszcza w dziedzinie zwalczania 
fałszerstw, i nalega, aby władze chińskie
rzeczywiście te przepisy stosowały; 
ubolewa, że Chiny nie biorą udziału w 
negocjacjach nad przyszłą umową 
handlową dotyczącą zwalczania obrotu 
towarami podrobionymi (ACTA); apeluje 
do Komisji i państw członkowskich o 
wzmocnioną współpracę celną w UE oraz 
z krajami trzecimi, w szczególności w 
zakresie zatrzymywania towarów 
podrobionych, oraz o uproszczenie 
procedur celnych;

podejmowane w celu transponowania do 
swojego prawa krajowego obowiązującego 
prawa międzynarodowego w dziedzinie 
ochrony PWI, a zwłaszcza w dziedzinie 
zwalczania fałszerstw, i nalega, aby 
przepisy te były rzeczywiście stosowane; 
ubolewa, że Unia Europejska i nieliczne 
inne władze negocjowały umowę 
handlową dotyczącą zwalczania obrotu 
towarami podrobionymi (ACTA) tylko 
między sobą zamiast znaleźć wielostronne 
rozwiązanie, uwzględniając Chiny jako 
partnera w negocjacjach; apeluje do 
Komisji i państw członkowskich o 
wzmocnioną współpracę celną w UE oraz 
z krajami trzecimi, w szczególności w 
zakresie zatrzymywania towarów 
podrobionych, oraz o uproszczenie 
procedur celnych;

Or. en

Poprawka 101
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. ubolewa nad niedostateczną ochroną 
PWI w Chinach i brakiem konkretnych 
środków, którymi dysponowałyby 
przedsiębiorstwa europejskie, w 
szczególności MŚP, aby móc skutecznie 
walczyć z łamaniem PWI; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję Komisji o 
przedstawieniu propozycji przeglądu 
dyrektywy w sprawie stosowania PWI;
wyraża nadzieję, że Chiny będą nadal 
transponować do swojego prawa 
krajowego obowiązujące prawo 
międzynarodowe w dziedzinie ochrony 
PWI, a zwłaszcza w dziedzinie zwalczania 
fałszerstw, i nalega, aby władze chińskie 

8. ubolewa nad niedostateczną ochroną 
PWI w Chinach i brakiem konkretnych 
środków, którymi dysponowałyby 
przedsiębiorstwa europejskie, w 
szczególności MŚP, aby móc skutecznie 
walczyć z łamaniem PWI; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję Komisji o 
przedstawieniu propozycji przeglądu 
dyrektywy w sprawie stosowania PWI; 
wyraża nadzieję, że Chiny będą nadal 
transponować do swojego prawa 
krajowego obowiązujące prawo 
międzynarodowe w dziedzinie ochrony 
PWI, a zwłaszcza w dziedzinie zwalczania 
fałszerstw, i nalega, aby władze chińskie 
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rzeczywiście te przepisy stosowały; 
ubolewa, że Chiny nie biorą udziału w 
negocjacjach nad przyszłą umową 
handlową dotyczącą zwalczania obrotu 
towarami podrobionymi (ACTA); apeluje 
do Komisji i państw członkowskich o 
wzmocnioną współpracę celną w UE oraz 
z krajami trzecimi, w szczególności w 
zakresie zatrzymywania towarów 
podrobionych, oraz o uproszczenie 
procedur celnych;

rzeczywiście te przepisy stosowały; 
ubolewa, że Chiny nie biorą udziału w 
negocjacjach nad przyszłą umową 
handlową dotyczącą zwalczania obrotu 
towarami podrobionymi (ACTA); apeluje 
do Komisji i państw członkowskich o 
wzmocnioną współpracę celną w UE oraz 
z krajami trzecimi, w szczególności w 
zakresie zatrzymywania towarów 
podrobionych, oraz o uproszczenie 
procedur celnych; wyraża zaniepokojenie 
skalą produkcji podrabianych i pirackich 
produktów na obszarze Chin, która nadal 
utrzymuje się na zatrważająco wysokim 
poziomie; zachęca Komisję do 
kontynuowania walki z podrabianiem 
produktów we współpracy z władzami 
chińskimi na szczeblu krajowym i 
regionalnym;

Or. fr

Poprawka 102
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. ubolewa nad niedostateczną ochroną 
PWI w Chinach i brakiem konkretnych 
środków, którymi dysponowałyby 
przedsiębiorstwa europejskie, w 
szczególności MŚP, aby móc skutecznie 
walczyć z łamaniem PWI; z zadowoleniem 
przyjmuje decyzję Komisji o 
przedstawieniu propozycji przeglądu 
dyrektywy w sprawie stosowania PWI; 
wyraża nadzieję, że Chiny będą nadal 
transponować do swojego prawa 
krajowego obowiązujące prawo 
międzynarodowe w dziedzinie ochrony 
PWI, a zwłaszcza w dziedzinie zwalczania 

8. ubolewa nad poważnym i coraz 
częstszym naruszaniem PWI w Chinach i 
brakiem konkretnych środków, którymi 
dysponowałyby przedsiębiorstwa 
europejskie, w szczególności MŚP, aby 
móc skutecznie walczyć z łamaniem PWI; 
z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Komisji o przedstawieniu propozycji 
przeglądu dyrektywy w sprawie 
stosowania PWI; wyraża nadzieję, że 
Chiny będą nadal transponować do 
swojego prawa krajowego obowiązujące 
prawo międzynarodowe w dziedzinie 
ochrony PWI, a zwłaszcza w dziedzinie 
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fałszerstw, i nalega, aby władze chińskie 
rzeczywiście te przepisy stosowały; 
ubolewa, że Chiny nie biorą udziału w 
negocjacjach nad przyszłą umową 
handlową dotyczącą zwalczania obrotu 
towarami podrobionymi (ACTA); apeluje 
do Komisji i państw członkowskich o 
wzmocnioną współpracę celną w UE oraz 
z krajami trzecimi, w szczególności w 
zakresie zatrzymywania towarów 
podrobionych, oraz o uproszczenie 
procedur celnych;

zwalczania fałszerstw, i nalega, aby władze 
chińskie rzeczywiście te przepisy 
stosowały; ubolewa, że Chiny nie biorą 
udziału w negocjacjach nad przyszłą 
umową handlową dotyczącą zwalczania 
obrotu towarami podrobionymi (ACTA); 
apeluje do Komisji i państw członkowskich 
o wzmocnioną współpracę celną w UE 
oraz z krajami trzecimi, w szczególności w 
zakresie zatrzymywania towarów 
podrobionych, oraz o uproszczenie 
procedur celnych;

Or. it

Poprawka 103
Emilio Menéndez del Valle

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. apeluje do Chin, aby wznowiły walkę 
przeciwko korupcji oraz ulepszyły swój 
system prawny w celu zapewnienia 
właściwego egzekwowania zobowiązań 
umownych;

Or. en

Poprawka 104
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. jest przekonany, że lepsza ochrona 
praw własności intelektualnej i 
skuteczniejsze wdrożenie powiązanych 
zasad w Chinach w znacznym stopniu 
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stymulowałoby dążenia inwestorów z 
obszaru UE i zagranicy do inwestowania, 
dzielenia się nowymi technologiami i 
modernizacji obecnych technologii w tym 
kraju;

Or. lt

Poprawka 105
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. zachęca Chiny do zwiększenia 
wysiłków na rzecz wdrożenia i 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej; podkreśla znaczenie 
harmonizacji centralnej i regionalnej 
polityki handlowej oraz przepisów w 
Chinach, a także ich zunifikowanego 
stosowania w całym kraju;

Or. fr

Poprawka 106
Emilio Menéndez del Valle

Projekt rezolucji
Ustęp 8b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. zachęca Chiny do dostosowania
regulacji i norm technicznych do norm 
międzynarodowych oraz do unikania 
norm krajowych odnoszących się jedynie 
do chińskich technologii;

Or. en
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Poprawka 107
Robert Sturdy
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. odnotowuje, że Chiny produkują 97% 
metali ziem rzadkich wykorzystywanych 
na świecie, i apeluje o zagwarantowanie 
ich sprawiedliwych i stabilnych dostaw do 
partnerów handlowych Chin; wzywa 
Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi 
na wszelkie ewentualne ograniczenia 
wprowadzane przez Chiny w odniesieniu 
do wywozu surowców; przypomina w tym 
kontekście, że 5 lipca 2011 r. Światowa 
Organizacja Handlu potępiła Chiny za 
ograniczenia eksportu niektórych 
surowców; wzywa Komisję do 
opracowania europejskiej strategii dobrego 
zarządzania surowcami, polegającego na 
poprawie efektywności energetycznej, 
recyklingu, zmniejszeniu zużycia zasobów 
i rozwoju współpracy w dziedzinie 
przemysłu w przyszłościowych sektorach
gospodarki ekologicznej;

9. odnotowuje, że Chiny produkują 97% 
metali ziem rzadkich wykorzystywanych 
na świecie, i apeluje o zagwarantowanie 
ich sprawiedliwych i stabilnych dostaw do 
partnerów handlowych Chin; wzywa 
Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi 
na wszelkie ewentualne ograniczenia 
wprowadzane przez Chiny w odniesieniu 
do wywozu surowców; przypomina w tym 
kontekście, że 5 lipca 2011 r. Światowa 
Organizacja Handlu potępiła Chiny za 
ograniczenia eksportu niektórych 
surowców; wzywa Komisję do 
opracowania europejskiej strategii dobrego 
zarządzania surowcami, polegającego na 
poprawie efektywności energetycznej, 
recyklingu, zmniejszeniu zużycia zasobów 
i rozwoju współpracy w innowacyjnych i 
ukierunkowanych na wzrost sektorach 
gospodarki, w tym gospodarki 
ekologicznej;

Or. en

Poprawka 108
Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. odnotowuje, że Chiny produkują 97% 
metali ziem rzadkich wykorzystywanych 
na świecie, i apeluje o zagwarantowanie 

9. odnotowuje, że Chiny produkują 97% 
metali ziem rzadkich wykorzystywanych 
na świecie, i apeluje o zagwarantowanie 
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ich sprawiedliwych i stabilnych dostaw do 
partnerów handlowych Chin; wzywa 
Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi 
na wszelkie ewentualne ograniczenia 
wprowadzane przez Chiny w odniesieniu 
do wywozu surowców; przypomina w tym 
kontekście, że 5 lipca 2011 r. Światowa 
Organizacja Handlu potępiła Chiny za 
ograniczenia eksportu niektórych 
surowców; wzywa Komisję do 
opracowania europejskiej strategii dobrego 
zarządzania surowcami, polegającego na 
poprawie efektywności energetycznej, 
recyklingu, zmniejszeniu zużycia zasobów 
i rozwoju współpracy w dziedzinie 
przemysłu w przyszłościowych sektorach 
gospodarki ekologicznej;

ich sprawiedliwych i stabilnych dostaw do 
partnerów handlowych Chin; wzywa 
Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi 
na wszelkie ewentualne ograniczenia 
wprowadzane przez Chiny w odniesieniu 
do wywozu surowców; przypomina w tym 
kontekście, że 5 lipca 2011 r. Światowa 
Organizacja Handlu potępiła Chiny za 
ograniczenia eksportu niektórych 
surowców; wzywa Komisję do 
opracowania europejskiej strategii dobrego 
zarządzania surowcami, polegającego na 
poprawie efektywności energetycznej, 
recyklingu, efektywniejszym zużyciu
zasobów i rozwoju współpracy w 
dziedzinie przemysłu w przyszłościowych 
sektorach gospodarki ekologicznej;

Or. en

Poprawka 109
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. odnotowuje, że Chiny produkują 97%
metali ziem rzadkich wykorzystywanych 
na świecie, i apeluje o zagwarantowanie 
ich sprawiedliwych i stabilnych dostaw do 
partnerów handlowych Chin; wzywa 
Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi 
na wszelkie ewentualne ograniczenia 
wprowadzane przez Chiny w odniesieniu 
do wywozu surowców; przypomina w tym 
kontekście, że 5 lipca 2011 r. Światowa 
Organizacja Handlu potępiła Chiny za 
ograniczenia eksportu niektórych 
surowców; wzywa Komisję do 
opracowania europejskiej strategii dobrego 
zarządzania surowcami, polegającego na 
poprawie efektywności energetycznej, 
recyklingu, zmniejszeniu zużycia zasobów 

9. odnotowuje, że Chiny posiadają około 
jedną trzecią zasobów metali ziem 
rzadkich, przy czym malejąca produkcja 
metali ziem rzadkich w innych państwach 
spowodowana wysokimi kosztami i 
wpływem ich wydobycia na środowisko 
doprowadziła do tego, że Chiny stały się 
dominującym producentem dużej liczby 
metali ziem rzadkich; apeluje do Chin o 
zagwarantowanie ich sprawiedliwych i 
stabilnych dostaw do swoich partnerów 
handlowych; przypomina w tym 
kontekście, że 5 lipca 2011 r. Światowa 
Organizacja Handlu potępiła Chiny za 
ograniczenia eksportu niektórych 
surowców; wzywa Komisję do nawiązania 
strategicznego partnerstwa w dziedzinie 
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i rozwoju współpracy w dziedzinie 
przemysłu w przyszłościowych sektorach 
gospodarki ekologicznej;

współpracy technologicznej z Chinami w 
odniesieniu do zastępowania metali ziem 
rzadkich oraz złagodzenia wpływu 
wydobywania zasobów na środowisko; 
wzywa Komisję do opracowania 
europejskiej strategii dobrego zarządzania 
surowcami, polegającego na poprawie 
efektywności energetycznej, recyklingu, 
zmniejszeniu zużycia zasobów i rozwoju 
współpracy w dziedzinie przemysłu w 
przyszłościowych sektorach gospodarki 
ekologicznej;

Or. en

Poprawka 110
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. odnotowuje, że Chiny produkują 97% 
metali ziem rzadkich wykorzystywanych 
na świecie, i apeluje o zagwarantowanie 
ich sprawiedliwych i stabilnych dostaw do 
partnerów handlowych Chin; wzywa 
Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi 
na wszelkie ewentualne ograniczenia 
wprowadzane przez Chiny w odniesieniu 
do wywozu surowców; przypomina w tym 
kontekście, że 5 lipca 2011 r. Światowa 
Organizacja Handlu potępiła Chiny za 
ograniczenia eksportu niektórych 
surowców; wzywa Komisję do 
opracowania europejskiej strategii dobrego 
zarządzania surowcami, polegającego na 
poprawie efektywności energetycznej, 
recyklingu, zmniejszeniu zużycia zasobów 
i rozwoju współpracy w dziedzinie 
przemysłu w przyszłościowych sektorach 
gospodarki ekologicznej;

9. odnotowuje, że Chiny produkują 97% 
metali ziem rzadkich wykorzystywanych 
na świecie, i apeluje o zagwarantowanie 
ich sprawiedliwych i stabilnych dostaw do 
partnerów handlowych Chin; wzywa 
Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi 
na wszelkie ewentualne ograniczenia 
wprowadzane przez Chiny w odniesieniu 
do wywozu surowców; przypomina w tym 
kontekście, że 5 lipca 2011 r. Światowa 
Organizacja Handlu potępiła Chiny za 
ograniczenia eksportu niektórych 
surowców; wzywa Komisję do 
opracowania europejskiej strategii dobrego 
zarządzania surowcami, polegającego na 
poprawie efektywności energetycznej, 
recyklingu, zmniejszeniu zużycia zasobów 
i rozwoju współpracy w dziedzinie 
przemysłu w przyszłościowych sektorach
gospodarki ekologicznej; wzywa do 
podjęcia negocjacji mających na celu 
przyjęcie wspólnych przepisów i zasad 
dotyczących handlu surowcami, które 
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będą stanowiły ramy stosowania 
ograniczeń wywozowych w ramach WTO 
oraz G20, ponieważ kwestia ta dotyczy 
głównie państw uprzemysłowionych i 
Chin;

Or. en

Poprawka 111
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. odnotowuje, że Chiny produkują 97% 
metali ziem rzadkich wykorzystywanych 
na świecie, i apeluje o zagwarantowanie 
ich sprawiedliwych i stabilnych dostaw do 
partnerów handlowych Chin; wzywa 
Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi 
na wszelkie ewentualne ograniczenia 
wprowadzane przez Chiny w odniesieniu 
do wywozu surowców; przypomina w tym 
kontekście, że 5 lipca 2011 r. Światowa 
Organizacja Handlu potępiła Chiny za 
ograniczenia eksportu niektórych 
surowców; wzywa Komisję do 
opracowania europejskiej strategii dobrego 
zarządzania surowcami, polegającego na 
poprawie efektywności energetycznej, 
recyklingu, zmniejszeniu zużycia zasobów 
i rozwoju współpracy w dziedzinie 
przemysłu w przyszłościowych sektorach 
gospodarki ekologicznej;

9. odnotowuje, że ponieważ inne kopalnie 
zostały zamknięte lub nie zakończyły sie 
jeszcze poszukiwania geologiczne, Chiny 
produkują obecnie 97% metali ziem 
rzadkich wykorzystywanych na świecie, i 
apeluje o zagwarantowanie partnerom 
handlowym Chin zrównoważonych metod 
produkcji tych metali oraz sprawiedliwego 
dostępu do nich na rynku; wzywa 
Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi 
na wszelkie ewentualne ograniczenia 
wprowadzane przez Chiny w odniesieniu 
do wywozu surowców; przypomina w tym 
kontekście, że 5 lipca 2011 r. Światowa 
Organizacja Handlu potępiła Chiny za 
ograniczenia eksportu niektórych 
surowców oraz że Chiny zakwestionowały 
tę decyzję; wzywa Komisję do 
opracowania europejskiej strategii dobrego 
zarządzania surowcami, polegającego na 
poprawie efektywności energetycznej, 
recyklingu, zmniejszeniu zużycia zasobów 
i rozwoju współpracy w dziedzinie 
przemysłu w przyszłościowych sektorach 
gospodarki ekologicznej;

Or. en
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Poprawka 112
Niccolò Rinaldi

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. odnotowuje, że Chiny produkują 97% 
metali ziem rzadkich wykorzystywanych 
na świecie, i apeluje o zagwarantowanie 
ich sprawiedliwych i stabilnych dostaw do 
partnerów handlowych Chin; wzywa 
Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi 
na wszelkie ewentualne ograniczenia 
wprowadzane przez Chiny w odniesieniu 
do wywozu surowców; przypomina w tym 
kontekście, że 5 lipca 2011 r. Światowa 
Organizacja Handlu potępiła Chiny za 
ograniczenia eksportu niektórych 
surowców; wzywa Komisję do 
opracowania europejskiej strategii dobrego
zarządzania surowcami, polegającego na 
poprawie efektywności energetycznej, 
recyklingu, zmniejszeniu zużycia zasobów 
i rozwoju współpracy w dziedzinie 
przemysłu w przyszłościowych sektorach 
gospodarki ekologicznej;

9. odnotowuje, że Chiny produkują 97% 
metali ziem rzadkich wykorzystywanych 
na świecie, i apeluje o zagwarantowanie 
ich sprawiedliwych i stabilnych dostaw do 
partnerów handlowych Chin; wzywa 
Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi 
na wszelkie ewentualne ograniczenia 
wprowadzane przez Chiny w odniesieniu 
do wywozu surowców; przypomina w tym 
kontekście, że 5 lipca 2011 r. Światowa 
Organizacja Handlu potępiła Chiny za 
ograniczenia eksportu niektórych 
surowców; wzywa WTO do opracowania 
długoterminowej strategii zarządzania 
dostępnymi na świecie metalami ziem 
rzadkich, która zapewni zrównoważony 
rozwój gospodarczy na każdym 
kontynencie;

Or. it

Poprawka 113
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca się do Komisji o 
wynegocjowanie ambitnej umowy 
inwestycyjnej pomiędzy UE a Chinami, 
której celem będzie stworzenie lepszych 

10. zwraca się do Komisji o 
wynegocjowanie ambitnej umowy 
inwestycyjnej pomiędzy UE a Chinami, 
której celem będzie stworzenie lepszych 
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warunków dla inwestorów europejskich w 
Chinach przy jednoczesnym zwiększeniu 
przepływów chińskiego kapitału w 
kierunku UE;

warunków dla inwestorów europejskich w 
Chinach przy jednoczesnym zwiększeniu 
wzajemnych przepływów kapitału;

Or. de

Poprawka 114
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca się do Komisji o 
wynegocjowanie ambitnej umowy 
inwestycyjnej pomiędzy UE a Chinami, 
której celem będzie stworzenie lepszych 
warunków dla inwestorów europejskich w 
Chinach przy jednoczesnym zwiększeniu 
przepływów chińskiego kapitału w 
kierunku UE;

10. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji mającej na celu wynegocjowanie 
ogólnoeuropejskiej umowy z Chinami w 
sprawie dostępu do rynku dla inwestycji 
oraz ochrony inwestycji, której celem 
będzie stworzenie lepszych warunków dla 
inwestorów europejskich w Chinach przy 
jednoczesnym zwiększeniu przepływów 
chińskiego kapitału w kierunku UE; w 
ramach procesu określania mandatu 
negocjacyjnego Komisji wzywa Radę do 
uwzględnienia w największym stopniu 
stanowiska Parlamentu w sprawie 
kryteriów dotyczących nowych 
ogólnoeuropejskich umów w sprawie 
ochrony inwestycji, a mianowicie w 
odniesieniu do:
– wyważenia praw inwestorów oraz ich 
obowiązków pełnego przestrzegania 
przepisów państwa przyjmującego, 
niezależnie od tego, czy przepisy te zostały 
wprowadzone w życie przed podjęciem 
działalności gospodarczej, czy po podjęciu 
tej działalności;
– utrzymania w ramach polityki 
publicznej pola dla uregulowań 
społecznych, środowiskowych i 
zdrowotnych, które nie powinny być 
postrzegane jako niesłuszne ograniczenie 
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uzasadnionych oczekiwań co do zysku lub 
pośrednia forma wywłaszczenia;
– utrzymania rozstrzygania sporów między 
państwami;
– określenia warunków możliwego 
wprowadzenia mechanizmu rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem w 
drodze w pełni przejrzystego procesu, w 
tym ustanowienia kolegium arbitrów, 
wprowadzenia mechanizmu odwołań oraz 
publikowania informacji o zarzutach, 
postępowaniach i wynikach;
– wyłączenia z zakresu sporów między 
inwestorem a państwem kwestii 
dotyczących działań ustawodawczych lub 
administracyjnych państw członkowskich 
w zakresie wdrażania rozporządzeń i 
dyrektyw UE;
– szczególnego traktowania inwestycji 
poprzez państwowe fundusze majątkowe;

Or. en

Poprawka 115
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca się do Komisji o 
wynegocjowanie ambitnej umowy 
inwestycyjnej pomiędzy UE a Chinami,
której celem będzie stworzenie lepszych
warunków dla inwestorów europejskich w 
Chinach przy jednoczesnym zwiększeniu 
przepływów chińskiego kapitału w 
kierunku UE;

10. zwraca się do Komisji o 
wynegocjowanie ambitnej umowy 
inwestycyjnej pomiędzy UE a Chinami, 
której celem będzie stworzenie
sprawiedliwszych i pewnych warunków dla 
inwestorów w UE i w Chinach po to, aby 
móc szybciej i lepiej wykorzystać ogromny 
potencjał w zakresie wzajemnych 
inwestycji, zwiększyć wzajemne przepływy 
kapitału i przede wszystkim zapewnić to, 
aby perspektywy europejskich inwestorów 
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w Chinach były długoterminowe i pewne;

Or. de

Poprawka 116
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca się do Komisji o 
wynegocjowanie ambitnej umowy 
inwestycyjnej pomiędzy UE a Chinami, 
której celem będzie stworzenie lepszych 
warunków dla inwestorów europejskich w 
Chinach przy jednoczesnym zwiększeniu 
przepływów chińskiego kapitału w 
kierunku UE;

10. zwraca się do Komisji o 
wynegocjowanie ambitnej i wyważonej 
umowy inwestycyjnej pomiędzy UE a 
Chinami, której celem będzie stworzenie 
lepszych warunków oraz poprawa dostępu 
do rynku dla inwestorów europejskich w 
Chinach, a także zapewnienie większej 
przejrzystości w odniesieniu do systemu 
zarządzania chińskimi przedsiębiorstwami 
inwestującymi w UE, przy jednoczesnym 
zwiększeniu przepływów chińskiego 
kapitału w kierunku UE;

Or. en

Poprawka 117
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zwraca się do Komisji o 
wynegocjowanie ambitnej umowy 
inwestycyjnej pomiędzy UE a Chinami, 
której celem będzie stworzenie lepszych 
warunków dla inwestorów europejskich w 
Chinach przy jednoczesnym zwiększeniu 
przepływów chińskiego kapitału w 
kierunku UE;

10. przyjmuje do wiadomości, że Komisja 
przygotowuje się do wynegocjowania 
ambitnej umowy inwestycyjnej pomiędzy 
UE a Chinami, której celem będzie 
stworzenie lepszych warunków dla 
inwestorów europejskich w Chinach przy 
jednoczesnym zwiększeniu przepływów 
chińskiego kapitału w kierunku UE; 
nalega, aby każdy projekt mandatu do 
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prowadzenia tych negocjacji w pełni 
uwzględniał wnioski określone w 
sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego 
w sprawie przyszłej europejskiej polityki 
inwestycji międzynarodowych; 
przypomina, że umowy inwestycyjne nie 
powinny podważać przyszłych 
demokratycznych politycznych procesów 
decyzyjnych;

Or. en

Poprawka 118
Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. z zadowoleniem przyjmuje 
inaugurację Europejskiego Centrum 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
(Europejskiego Centrum MŚP) w Pekinie 
w listopadzie 2010 r., które zaczęło 
obsługiwać MŚP w marcu 2011 r., 
zajmującego się pomaganiem europejskim 
MŚP w pokonywaniu trudności jakie 
napotykają, działając na chińskim rynku, 
w szczególności na początkowych etapach 
rozwoju działalności; Centrum określa 
również obszary związane z 
możliwościami rozwoju dla europejskich 
MŚP w Chinach oraz pomaga MŚP w 
prowadzeniu działalności w chińskim 
środowisku regulacyjnym;

Or. en

Poprawka 119
Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 10b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

10b. podkreśla znaczenie współpracy 
między przedsiębiorstwami, ustanowienia 
partnerstwa między chińskimi 
uniwersytetami i przedsiębiorstwami UE, 
aby podnieść poziom innowacyjności w 
Chinach; kładzie nacisk na korzyści, jakie 
zapewnia unijna baza danych dostępu do 
rynku, zawierająca informacje przydatne 
dla przedsiębiorców UE, takie jak 
informacje na temat taryf przywozowych, 
wymogów dotyczących produktów, barier 
handlowych, formalności, dokumentów, a 
także dane statystyczne; z zadowolenie 
przyjmuje działalność Europejskiej Izby 
Handlowej w Chinach;

Or. en

Poprawka 120
Robert Sturdy
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. przypomina, że Chiny są w posiadaniu 
długów państwowych państw 
członkowskich strefy euro; podkreśla, że 
fakt ten nabrał nowego wymiaru 
politycznego w związku z poważnymi 
problemami dotyczącymi zadłużenia w 
strefie euro; zwraca się do Komisji, by 
wraz z EBC i państwami członkowskimi 
zainicjowała refleksję nad stworzeniem 
skoordynowanego systemu, który pozwoli 
zidentyfikować posiadaczy długu 
państwowego; zastanawia się nad 
możliwościami negocjacyjnymi UE w 
rozmowach handlowych z Chinami ze 
względu na wkład Chin w stabilizację 

11. przypomina, że Chiny są w posiadaniu 
długów państwowych państw 
członkowskich strefy euro; podkreśla, że 
fakt ten nabrał nowego wymiaru 
politycznego w związku z poważnymi 
problemami dotyczącymi zadłużenia w 
strefie euro; zwraca się do Komisji, by 
wraz z EBC i państwami członkowskimi 
zainicjowała refleksję nad stworzeniem 
skoordynowanego systemu, który pozwoli 
zidentyfikować posiadaczy długu 
państwowego; jest zaniepokojony tym, że 
możliwości negocjacyjne UE w 
rozmowach handlowych z Chinami są 
podważane ze względu na wkład Chin w 
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finansową strefy euro; stabilizację finansową strefy euro;

Or. en

Poprawka 121
Emilio Menéndez del Valle

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. przypomina, że Chiny są w posiadaniu 
długów państwowych państw 
członkowskich strefy euro; podkreśla, że 
fakt ten nabrał nowego wymiaru 
politycznego w związku z poważnymi 
problemami dotyczącymi zadłużenia w 
strefie euro; zwraca się do Komisji, by 
wraz z EBC i państwami członkowskimi 
zainicjowała refleksję nad stworzeniem 
skoordynowanego systemu, który pozwoli 
zidentyfikować posiadaczy długu 
państwowego; zastanawia się nad 
możliwościami negocjacyjnymi UE w 
rozmowach handlowych z Chinami ze 
względu na wkład Chin w stabilizację 
finansową strefy euro;

11. przypomina, że Chiny są w posiadaniu 
długów państwowych państw 
członkowskich strefy euro; podkreśla, że 
fakt ten nabrał nowego wymiaru 
politycznego w związku z poważnymi 
problemami dotyczącymi zadłużenia w 
strefie euro; zwraca się do Komisji, by 
wraz z EBC i państwami członkowskimi 
zainicjowała refleksję nad stworzeniem 
skoordynowanego systemu, który pozwoli 
zidentyfikować posiadaczy długu
państwowego;

Or. en

Poprawka 122
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. przypomina, że Chiny są w posiadaniu 
długów państwowych państw 
członkowskich strefy euro; podkreśla, że 
fakt ten nabrał nowego wymiaru 
politycznego w związku z poważnymi 

11. z zadowoleniem przyjmuje to, że Chiny 
wspierają państwa członkowskie w strefie 
euro i poza nią w czasie ciężkiego kryzysu 
finansowego poprzez bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne oraz w pewnym 
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problemami dotyczącymi zadłużenia w 
strefie euro; zwraca się do Komisji, by 
wraz z EBC i państwami członkowskimi 
zainicjowała refleksję nad stworzeniem 
skoordynowanego systemu, który pozwoli 
zidentyfikować posiadaczy długu 
państwowego; zastanawia się nad 
możliwościami negocjacyjnymi UE w 
rozmowach handlowych z Chinami ze 
względu na wkład Chin w stabilizację 
finansową strefy euro;

stopniu poprzez kupowanie obligacji 
skarbowych; podkreśla, że fakt ten nabrał 
nowego wymiaru politycznego w 
partnerstwie UE-Chiny; zwraca się do 
Komisji, by wraz z EBC i państwami 
członkowskimi zainicjowała refleksję nad 
stworzeniem skoordynowanego systemu, 
który pozwoli zidentyfikować prywatnych 
i publicznych posiadaczy długu 
państwowego; zastanawia się nad 
możliwościami negocjacyjnymi UE w 
rozmowach handlowych z Chinami ze 
względu na bardzo potrzebny i pożądany
wkład Chin w stabilizację finansową strefy 
euro;

Or. en

Poprawka 123
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. przypomina, że Chiny są w posiadaniu 
długów państwowych państw 
członkowskich strefy euro; podkreśla, że 
fakt ten nabrał nowego wymiaru 
politycznego w związku z poważnymi 
problemami dotyczącymi zadłużenia w 
strefie euro; zwraca się do Komisji, by 
wraz z EBC i państwami członkowskimi 
zainicjowała refleksję nad stworzeniem 
skoordynowanego systemu, który pozwoli 
zidentyfikować posiadaczy długu 
państwowego; zastanawia się nad 
możliwościami negocjacyjnymi UE w 
rozmowach handlowych z Chinami ze 
względu na wkład Chin w stabilizację 
finansową strefy euro;

11. przypomina, że Chiny są w posiadaniu 
długów państwowych państw 
członkowskich strefy euro; podkreśla, że 
fakt ten nabrał nowego wymiaru 
politycznego w związku z poważnymi 
problemami dotyczącymi zadłużenia w 
strefie euro; zwraca się do Komisji, by we 
współpracy z EBC i państwami 
członkowskimi stworzyła skoordynowany 
system, który pozwoli zidentyfikować 
posiadaczy długu państwowego; 
zastanawia się nad możliwościami 
negocjacyjnymi UE w rozmowach 
handlowych z Chinami ze względu na 
wkład Chin w stabilizację finansową strefy 
euro;
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Or. fr

Poprawka 124
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. przypomina, że Chiny są w posiadaniu 
długów państwowych państw 
członkowskich strefy euro; podkreśla, że 
fakt ten nabrał nowego wymiaru 
politycznego w związku z poważnymi 
problemami dotyczącymi zadłużenia w 
strefie euro; zwraca się do Komisji, by 
wraz z EBC i państwami członkowskimi 
zainicjowała refleksję nad stworzeniem 
skoordynowanego systemu, który pozwoli 
zidentyfikować posiadaczy długu 
państwowego; zastanawia się nad 
możliwościami negocjacyjnymi UE w 
rozmowach handlowych z Chinami ze 
względu na wkład Chin w stabilizację 
finansową strefy euro;

11. przypomina, że Chiny są w posiadaniu 
długów państwowych państw 
członkowskich strefy euro; podkreśla, że 
fakt ten nabrał nowego wymiaru 
politycznego w związku z poważnymi 
problemami dotyczącymi zadłużenia w 
strefie euro; zwraca się do Komisji, by 
wraz z EBC i państwami członkowskimi 
zainicjowała refleksję nad stworzeniem 
skoordynowanego systemu, który pozwoli 
zidentyfikować posiadaczy długu 
państwowego;

Or. it

Poprawka 125
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że utrzymujące się zaniżanie 
wartości i niewymienialność juana dają 
eksportowi z Chin nieuczciwą przewagę 
konkurencyjną, podczas gdy Chiny są w 
posiadaniu jednej trzeciej światowych 
rezerw walutowych; przypomina, że bez 

12. podkreśla, że rzekome zaniżanie 
wartości i niewymienialność juana mogą 
dać eksportowi z Chin nieuczciwą 
przewagę konkurencyjną, podczas gdy 
Chiny są w posiadaniu jednej trzeciej 
światowych rezerw walutowych; 
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wzmocnienia regulacji sektora 
finansowego na szczeblu 
międzynarodowym i bez koordynacji 
makroekonomicznej pomiędzy państwami 
G20 zagrożona pozostaje światowa 
stabilność gospodarcza i handlowa; apeluje 
do Chin o umożliwienie waloryzacji juana, 
tak aby osiągnął właściwy kurs walutowy; 
przypomina, że – zgodnie z 
postanowieniami traktatów europejskich –
UE może w przypadku drastycznej 
nierównowagi pieniężnej w skali 
światowej wprowadzić politykę kursową;

przypomina, że bez wzmocnienia regulacji 
sektora finansowego na szczeblu 
międzynarodowym i bez koordynacji 
makroekonomicznej pomiędzy państwami 
G20 zagrożona pozostaje światowa 
stabilność gospodarcza i handlowa; apeluje 
do Chin o umożliwienie waloryzacji juana, 
tak aby osiągnął właściwy kurs walutowy; 
przypomina, że – zgodnie z 
postanowieniami traktatów europejskich –
UE może w przypadku drastycznej 
nierównowagi pieniężnej w skali 
światowej wprowadzić politykę kursową;

Or. en

Poprawka 126
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że utrzymujące się zaniżanie 
wartości i niewymienialność juana dają 
eksportowi z Chin nieuczciwą przewagę 
konkurencyjną, podczas gdy Chiny są w 
posiadaniu jednej trzeciej światowych 
rezerw walutowych; przypomina, że bez 
wzmocnienia regulacji sektora 
finansowego na szczeblu 
międzynarodowym i bez koordynacji 
makroekonomicznej pomiędzy państwami 
G20 zagrożona pozostaje światowa 
stabilność gospodarcza i handlowa; apeluje 
do Chin o umożliwienie waloryzacji juana, 
tak aby osiągnął właściwy kurs walutowy; 
przypomina, że – zgodnie z 
postanowieniami traktatów europejskich –
UE może w przypadku drastycznej 
nierównowagi pieniężnej w skali 
światowej wprowadzić politykę kursową;

12. podkreśla, że utrzymujące się zaniżanie 
wartości i niewymienialność juana dają 
eksportowi z Chin nieuczciwą przewagę 
konkurencyjną, powodując jednocześnie 
wzrost kosztu przywozu dla Chin oraz 
przyczyniając się do wysokiej inflacji w 
tym państwie; zauważa, że sytuacja, w 
której Chiny są w posiadaniu jednej 
trzeciej światowych rezerw walutowych, 
powoduje bardzo dużą wrażliwość Chin 
na skutki możliwego pogorszenia 
koniunktury gospodarczej w Japonii, 
Ameryce Północnej lub Europie; 
przypomina, że bez wzmocnienia regulacji 
sektora finansowego na szczeblu 
międzynarodowym i bez koordynacji 
makroekonomicznej między państwami 
członkowskimi MFW zagrożona pozostaje 
światowa stabilność gospodarcza i 
handlowa; apeluje do Chin o umożliwienie 
waloryzacji juana, tak aby osiągnął 
właściwy kurs walutowy; przyjmuje 
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należycie do wiadomości propozycję Chin 
dotyczącą ponownego dostosowania 
koszyka walut składających się na 
specjalne prawa ciągnienia MFW do roli 
dużych gospodarek wschodzących i ich 
walut;

Or. en

Poprawka 127
Marielle De Sarnez

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że utrzymujące się zaniżanie 
wartości i niewymienialność juana dają 
eksportowi z Chin nieuczciwą przewagę 
konkurencyjną, podczas gdy Chiny są w 
posiadaniu jednej trzeciej światowych 
rezerw walutowych; przypomina, że bez
wzmocnienia regulacji sektora 
finansowego na szczeblu 
międzynarodowym i bez koordynacji 
makroekonomicznej pomiędzy państwami 
G20 zagrożona pozostaje światowa 
stabilność gospodarcza i handlowa; apeluje 
do Chin o umożliwienie waloryzacji juana, 
tak aby osiągnął właściwy kurs walutowy; 
przypomina, że – zgodnie z 
postanowieniami traktatów europejskich –
UE może w przypadku drastycznej 
nierównowagi pieniężnej w skali 
światowej wprowadzić politykę kursową;

12. podkreśla, że utrzymujące się zaniżanie 
wartości i niewymienialność juana dają 
eksportowi z Chin nieuczciwą przewagę 
konkurencyjną, podczas gdy Chiny są w 
posiadaniu jednej trzeciej światowych 
rezerw walutowych; domaga się
wzmocnienia regulacji sektora 
finansowego na szczeblu 
międzynarodowym i koordynacji 
makroekonomicznej pomiędzy państwami 
G20, bez którego zagrożona pozostaje 
światowa stabilność gospodarcza i 
handlowa; apeluje do Chin o umożliwienie 
waloryzacji juana, tak aby osiągnął 
właściwy kurs walutowy; przypomina, że –
zgodnie z postanowieniami traktatów 
europejskich – UE może w przypadku 
drastycznej nierównowagi pieniężnej w 
skali światowej wprowadzić politykę 
kursową;

Or. fr

Poprawka 128
Christofer Fjellner
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Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa Komisję do zachęcania Chin 
do liberalizacji obrotów bieżących, a także 
wnosi do Komisji o przedstawienie 
informacji na temat sposobu, w jaki 
system stałego kursu walutowego 
negatywnie wpływa na konkurencyjność 
UE, a następnie o rozważenie 
odpowiednich działań priorytetowych;

Or. en

Poprawka 129
Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Śródtytuł czwarty

Projekt rezolucji Poprawka

Reforma organizacji wymiany handlowej skreślony

Or. en

Poprawka 130
Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Śródtytuł czwarty a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

W kierunku nowych ram 
instytucjonalnych stosunków handlowych 
UE-Chiny

Or. en
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Poprawka 131
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa państwa członkowskie, aby 
wymagały od przedsiębiorstw 
zagranicznych nabywających 
przedsiębiorstwa europejskie lub 
otwierających oddziały w UE 
przestrzegania europejskich norm 
społecznych i środowiskowych oraz 
trwałości zatrudnienia; zwraca się do 
Komisji o stworzenie organu 
odpowiedzialnego za ocenę ex ante 
zagranicznych inwestycji strategicznych, 
na wzór komitetu ds. inwestycji 
zagranicznych w Stanach Zjednoczonych 
(CFIUS), tak aby mieć jasny ogląd 
przedsiębiorstw prowadzących działalność 
i inwestujących na terenie UE;

skreślony

Or. en

Poprawka 132
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa państwa członkowskie, aby 
wymagały od przedsiębiorstw 
zagranicznych nabywających 
przedsiębiorstwa europejskie lub 
otwierających oddziały w UE 
przestrzegania europejskich norm 
społecznych i środowiskowych oraz 
trwałości zatrudnienia; zwraca się do 
Komisji o stworzenie organu 
odpowiedzialnego za ocenę ex ante 

skreślony
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zagranicznych inwestycji strategicznych, 
na wzór komitetu ds. inwestycji 
zagranicznych w Stanach Zjednoczonych 
(CFIUS), tak aby mieć jasny ogląd 
przedsiębiorstw prowadzących działalność 
i inwestujących na terenie UE;

Or. de

Poprawka 133
Robert Sturdy
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa państwa członkowskie, aby 
wymagały od przedsiębiorstw 
zagranicznych nabywających 
przedsiębiorstwa europejskie lub 
otwierających oddziały w UE 
przestrzegania europejskich norm 
społecznych i środowiskowych oraz 
trwałości zatrudnienia; zwraca się do 
Komisji o stworzenie organu 
odpowiedzialnego za ocenę ex ante
zagranicznych inwestycji strategicznych, 
na wzór komitetu ds. inwestycji 
zagranicznych w Stanach Zjednoczonych 
(CFIUS), tak aby mieć jasny ogląd 
przedsiębiorstw prowadzących działalność 
i inwestujących na terenie UE;

13. wzywa państwa członkowskie do 
dopilnowania, aby przedsiębiorstwa 
zagraniczne działające w UE, nabywające 
przedsiębiorstwa europejskie lub 
otwierające oddziały w UE przestrzegały 
wszystkich przepisów obowiązujących na 
jednolitym rynku, w tym norm 
społecznych i środowiskowych oraz 
przyczyniały się do propagowania 
trwałości zatrudnienia; zwraca się do 
Komisji i państw członkowskich o 
rozważenie możliwości przeprowadzenia 
oceny ex ante zagranicznych inwestycji 
strategicznych, na wzór oceny 
przeprowadzanej przez komitet ds. 
inwestycji zagranicznych w Stanach 
Zjednoczonych (CFIUS), tak aby mieć 
jasny ogląd przedsiębiorstw prowadzących 
działalność i inwestujących na terenie UE;

Or. en

Poprawka 134
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa państwa członkowskie, aby 
wymagały od przedsiębiorstw 
zagranicznych nabywających 
przedsiębiorstwa europejskie lub 
otwierających oddziały w UE 
przestrzegania europejskich norm 
społecznych i środowiskowych oraz 
trwałości zatrudnienia; zwraca się do 
Komisji o stworzenie organu 
odpowiedzialnego za ocenę ex ante
zagranicznych inwestycji strategicznych, 
na wzór komitetu ds. inwestycji 
zagranicznych w Stanach Zjednoczonych 
(CFIUS), tak aby mieć jasny ogląd 
przedsiębiorstw prowadzących działalność
i inwestujących na terenie UE;

13. wzywa państwa członkowskie do 
dopilnowania poprzez odpowiednie 
mechanizmy monitorowania, aby 
przedsiębiorstwa zagraniczne nabywające
przedsiębiorstwa europejskie lub 
otwierające oddziały w UE przestrzegały
europejskich norm społecznych i 
środowiskowych oraz trwałości 
zatrudnienia; zwraca się do Komisji o 
stworzenie organu odpowiedzialnego za 
ocenę ex ante zagranicznych inwestycji 
strategicznych, na wzór komitetu ds. 
inwestycji zagranicznych w Stanach 
Zjednoczonych (CFIUS), tak aby mieć 
jasny ogląd przedsiębiorstw prowadzących 
działalność i inwestujących na terenie UE;

Or. en

Poprawka 135
Marielle De Sarnez, Emilio Menéndez del Valle

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa państwa członkowskie, aby 
wymagały od przedsiębiorstw 
zagranicznych nabywających 
przedsiębiorstwa europejskie lub 
otwierających oddziały w UE 
przestrzegania europejskich norm 
społecznych i środowiskowych oraz 
trwałości zatrudnienia; zwraca się do 
Komisji o stworzenie organu 
odpowiedzialnego za ocenę ex ante 
zagranicznych inwestycji strategicznych, 
na wzór komitetu ds. inwestycji 
zagranicznych w Stanach Zjednoczonych 
(CFIUS), tak aby mieć jasny ogląd 

13. wzywa państwa członkowskie, aby 
wymagały od przedsiębiorstw 
zagranicznych nabywających 
przedsiębiorstwa europejskie lub 
otwierających oddziały w UE 
przestrzegania europejskich norm 
społecznych i środowiskowych oraz 
trwałości zatrudnienia; zwraca się do 
Komisji o stworzenie organu 
odpowiedzialnego za ocenę ex ante 
zagranicznych inwestycji strategicznych, 
na wzór komitetu ds. inwestycji 
zagranicznych w Stanach Zjednoczonych 
(CFIUS), tak aby mieć jasny ogląd 
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przedsiębiorstw prowadzących działalność 
i inwestujących na terenie UE;

przedsiębiorstw prowadzących działalność 
i inwestujących na terenie UE oraz 
regularnie przedstawiać parlamentowi 
sprawozdania w tej kwestii;

Or. en

Poprawka 136
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa UE do zreformowania zasad 
organizacji wymiany handlowej 
regulowanej przez WTO, przy czym 
reforma ta powinna objąć wiążące normy 
społeczne i sanitarne, opracowane 
wspólnie przez WHO, MOP i ONZ;

skreślony

Or. en

Poprawka 137
Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa UE do zreformowania zasad 
organizacji wymiany handlowej 
regulowanej przez WTO, przy czym 
reforma ta powinna objąć wiążące normy 
społeczne i sanitarne, opracowane 
wspólnie przez WHO, MOP i ONZ;

skreślony

Or. en
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Poprawka 138
Robert Sturdy
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa UE do zreformowania zasad 
organizacji wymiany handlowej 
regulowanej przez WTO, przy czym 
reforma ta powinna objąć wiążące normy 
społeczne i sanitarne, opracowane 
wspólnie przez WHO, MOP i ONZ;

14. wzywa UE do zainicjowania wspólnej 
refleksji nad zasadami regulującymi 
organizację wymiany handlowej wraz z 
innymi zainteresowanym stronami, takimi 
jak WTO, MOP, OECD i ONZ,
umożliwiając przy tym członkom WTO 
rozważenie przyjęcia wspólnych norm 
społecznych i sanitarnych, aby podnieść 
poziom ochrony konsumentów oraz 
poziom bezpieczeństwa na świecie;

Or. en

Poprawka 139
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa UE do zreformowania zasad 
organizacji wymiany handlowej 
regulowanej przez WTO, przy czym 
reforma ta powinna objąć wiążące normy 
społeczne i sanitarne, opracowane 
wspólnie przez WHO, MOP i ONZ;

14. wzywa UE do proaktywnego 
wspierania, w ramach wszystkich 
odpowiednich organizacji 
międzynarodowych, procesu reformy 
ukierunkowanego na włączenie wiążących 
norm społecznych, środowiskowych i 
sanitarnych do wielostronnych zasad 
handlowych;

Or. en

Poprawka 140
Niccolò Rinaldi
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Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa UE do zreformowania zasad 
organizacji wymiany handlowej 
regulowanej przez WTO, przy czym 
reforma ta powinna objąć wiążące normy 
społeczne i sanitarne, opracowane 
wspólnie przez WHO, MOP i ONZ;

14. wzywa UE do zreformowania zasad 
organizacji wymiany handlowej 
regulowanej przez WTO, przy czym 
reforma ta powinna objąć wiążące normy 
społeczne, sanitarne i środowiskowe, 
opracowane wspólnie przez WHO, MOP i 
ONZ;

Or. it

Poprawka 141
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. zauważa, że rośnie liczba sporów 
zbiorowych w Chinach oraz uznaje za 
godne ubolewania to, że podwyżki 
minimalnego wynagrodzenia za pracę nie 
są wystarczające, aby zrównoważyć 
inflację, w szczególności w południowych 
prowincjach; wzywa Chiny do przyjęcia 
kompleksowych przepisów dotyczących 
rokowań zbiorowych oraz do 
ustanowienia wszystkich środków 
niezbędnych do prowadzenia dialogu
społecznego; zaleca, aby Komisja 
prowadziła z chińskimi organami oraz 
chińskimi zainteresowanymi stronami 
współpracę na rzecz takich zmian;

Or. en
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Poprawka 142
Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 14a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. ubolewa nad fragmentarycznymi i 
nieskoordynowanymi instytucjonalnymi 
ramami stosunków handlowych między 
UE i Chinami; wzywa Komisję do 
dokonania pilnego przeglądu schematu 
organizacyjnego stosunków 
dwustronnych, aby osiągnąć większy 
stopień koordynacji oraz wyeliminować 
powielanie działań na poziomie 
niezliczonych grup roboczych, dialogów i 
innych formalnych i nieformalnych 
podmiotów; wzywa państwa członkowskie, 
poszczególne regiony i władze 
samorządowe do lepszego koordynowania 
własnych strategii wobec Chin, 
podejmując pilne działania 
ukierunkowane na osiągnięcie 
operacyjnego konsensusu 
umożliwiającego realizację wspólnych 
celów UE;

Or. en

Poprawka 143
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa UE do opracowania strategii, 
która pozwoli uniknąć przymusowych
transferów technologii; ma w tym 
kontekście nadzieję na szybkie 
zakończenie procedury wzmocnionej 
współpracy w dziedzinie patentu 

15. wzywa UE do opracowania strategii na 
rzecz uczciwego partnerstwa UE-Chiny w 
obszarze transferów technologii i 
wspólnych programów badawczych; 
wzywa UE i jej państwa członkowskie do 
znacznego zwiększenia inwestycji w 
kształcenie, szkolnictwo wyższe oraz 
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wspólnotowego; badania i rozwój; ma w tym kontekście 
nadzieję na szybkie zakończenie procedury 
wzmocnionej współpracy w dziedzinie 
patentu wspólnotowego;

Or. en

Poprawka 144
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. domaga się, aby wszystkie towary 
wprowadzone do obrotu na rynku 
wewnętrznym ściśle spełniały europejskie 
przepisy i normy, i zwraca się do Komisji o 
szybkie zaproponowanie scenariusza –
zgodnego z zasadami WTO – stopniowego 
wprowadzania środków warunkujących 
wymianę handlową lub środków 
dostosowania na granicach w przypadku 
dóbr pochodzących z krajów trzecich i 
niespełniających tych norm;

skreślony

Or. en

Poprawka 145
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. domaga się, aby wszystkie towary 
wprowadzone do obrotu na rynku 
wewnętrznym ściśle spełniały europejskie 
przepisy i normy, i zwraca się do Komisji o 
szybkie zaproponowanie scenariusza –

16. domaga się, aby wszystkie towary 
wprowadzone do obrotu na rynku 
wewnętrznym ściśle spełniały europejskie 
przepisy i normy;
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zgodnego z zasadami WTO – stopniowego 
wprowadzania środków warunkujących 
wymianę handlową lub środków 
dostosowania na granicach w przypadku 
dóbr pochodzących z krajów trzecich i 
niespełniających tych norm;

Or. de

Poprawka 146
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. domaga się, aby wszystkie towary 
wprowadzone do obrotu na rynku 
wewnętrznym ściśle spełniały europejskie 
przepisy i normy, i zwraca się do Komisji o 
szybkie zaproponowanie scenariusza –
zgodnego z zasadami WTO – stopniowego 
wprowadzania środków warunkujących 
wymianę handlową lub środków 
dostosowania na granicach w przypadku 
dóbr pochodzących z krajów trzecich i 
niespełniających tych norm;

16. domaga się, aby wszystkie towary 
wprowadzone do obrotu na rynku 
wewnętrznym ściśle spełniały europejskie 
normy społeczne, środowiskowe i ochrony 
zdrowia, i zwraca się do Komisji o szybkie 
zaproponowanie scenariusza stopniowego 
wprowadzania środków warunkujących 
wymianę handlową lub środków 
dostosowania na granicach w przypadku 
dóbr pochodzących z krajów trzecich i 
niespełniających tych norm;

Or. en

Poprawka 147
Silvana Koch-Mehrin

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. domaga się, aby wszystkie towary 
wprowadzone do obrotu na rynku 
wewnętrznym ściśle spełniały europejskie 
przepisy i normy, i zwraca się do Komisji o 

16. domaga się, aby wszystkie towary 
wprowadzone do obrotu na rynku
wewnętrznym ściśle spełniały europejskie 
przepisy i normy, i zwraca się do Komisji o 
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szybkie zaproponowanie scenariusza –
zgodnego z zasadami WTO – stopniowego 
wprowadzania środków warunkujących 
wymianę handlową lub środków 
dostosowania na granicach w przypadku 
dóbr pochodzących z krajów trzecich i 
niespełniających tych norm;

rozważenie scenariusza – zgodnego z 
zasadami WTO – stopniowego 
wprowadzania środków warunkujących 
wymianę handlową lub środków 
dostosowania na granicach w przypadku 
dóbr pochodzących z krajów trzecich i 
niespełniających tych norm; zauważa, że 
środki podejmowane w ramach takiego 
mechanizmu powinny być 
proporcjonalne, niedyskryminacyjne i nie 
powinny prowadzić do arbitralnego i 
nieuzasadnionego zakłócania wymiany 
handlowej, aby uniknąć niekorzystnego 
wpływu na gałęzie przemysłu krajowego 
oraz zapobiec stosowaniu przez partnerów 
handlowych podobnych środków, 
ograniczających dostęp europejskich 
przedsiębiorstw do rynków państw 
trzecich;

Or. en

Poprawka 148
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wyraża zaniepokojenie brakiem 
jedności w Europie w odniesieniu do 
kwestii stosunków z Chinami; wzywa 
Komisję do zoptymalizowania liczby 
instytucji zajmujących się stosunkami 
UE-Chiny, a Radę do uzgodnienia 
rzeczywistej strategii dotyczącej stosunków 
z Chinami; proponuje, aby co roku 
publikowane było sprawozdanie z oceny 
przestrzegania przez Chiny zobowiązań 
podjętych w ramach WTO;

Or. fr
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Poprawka 149
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler, Emilio Menéndez del Valle

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla rosnące wpływy Chin w 
handlu międzynarodowym; apeluje do UE 
o zachowanie czujności, jeżeli chodzi o 
gospodarczy, społeczny i środowiskowi 
wpływ rosnących inwestycji Chin w 
krajach rozwijających się, a w 
szczególności w Afryce;

17. podkreśla rosnące wpływy Chin w 
handlu międzynarodowym; apeluje do UE 
o zachowanie czujności, jeżeli chodzi o 
gospodarczy, społeczny i środowiskowi
wpływ rosnących inwestycji Chin w 
krajach rozwijających się, a w 
szczególności w Ameryce Łacińskiej i 
Afryce;

Or. en

Poprawka 150
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla rosnące wpływy Chin w 
handlu międzynarodowym; apeluje do UE 
o zachowanie czujności, jeżeli chodzi o 
gospodarczy, społeczny i środowiskowi 
wpływ rosnących inwestycji Chin w 
krajach rozwijających się, a w 
szczególności w Afryce;

17. podkreśla rosnące wpływy Chin w 
handlu międzynarodowym; apeluje do UE 
o zachowanie czujności oraz o 
przeprowadzenie oceny politycznego, 
gospodarczego, społecznego i 
środowiskowego wpływu rosnących 
inwestycji Chin w krajach rozwiniętych i 
rozwijających się;

Or. en

Poprawka 151
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 17
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Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla rosnące wpływy Chin w 
handlu międzynarodowym; apeluje do UE 
o zachowanie czujności, jeżeli chodzi o 
gospodarczy, społeczny i środowiskowi 
wpływ rosnących inwestycji Chin w 
krajach rozwijających się, a w 
szczególności w Afryce;

17. podkreśla rosnące wpływy Chin w 
handlu międzynarodowym; apeluje do UE 
o podjęcie większych starań w zakresie 
koordynacji działań podejmowanych przez 
UE i Chiny w krajach rozwijających się w 
odniesieniu do ich wpływu gospodarczego, 
społecznego i środowiskowego; zauważa, 
że rosnące inwestycje Chin w krajach 
rozwijających się są lokalnie postrzegane 
zarówno jako zagrożenie, jak i 
zmniejszenie zależności od UE, Japonii i 
Stanów Zjednoczonych;

Or. en

Poprawka 152
Tokia Saïfi

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla rosnące wpływy Chin w 
handlu międzynarodowym; apeluje do UE 
o zachowanie czujności, jeżeli chodzi o 
gospodarczy, społeczny i środowiskowi 
wpływ rosnących inwestycji Chin w 
krajach rozwijających się, a w 
szczególności w Afryce;

17. podkreśla rosnące wpływy Chin w 
handlu międzynarodowym i na szczeblu 
regionalnym, z uwagi na to, że Chiny są 
głównym partnerem handlowym 
Stowarzyszenia Narodów Azji 
Południowo-Wschodniej (ASEAN) i …; 
apeluje do UE o zachowanie czujności, 
jeżeli chodzi o gospodarczy, społeczny i 
środowiskowi wpływ rosnących inwestycji 
Chin w krajach rozwijających się, a w 
szczególności w Afryce i pozostałej części 
Azji;

Or. fr

Poprawka 153
Marielle De Sarnez, Emilio Menéndez del Valle, Yannick Jadot
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Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. potwierdza zapotrzebowanie na 
chińskie inwestycje w Ameryce Łacińskiej 
i Afryce, w szczególności w specjalnych 
strefach ekonomicznych (SSE), aby 
pobudzić rozwój gospodarczy oraz rozwój 
lokalnych łańcuchów produkcji poprzez 
zatrudnienie lokalnej siły roboczej;

Or. en

Poprawka 154
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. uważa, że uwzględnienie praw 
społecznych w stosunkach handlowych 
może stanowić szansę na zwiększenie 
obrony praw człowieka;

Or. en

Poprawka 155
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. ubolewa nad tym, że działania w 
zakresie inwestycji i udzielania wsparcia 
prowadzone przez Chiny w państwach 
trzecich nie podlegają normom 
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międzynarodowym na podstawie oceny 
oddziaływania na środowisko i oceny 
skutków społecznych;

Or. en

Poprawka 156
Marielle De Sarnez

Projekt rezolucji
Ustęp 17b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. jest zaniepokojony tym, że niektóre 
przedsiębiorstwa europejskie inwestują w 
Chinach głównie z powodu niskich 
kosztów produkcji, wynikających z 
niższego poziomu norm społecznych, 
środowiskowych i norm w zakresie praw 
człowieka; stanowczo zaleca, aby Komisja 
i państwa członkowskie promowały 
efektywne praktyki w zakresie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
stosowane przez europejskie 
przedsiębiorstwa w Chinach oraz 
zachęcały do rozpowszechniania i 
nagłaśniania sprawdzonych rozwiązań w 
obszarze inicjatyw związanych ze 
społeczną odpowiedzialnością 
przedsiębiorstw; ponadto zwraca się do 
Komisji o ocenę możliwości włączenia 
przepisów dotyczących społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw do 
przyszłych umów inwestycyjnych między 
UE i Chinami;

Or. en

Poprawka 157
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 17b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

17b. zachęca rządy państw bogatych w 
zasoby do wykorzystania nowej sytuacji 
konkurencyjnej na rynkach 
międzynarodowych oraz do negocjowania 
jak najkorzystniejszych umów w interesie 
ich obywateli;

Or. en

Poprawka 158
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 17c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17c. jest zaniepokojony wpływem nowych 
chińskich struktur konsumpcji i praktyk 
inwestycyjnych oraz europejskich i 
amerykańskich strategii w obszarze 
biopaliw na ceny żywności w krajach 
rozwijających się; wzywa do podjęcia 
inicjatywy UE-Chiny dotyczącej podejść 
regulacyjnych do sprzedaży i zakupu 
gruntów, które obecnie są niekorzystne 
dla rolników i bezpieczeństwa 
żywnościowego w krajach rozwijających 
się;

Or. en

Poprawka 159
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. przypomina, że Chiny są największym 
na świecie emitentem gazów
cieplarnianych; wzywa UE, aby 
zaproponowała WTO włączenie do zasad 
tej organizacji wymogu ochrony 
środowiska i klimatu przez ustanowienie 
rzeczywistych norm środowiskowych w 
zasadach organizacji międzynarodowej 
wymiany handlowej;

18. przypomina, że Chiny są największym 
na świecie emitentem gazów 
cieplarnianych; wzywa UE, aby na forum 
międzynarodowych organizacji 
zaproponowała włączenie do zasad tych
organizacji wymogu ochrony środowiska i 
klimatu przez ustanowienie rzeczywistych 
norm środowiskowych w zasadach 
organizacji międzynarodowej wymiany 
handlowej;

Or. de

Poprawka 160
Robert Sturdy
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. przypomina, że Chiny są największym 
na świecie emitentem gazów 
cieplarnianych; wzywa UE, aby 
zaproponowała WTO włączenie do zasad 
tej organizacji wymogu ochrony 
środowiska i klimatu przez ustanowienie 
rzeczywistych norm środowiskowych w 
zasadach organizacji międzynarodowej 
wymiany handlowej;

18. przypomina, że Chiny są największym 
na świecie emitentem gazów 
cieplarnianych; wzywa UE do współpracy 
z władzami chińskimi i wymiany 
sprawdzonych rozwiązań dotyczących 
sposobów poprawy zgodności z 
międzynarodowymi konwencjami w 
sprawie ochrony środowiska przy 
ustanawianiu rzeczywistych norm 
środowiskowych dla chińskiego rynku; 
uważa, że należy wykorzystać siłę 
gospodarczą Chin i ich potencjał w 
zakresie rozwoju w obszarze innowacji 
technologicznych do wspierania światowej 
walki ze zmianą klimatu;

Or. en
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Poprawka 161
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. przypomina, że Chiny są największym 
na świecie emitentem gazów 
cieplarnianych; wzywa UE, aby 
zaproponowała WTO włączenie do zasad 
tej organizacji wymogu ochrony 
środowiska i klimatu przez ustanowienie 
rzeczywistych norm środowiskowych w 
zasadach organizacji międzynarodowej 
wymiany handlowej;

18. przypomina, że Chiny są największym 
na świecie emitentem gazów 
cieplarnianych; wzywa UE, aby 
zaproponowała WTO włączenie do zasad 
tej organizacji wymogu ochrony 
środowiska i klimatu przez ustanowienie 
rzeczywistych norm środowiskowych w 
zasadach organizacji międzynarodowej 
wymiany handlowej; zauważa, że już 
obecnie ramy WTO umożliwiają 
rozróżnienie produktów podobnych na 
podstawie metod ich produkcji i 
przetwarzania, a także podjęcie środków 
kwalifikacyjnych handlu, jeżeli okazują 
się konieczne, proporcjonalne i 
niedyskryminacyjne wobec krajów o 
takich samych warunkach produkcji;

Or. en

Poprawka 162
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. przypomina, że Chiny są największym 
na świecie emitentem gazów 
cieplarnianych; wzywa UE, aby 
zaproponowała WTO włączenie do zasad 
tej organizacji wymogu ochrony 
środowiska i klimatu przez ustanowienie 
rzeczywistych norm środowiskowych w 
zasadach organizacji międzynarodowej 

18. przypomina, że Chiny są największym 
na świecie emitentem gazów 
cieplarnianych; wzywa UE, aby 
zaproponowała WTO włączenie aspektów 
ekologicznych i celów z zakresu ochrony 
klimatu do debaty na temat 
międzynarodowej wymiany handlowej;
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wymiany handlowej;

Or. de

Poprawka 163
Marielle De Sarnez, Yannick Jadot

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. uważa, że działania podejmowane 
przez władze chińskie w obszarze 
niektórych praw podstawowych w 
Chinach, w szczególności praw 
społecznych i pracowniczych, są dalece 
niewystarczające; zachęca zatem UE i 
Chiny do budowania ściślejszego i 
bardziej odpowiedzialnego dialogu 
strategicznego opartego na wzajemnym 
zrozumieniu;

Or. en

Poprawka 164
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. uznaje podjęte przez Chiny 
zobowiązania do ograniczenia wzrostu 
poziomu emisji gazów cieplarnianych; 
zachęca Chiny do zdecydowanego 
przystąpienia do realizacji zobowiązań 
określonych w wiążących 
międzynarodowych ramach prawnych 
oraz celów dotyczących redukcji emisji 
obejmujących zmniejszenie globalnego 
ocieplenia do docelowego poziomu 2°C, 
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który ma zostać wynegocjowany do 2015 
r., zgodnie z ustaleniami dokonanymi w 
Durbanie; wzywa również UE do 
zapewnienia zgodności z jej własnymi 
celami;

Or. en

Poprawka 165
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. zauważa, że Chiny dokonują 
znacznych inwestycji w odnawialne źródła 
energii, i przypomina, że zgodnie ze 
sporządzonym w 2010 r. w ramach Sieci 
ds. Polityki Energii Odnawialnej w XXI 
Wieku (REN21), wspieranej przez 
Międzynarodową Agencję Energetyczną 
oraz Narody Zjednoczone, studium 
„Źródła odnawialne 2010 r.: Raport 
światowy” z 80 dodatkowych gigawatów 
(GW) energii uzyskanych na świecie ze 
źródeł odnawialnych Chiny produkują 
najwięcej – 37 GW;

Or. lt

Poprawka 166
Emilio Menéndez del Valle

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. przyznaje, że Chiny podjęły pewne 
starania w celu propagowania praw 
społecznych i pracowniczych; zachęca 
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Chiny do kontynuowania działań w tym 
kierunku;

Or. en

Poprawka 167
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. przypomina, że Chiny nie są już 
tradycyjnym beneficjentem pomocy 
rozwojowej ze strony UE, są natomiast jej 
strategicznym partnerem; zachęca 
Komisję, by w reformie ogólnego systemu 
preferencji uwzględniła przemiany w 
gospodarce światowej oraz fakt, że 
niektóre bardziej zaawansowane kraje 
rozwijające się, takie jak Chiny, są już 
konkurencyjne na skalę światową;

skreślony

Or. de

Poprawka 168
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Śródtytuł szósty

Projekt rezolucji Poprawka

Zdolność UE do sprostania światowej 
konkurencji

Zwiększenie konkurencyjności UE

Or. en
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Poprawka 169
Robert Sturdy
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. apeluje, by UE opracowała ambitną 
wspólną politykę przemysłową bazującą na 
badaniach naukowych i innowacyjności,
korzystającą z innowacyjnych metod 
finansowania, np. z obligacji 
projektowych, i wspierającą rozwój MŚP, 
zwłaszcza dzięki dostępowi do zamówień 
publicznych, co ma pozwolić na 
zachowanie konkurencyjności wobec 
nowych ważnych podmiotów 
przemysłowych i badawczych; wzywa UE 
do uwypuklania wartości europejskiej 
produkcji, zwłaszcza dzięki poprawieniu 
systemu etykietowania typu „made in”;

20. apeluje, by UE opracowała ambitną 
wspólną politykę przemysłową bazującą na 
badaniach naukowych i innowacyjności 
oraz efektywnym zużyciu energii, która 
będzie realizowana z wykorzystaniem
dostępnego finansowaniu UE oraz, w 
stosowanych przypadkach, innowacyjnych 
metod finansowania, np. z obligacji 
projektowych, aby wspierać rozwój MŚP, 
w tym zajmujących się handlem 
elektronicznym, zwłaszcza dzięki 
dostępowi do zamówień publicznych, co 
ma pozwolić na zachowanie 
konkurencyjności wobec nowych ważnych 
podmiotów przemysłowych i badawczych; 
wzywa UE do uwypuklania wartości 
europejskiej produkcji i informowania 
konsumentów, na przykład dzięki 
poprawieniu systemu etykietowania typu 
„made in”;

Or. en

Poprawka 170
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. apeluje, by UE opracowała ambitną 
wspólną politykę przemysłową bazującą na 
badaniach naukowych i innowacyjności, 
korzystającą z innowacyjnych metod 
finansowania, np. z obligacji 
projektowych, i wspierającą rozwój MŚP, 

20. apeluje, by UE opracowała ambitną 
wspólną politykę przemysłową bazującą na 
badaniach naukowych i innowacyjności, 
korzystającą z innowacyjnych metod 
finansowania, np. z obligacji 
projektowych, i wspierającą rozwój MŚP, 
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zwłaszcza dzięki dostępowi do zamówień 
publicznych, co ma pozwolić na 
zachowanie konkurencyjności wobec 
nowych ważnych podmiotów 
przemysłowych i badawczych; wzywa UE 
do uwypuklania wartości europejskiej 
produkcji, zwłaszcza dzięki poprawieniu 
systemu etykietowania typu „made in”;

zwłaszcza dzięki dostępowi do zamówień 
publicznych, co ma pozwolić na 
zachowanie konkurencyjności wobec 
nowych ważnych podmiotów 
przemysłowych i badawczych; wzywa UE 
do uwypuklania wartości europejskiej 
produkcji, zwłaszcza dzięki poprawieniu 
systemu etykietowania typu „made in”, w 
ścisłej zgodności z zasadami jednolitego 
rynku i otwartej gospodarki rynkowej;

Or. en

Poprawka 171
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. apeluje, by UE opracowała ambitną 
wspólną politykę przemysłową bazującą 
na badaniach naukowych i innowacyjności, 
korzystającą z innowacyjnych metod 
finansowania, np. z obligacji 
projektowych, i wspierającą rozwój MŚP, 
zwłaszcza dzięki dostępowi do zamówień 
publicznych, co ma pozwolić na 
zachowanie konkurencyjności wobec 
nowych ważnych podmiotów 
przemysłowych i badawczych; wzywa UE 
do uwypuklania wartości europejskiej 
produkcji, zwłaszcza dzięki poprawieniu 
systemu etykietowania typu „made in”;

20. apeluje do państw członkowskich o 
skoordynowanie, opracowanie i wdrożenie 
ich strategii przemysłowych na szczeblu 
UE, prowadzących do ambitnej wspólnej 
polityki przemysłowej bazującej na 
badaniach naukowych i innowacyjności, 
korzystającej z innowacyjnych metod 
finansowania, np. z obligacji 
projektowych, i wspierającej rozwój MŚP, 
zwłaszcza dzięki dostępowi do zamówień 
publicznych, co ma pozwolić na 
zachowanie konkurencyjności wobec 
nowych ważnych podmiotów 
przemysłowych i badawczych; wzywa UE 
do uwypuklania wartości europejskiej 
produkcji, zwłaszcza dzięki poprawieniu 
systemu etykietowania typu „made in”, 
ułatwieniu szybszego wprowadzania na 
rynek technologii ekologicznych oraz 
zastąpieniu w większym stopniu 
nieodnawialnych lub rzadkich surowców; 
zwraca się do Komisji o opracowanie 
długoterminowej strategii wobec Chin, w 
której zostaną dokładniej określone 
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sektory, które trzeba będzie utrzymać w 
UE w ciągu kolejnych 30 lat, oraz sektory, 
których działalności trzeba będzie być 
może zaniechać, aby ułatwić otwartą i 
uczciwą debatę wśród partnerów 
społecznych i obywateli w całej Unii;

Or. en

Poprawka 172
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. apeluje, by UE opracowała ambitną 
wspólną politykę przemysłową bazującą na 
badaniach naukowych i innowacyjności, 
korzystającą z innowacyjnych metod 
finansowania, np. z obligacji 
projektowych, i wspierającą rozwój MŚP, 
zwłaszcza dzięki dostępowi do zamówień 
publicznych, co ma pozwolić na 
zachowanie konkurencyjności wobec 
nowych ważnych podmiotów 
przemysłowych i badawczych; wzywa UE 
do uwypuklania wartości europejskiej 
produkcji, zwłaszcza dzięki poprawieniu 
systemu etykietowania typu „made in”;

20. apeluje, by UE opracowała 
długoterminową ambitną wspólną politykę 
przemysłową bazującą na stymulowaniu 
badań naukowych i innowacyjności, 
korzystającą z innowacyjnych metod 
finansowania, np. z obligacji 
projektowych, i wspierającą rozwój MŚP, 
zwłaszcza dzięki dostępowi do zamówień 
publicznych, co ma pozwolić na 
zachowanie konkurencyjności wobec 
nowych ważnych podmiotów 
przemysłowych i badawczych; wzywa UE 
do uwypuklania wartości europejskiej 
produkcji dzięki dostarczaniu 
konsumentom lepszej jakości informacji,
a zwłaszcza dzięki poprawieniu systemu 
etykietowania typu „made in”;

Or. en

Poprawka 173
Niccolò Rinaldi

Projekt rezolucji
Ustęp 20
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Projekt rezolucji Poprawka

20. apeluje, by UE opracowała ambitną 
wspólną politykę przemysłową bazującą na 
badaniach naukowych i innowacyjności, 
korzystającą z innowacyjnych metod 
finansowania, np. z obligacji 
projektowych, i wspierającą rozwój MŚP,
zwłaszcza dzięki dostępowi do zamówień 
publicznych, co ma pozwolić na 
zachowanie konkurencyjności wobec 
nowych ważnych podmiotów 
przemysłowych i badawczych; wzywa UE 
do uwypuklania wartości europejskiej 
produkcji, zwłaszcza dzięki poprawieniu 
systemu etykietowania typu „made in”;

20. apeluje, by Unia opracowała ambitną 
wspólną politykę przemysłową bazującą na 
badaniach naukowych i innowacyjności, 
korzystając z innowacyjnych metod 
finansowania, np. z obligacji projektowych 
na rzecz wsparcia rozwoju MŚP, w 
szczególności dzięki dostępowi do rynków
publicznych, co ma pozwolić na 
zachowanie konkurencyjności wobec 
nowych ważnych podmiotów 
przemysłowych i badawczych; zwraca się 
do UE o uwypuklanie wartości 
europejskiej produkcji, w szczególności 
poprzez przyjęcie rozporządzenia „MADE-
IN” w sprawie podawania nazwy kraju 
pochodzenia produktów przywożonych na 
terytorium UE, aby wyeliminować 
stosowanie nieuczciwych warunków 
handlowych wobec rynku europejskiego 
oraz aby zapewnić europejskim 
konsumentom możliwość świadomego 
wyboru;

Or. it

Poprawka 174
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. ze względu na to, że stosowanie 
reguły wzajemności negatywnej poprzez 
odmówienie Chinom dostępu do rynku 
miałoby nieproporcjonalne niekorzystne 
skutki dla konsumentów i dobrze 
prosperujących eksporterów europejskich, 
wzywa Komisję do przedstawienia 
dodatkowego badania dotyczącego 
wzajemności;
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Or. en

Poprawka 175
Robert Sturdy
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. oczekuje, że UE ulepszy zarządzanie 
gospodarcze, budżetowe, podatkowe i 
polityczne, by stać się wiarygodnym 
partnerem na arenie międzynarodowej, z 
którym inne podmioty będą się liczyć; 
wzywa Radę i Komisję do mówienia 
jednym głosem, by uniknąć sytuacji, w 
której dwustronne partnerstwa i umowy 
osłabią pozycję UE; apeluje do UE o 
wdrożenie długoterminowej strategii 
wobec Chin;

21. oczekuje, że UE wdroży cele określone 
w strategii „Europa 2020” oraz zakończy 
budowanie jednolitego rynku, co stanowi 
kluczowe działania przyczyniające się do 
poprawy gospodarczej, budżetowej i 
politycznej koordynacji jej państw 
członkowskich, zwiększające jednocześnie 
wiarygodność i konkurencyjność 
gospodarczą UE na arenie 
międzynarodowej; wzywa Komisję, Radę i 
Parlament Europejski do połączenia sił w 
celu ustanowienia partnerstw oraz 
zawarcia umów dwustronnych między UE 
i państwami trzecimi, które nie osłabią 
pozycji UE oraz będą miały na celu 
osiągnięcie wzajemnie korzystnych 
wyników; apeluje w tym względzie do UE o 
wdrożenie długoterminowej strategii 
wobec Chin;

Or. en

Poprawka 176
Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. oczekuje, że UE ulepszy zarządzanie 
gospodarcze, budżetowe, podatkowe i 
polityczne, by stać się wiarygodnym 

21. oczekuje, że UE ulepszy zarządzanie 
gospodarcze, budżetowe, podatkowe i 
polityczne, by stać się wiarygodnym 
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partnerem na arenie międzynarodowej, z 
którym inne podmioty będą się liczyć; 
wzywa Radę i Komisję do mówienia 
jednym głosem, by uniknąć sytuacji, w 
której dwustronne partnerstwa i umowy 
osłabią pozycję UE; apeluje do UE o 
wdrożenie długoterminowej strategii 
wobec Chin;

partnerem na arenie międzynarodowej, z 
którym inne podmioty będą się liczyć; 
wzywa Radę i Komisję do mówienia 
jednym głosem, by uniknąć sytuacji, w 
której dwustronne partnerstwa i umowy 
osłabią pozycję UE; apeluje do UE o 
wdrożenie długoterminowej strategii 
wobec Chin przy zapewnieniu koordynacji 
operacyjnej zarówno między instytucjami 
UE, jak i między UE i państwami 
członkowskimi;

Or. en

Poprawka 177
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. oczekuje, że UE ulepszy zarządzanie 
gospodarcze, budżetowe, podatkowe i 
polityczne, by stać się wiarygodnym 
partnerem na arenie międzynarodowej, z 
którym inne podmioty będą się liczyć; 
wzywa Radę i Komisję do mówienia 
jednym głosem, by uniknąć sytuacji, w 
której dwustronne partnerstwa i umowy 
osłabią pozycję UE; apeluje do UE o 
wdrożenie długoterminowej strategii 
wobec Chin;

21. oczekuje, że UE ulepszy zarządzanie 
gospodarcze, budżetowe, podatkowe i 
polityczne, by stać się wiarygodnym 
partnerem na arenie międzynarodowej, z 
którym inne podmioty będą się liczyć; 
wzywa Radę i Komisję do mówienia 
jednym głosem, by uniknąć sytuacji, w 
której dwustronne partnerstwa i umowy 
osłabią pozycję UE; apeluje do UE o 
wdrożenie długoterminowej strategii 
wobec Chin, w której zostaną określone 
wszystkie wzajemne powiązania z polityką 
zagraniczną i bezpieczeństwa, prawami 
człowieka i innymi obszarami – przy 
wyraźnym podkreśleniu priorytetów UE –
a także zachęty do dążenia do 
pozytywnych wzajemnych zmian w 
stosunkach z Chinami;

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

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. oczekuje, że UE ulepszy zarządzanie 
gospodarcze, budżetowe, podatkowe i 
polityczne, by stać się wiarygodnym 
partnerem na arenie międzynarodowej, z 
którym inne podmioty będą się liczyć; 
wzywa Radę i Komisję do mówienia 
jednym głosem, by uniknąć sytuacji, w 
której dwustronne partnerstwa i umowy 
osłabią pozycję UE; apeluje do UE o 
wdrożenie długoterminowej strategii 
wobec Chin;

21. oczekuje, że UE ulepszy zarządzanie 
gospodarcze, budżetowe, podatkowe i 
polityczne, by stać się wiarygodnym 
partnerem na arenie międzynarodowej, z 
którym inne podmioty będą się liczyć; 
wzywa Radę i Komisję do mówienia 
jednym głosem, by uniknąć sytuacji, w 
której dwustronne partnerstwa i umowy 
osłabią pozycję UE; apeluje do państw 
członkowskich o ścisłe współpracowanie z 
Komisją przy określaniu swojej polityki 
handlowej; zwraca się do UE o wdrożenie 
długoterminowej strategii wobec Chin;

Or. en

Poprawka 179
Yannick Jadot
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. oczekuje, że UE ulepszy zarządzanie 
gospodarcze, budżetowe, podatkowe i 
polityczne, by stać się wiarygodnym 
partnerem na arenie międzynarodowej, z 
którym inne podmioty będą się liczyć; 
wzywa Radę i Komisję do mówienia 
jednym głosem, by uniknąć sytuacji, w 
której dwustronne partnerstwa i umowy 
osłabią pozycję UE; apeluje do UE o 
wdrożenie długoterminowej strategii 
wobec Chin;

21. oczekuje, że UE ulepszy zarządzanie 
gospodarcze, budżetowe, podatkowe i 
polityczne, by stać się wiarygodnym 
partnerem na arenie międzynarodowej, z 
którym inne podmioty będą się liczyć; 
wzywa Radę i Komisję do mówienia 
jednym głosem, by uniknąć sytuacji, w 
której dwustronne partnerstwa i umowy 
osłabią pozycję UE; apeluje do Komisji o 
ścisłe monitorowanie strategii 
prowadzonych przez państwa 
członkowskie wobec Chin; wzywa państwa 
członkowskie do ścisłej współpracy z 
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Komisją przy określaniu swojej polityki 
handlowej; wnosi o to, aby UE wdrożyła 
długoterminową strategię wobec Chin;

Or. en

Poprawka 180
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. oczekuje, że UE ulepszy zarządzanie 
gospodarcze, budżetowe, podatkowe i 
polityczne, by stać się wiarygodnym 
partnerem na arenie międzynarodowej, z 
którym inne podmioty będą się liczyć; 
wzywa Radę i Komisję do mówienia 
jednym głosem, by uniknąć sytuacji, w 
której dwustronne partnerstwa i umowy 
osłabią pozycję UE; apeluje do UE o 
wdrożenie długoterminowej strategii 
wobec Chin;

21. oczekuje, że UE ulepszy zarządzanie 
gospodarcze, budżetowe, podatkowe, 
społeczne i polityczne, by stać się 
wiarygodnym partnerem na arenie 
międzynarodowej, z którym inne podmioty 
będą się liczyć; wzywa Radę i Komisję do 
mówienia jednym głosem, by uniknąć 
sytuacji, w której dwustronne partnerstwa i 
umowy osłabią pozycję UE; apeluje do UE 
o wdrożenie długoterminowej strategii 
wobec Chin;

Or. en

Poprawka 181
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. mając na uwadze, że wiele kwestii 
dotyczących stosunków handlowych z 
Chinami dotyczy jakości przepisów i ich 
wdrażania w różnych obszarach polityki, 
w tym w obszarze polityki przemysłowej, 
ochrony środowiska, środków 
antykryzysowych, stabilności finansowej i 
ochrony konsumentów, wzywa do tego, 
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aby rozwiązania w takich przypadkach 
były oparte na zacieśnionej dwustronnej 
współpracy lub rozstrzyganiu sporów w 
ramach WTO;

Or. en


