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Amendamentul 1
Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Referirea 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Comunicarea Comisiei 
intitulată „O piață unică pentru drepturile 
de proprietate intelectuală” din 
24 mai 2011, Raportul Comisiei din 
14 iulie 2011 privind asigurarea respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală de 
către autoritățile vamale din UE și 
Rezoluția Parlamentului din 
18 decembrie 2008 18 referitoare la 
impactul contrafacerii asupra comerțului 
internațional4 ,

– având în vedere Comunicarea Comisiei 
intitulată „O piață unică pentru drepturile 
de proprietate intelectuală” din 
24 mai 2011, propunerea de regulament a 
Parlamentului European și a Consiliului 
referitoare la controlul, de către 
autoritățile vamale, al respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală3, 
Raportul Comisiei din 14 iulie 2011 
privind asigurarea respectării drepturilor de
proprietate intelectuală de către autoritățile 
vamale din UE și Rezoluția Parlamentului 
din 18 decembrie 2008 18 referitoare la 
impactul contrafacerii asupra comerțului 
internațional4,

__________________
3 COM(2011) 285

Or. fr

Amendamentul 2
Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Referirea 11a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere rezoluția sa din 13 
decembrie 2011 referitoare la barierele în 
calea comerțului și investițiilor 6

__________________
6 Texte adoptate la această dată, 
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P7_TA(2011)0565 

Or. fr

Amendamentul 3
Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Referirea 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluțiile sale din 
25 noiembrie 2010 referitoare la 
responsabilitatea socială a întreprinderilor 
în acordurile comerciale internaționale7

respectiv referitoare la drepturile omului și 
standardele sociale și de mediu în 
acordurile comerciale internaționale8 ,

– având în vedere Rezoluțiile sale din 
25 noiembrie 2010 referitoare la 
responsabilitatea socială a întreprinderilor 
în acordurile comerciale internaționale7, 
referitoare la drepturile omului și 
standardele sociale și de mediu în 
acordurile comerciale internaționale8 și 
referitoare la politica comercială 
internațională în contextul imperativelor 
legate de schimbările climatice9

__________________
9 Texte adoptate la această dată, 
P7_TA(2010)0445

Or. fr

Amendamentul 4
Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Referirea 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
24 aprilie 2008 privind „Spre o reformă a 
Organizației Mondiale a Comerțului”9,

eliminată

Or. en
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Amendamentul 5
Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Referirea 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 24 
aprilie 2008 privind „Spre o reformă a 
Organizației Mondiale a Comerțului9 ,

– având în vedere Rezoluția sa din 24 
aprilie 2008 privind „Spre o reformă a 
Organizației Mondiale a Comerțului9 și 
Rezoluția sa din 14 septembrie 2011 
privind starea negocierilor pentru 
Programul de la Doha pentru dezvoltare10

__________________
10 Texte adoptate la această dată, P7_TA-
PROV(2011) 0380

Or. fr

Amendamentul 6
Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Referirea 14a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea Comisiei 
către Consiliu și Parlamentul European 
intitulată „UE-China: parteneri mai 
apropiați, responsabilități sporite” 
(COM(2006)631) și documentul de 
strategie însoțitor intitulat „Concurență și 
parteneriat – Document de strategie 
privind relațiile comerciale și de investiții 
dintre UE și China” (COM(2006)632),

Or. en
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Amendamentul 7
Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Referirea 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 25 
noiembrie 2010 privind Politica 
comercială internațională în contextul 
imperativelor legate de schimbările  
climatice10 ,

eliminată

Or. fr

Amendamentul 8
Tokia Saïfi, Franck Proust

Propunere de rezoluție
Referirea 17a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Carta albă a guvernului 
chinez din 23 decembrie 2010 privind 
cooperarea economică și socială sino-
africană,

Or. fr

Amendamentul 9
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât aderarea Chinei la OMC în 
2001 a contribuit mult la succesul acestei 
țări în a deveni primul exportator mondial 

A. întrucât China este un partener 
comercial important și competitiv al
Uniunii Europene; deși relațiile noastre 
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de bunuri, cu 10,36 % din exporturile 
efectuate în 2010, dar și a doua putere 
economică a lumii;

comerciale comportă numeroase 
probleme, ele oferă în primul rând noi 
oportunități, deoarece schimburile 
comerciale dintre UE și China aduc 
beneficii ambelor părți;

Or. en

Amendamentul 10
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunere de rezoluție Amendamentul

A. întrucât aderarea Chinei la OMC în 
2001 a contribuit mult la succesul acestei 
țări în a deveni primul exportator mondial 
de bunuri, cu 10,36 % din exporturile 
efectuate în 2010, dar și a doua putere 
economică a lumii;

A. întrucât China a aderat la OMC în 
2001, devenind ulterior primul exportator 
mondial de bunuri, cu 10,36 % din 
exporturile efectuate în 2010, dar și a doua 
putere economică a lumii;

Or. it

Amendamentul 11
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât aderarea Chinei la OMC în 
2001 a contribuit în mare măsură la 
faptul că aceasta a devenit primul 
exportator mondial de bunuri, cu 10,36 % 
din exporturile efectuate în 2010, dar și a 
doua putere economică a lumii;

Or. en
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Amendamentul 12
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Considerentul B 

Propunere de rezoluție Amendamentul

B. întrucât UE este cea mai importantă 
destinație a exporturilor chineze, care au 
crescut cu 39,5% între 2009 și 2010 și 
întrucât China este ca mărime al doilea 
partener comercial al UE;

B. întrucât UE este cea mai importantă 
destinație a exporturilor chineze, care au 
crescut cu 39,5% între 2009 și 2010, iar
China este ca mărime al doilea partener 
comercial al UE, o parte considerabilă a 
succesului Chinei bazându-se pe piața 
liberă a UE;

Or. {DE}

Amendamentul 13
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât UE este cea mai importantă 
destinație a exporturilor chineze, care au 
crescut cu 39,5% între 2009 și 2010 și 
întrucât China este ca mărime al doilea 
partener comercial al UE;

B. întrucât UE este cea mai importantă 
destinație a exporturilor chineze, care au 
crescut cu 39,5% între 2009 și 2010 și 
întrucât China a depășit SUA, devenind cel 
mai mare partener comercial al UE în iulie 
2011;

Or. en

Amendamentul 14
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât UE a înlocuit Japonia în 
calitate de cea mai mare sursă de 
importuri a Chinei; întrucât importurile
chineze în creștere au fost esențiale 
pentru performanța economică recentă a 
statelor membre ale UE orientate către 
export, precum Germania;

Or. en

Amendamentul 15
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât consideră că o mai mare 
dezvoltare și calitatea de membru al 
OMC, pe lângă avantaje semnificative, 
presupun o creștere a responsabilității 
Chinei de a juca un rol cu adevărat 
pozitiv în ordinea economică mondială, 
inclusiv în cadrul Fondului Monetar 
Internațional (FMI) și al Grupului Băncii 
Mondiale;

Or. fr

Amendamentul 16
Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, de la semnarea acordului de C. întrucât, de la semnarea acordului de 
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cooperare dintre UE și China în 1985, 
relațiile comerciale dintre aceste două 
regiuni s-au dezvoltat considerabil și 
întrucât acest acord ar trebui reînnoit;

cooperare dintre UE și China în 1985, 
relațiile comerciale bilaterale s-au 
dezvoltat considerabil; întrucât, în 2006,
Comisia Europeană a adoptat strategia sa 
politică majoră privind China și, ca parte 
a acestei strategii, în ianuarie 2007 au 
început negocierile, încă în curs, privind 
un parteneriat global și un acord de
cooperare, având ca scop continuarea 
îmbunătățirii cadrului relațiilor
comerciale și de investiții bilaterale și 
axându-se pe valorizarea Acordului de 
cooperare comercială și economică dintre 
CE și China din 1985;

Or. en

Amendamentul 17
Robert Sturdy
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, de la semnarea acordului de 
cooperare dintre UE și China în 1985, 
relațiile comerciale dintre aceste două 
regiuni s-au dezvoltat considerabil și 
întrucât acest acord ar trebui reînnoit;

C. întrucât, de la semnarea acordului de 
cooperare dintre UE și China în 1985, 
relațiile comerciale dintre aceste două 
regiuni s-au dezvoltat considerabil și 
întrucât este esențial ca acest acord să fie
reînnoit;

Or. en

Amendamentul 18
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Considerentul C
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, de la semnarea acordului de 
cooperare dintre UE și China în 1985, 
relațiile comerciale dintre aceste două 
regiuni s-au dezvoltat considerabil și 
întrucât acest acord ar trebui reînnoit;

C. întrucât, de la semnarea acordului de 
cooperare dintre UE și China în 1985, 
relațiile comerciale dintre aceste două 
regiuni s-au dezvoltat considerabil și 
întrucât acest acord ar trebui reînnoit, 
adaptându-l totodată la noua situație
economică;

Or. de

Amendamentul 19
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, de la semnarea acordului de 
cooperare dintre UE și China în 1985, 
relațiile comerciale dintre aceste două 
regiuni s-au dezvoltat considerabil și 
întrucât acest acord ar trebui reînnoit;

C. întrucât, de la semnarea acordului de 
cooperare dintre UE și China în 1985, 
relațiile comerciale dintre aceste două 
regiuni s-au dezvoltat considerabil și 
întrucât acest acord ar trebui adaptat;

Or. en

Amendamentul 20
Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât, începând din 1997, comerțul 
bilateral dintre UE și China este marcat de 
un dezechilibru în favoarea Chinei, iar
acest deficit comercial se ridica în 2010 la 
168,8 miliarde de euro, față de 49 de 

D. întrucât comerțul dintre UE și China a 
crescut rapid și continuu în ultimele trei 
decenii, atingând o valoare maximă totală 
de 395 de miliarde de euro în 2010, dar
întrucât, începând din 1997, comerțul
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miliarde de euro în 2000; bilateral este marcat de un dezechilibru în 
favoarea Chinei, deficitul comercial 
ridicându-se în 2010 la 168,8 miliarde de 
euro, față de 49 de miliarde de euro în 
2000;

Or. en

Amendamentul 21
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât, începând din 1997, comerțul 
bilateral dintre UE și China este marcat de 
un dezechilibru în favoarea Chinei, iar 
acest deficit comercial se ridica în 2010 la 
168,8 miliarde de euro, față de 49 de 
miliarde de euro în 2000;

D. întrucât, începând din 1997, comerțul 
bilateral dintre UE și China este marcat de 
un dezechilibru în favoarea Chinei, iar 
acest deficit comercial se ridica în 2010 la 
168,8 miliarde de euro, față de 49 de 
miliarde de euro în 2000, în timp ce 
exporturile chineze oferă o valoare 
adăugată foarte scăzută, valoarea lor 
provenind în principal din componente 
importate din UE și din alte părți;

Or. en

Amendamentul 22
Emilio Menéndez del Valle

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât, începând din 1997, comerțul 
bilateral dintre UE și China este marcat de 
un dezechilibru în favoarea Chinei, iar 
acest deficit comercial se ridica în 2010 la 
168,8 miliarde de euro, față de 49 de 

D. întrucât, începând din 1997, comerțul 
bilateral dintre UE și China este marcat de 
un dezechilibru în favoarea Chinei, iar 
acest deficit comercial se ridica în 2010 la 
168,8 miliarde de euro, față de 49 de 
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miliarde de euro în 2000; miliarde de euro în 2000; întrucât 
exporturile care se axează pe operațiuni 
de montare sunt efectuate în proporție de 
aproximativ 85% de companii străine 
stabilite în China;

Or. en

Amendamentul 23
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler, Yannick Jadot

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât un rol important în 
dezechilibrul comercial dintre cele două 
regiuni îl joacă modele sociale, economice 
și democratice divergente din China și din 
UE, precum și resursele demografice și 
naturale respective;

Or. en

Amendamentul 24
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât consideră că provocarea 
reprezentată de China este mai puțin 
comercială decât industrială și impune 
Europei să pună în aplicare o politică 
industrială ambițioasă, concepută la nivel 
european, având în vedere faptul că
abordările pur naționale nu permit o 
abordare comunitară coerentă față de 
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China;

Or. fr

Amendamentul 25
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât transferarea în China a 
producției a numeroase bunuri de consum 
a eliminat multe locuri de muncă în 
Uniunea Europeană; întrucât această 
transferare a fost însoțită, de asemenea, 
de reduceri drastice de prețuri, care au 
făcut ca aceste bunuri de consum să 
devină accesibile gospodăriilor cu un 
venit din Uniunea Europeană, și a 
contribuit la un mediul cu o inflație 
relativ redusă;

Or. en

Amendamentul 26
Marielle De Sarnez, Yannick Jadot

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât participanții la ultima 
Conferință a Națiunilor Unite din Durban 
privind schimbările climatice nu au ajuns 
la un acord obligatoriu, iar 
angajamentele respectivelor țări de 
reducere a gazelor cu efect de seră nu 
sunt suficiente, având în vedere urgența,
din punctul de vedere al schimbărilor
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climatice, de a limita creșterea 
temperaturii la două grade în secolul 21;

Or. en

Amendamentul 27
Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât creșterea economică europeană 
este redusă, estimându-se că aceasta va fi 
de 0,5% în 2012, și întrucât creșterea 
economică a Chinei este puternică, de 
ordinul a 9%;

E. întrucât se așteaptă o creștere
economică europeană mult mai redusă 
decât creșterea economică a Chinei, care 
se estimează că va fi de ordinul a 9% în 
2012;

Or. en

Amendamentul 28
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât creșterea economică europeană 
este redusă, estimându-se că aceasta va fi 
de 0,5% în 2012, și întrucât creșterea 
economică a Chinei este puternică, de 
ordinul a 9%;

E. întrucât creșterea economică europeană 
este redusă, estimându-se că aceasta va fi 
de 0,5% în 2012, și întrucât creșterea 
economică a Chinei este puternică, de 
ordinul a 9%; întrucât în septembrie 2011, 
conform FMI, Uniunea Europeană avea 
un PIB pe locuitor de 30 455 dolari, iar 
China atinsese un PIB pe locuitor de 
8 394 dolari;

Or. en



PE480.615v01-00 16/103 AM\889744RO.doc

RO

Amendamentul 29
Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât economiile europene sunt 
afectate de dezechilibre economice interne 
și întrucât astfel de dezechilibre sunt în 
creștere și în economia chineză, incluzând 
bula imobiliară și, mai recent, cea a 
locuințelor;

Or. en

Amendamentul 30
Emilio Menéndez del Valle

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât impactul politicii comerciale 
comune a UE este uneori subminat de 
interesele naționale divergente ale statelor 
membre în ceea ce privește China;

Or. en

Amendamentul 31
Niccolò Rinaldi

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunere de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât costurile sociale ale crizei 
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economice actuale sunt ridicate, întrucât 
ocuparea forței de muncă a scăzut cu 1,8 
%, și, în consecință, 23 de milioane de 
persoane active din punct de vedere 
economic se află în șomaj (9,6 % din 
total), rata șomajului în rândul tinerilor a 
atins 21 %, perspectivele de redresare a 
nivelului de ocupare a forței de muncă 
sunt incerte și 17 % din cetățenii Uniunii 
riscă să devină săraci;

Or. it

Amendamentul 32
Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât, din 2001, China s-a angajat să 
respecte normele OMC, să își liberalizeze 
comerțul și să își deschidă piața;

F. întrucât, din 2001, China ar trebui să se
angajeze să respecte normele OMC, să își 
liberalizeze comerțul și să își deschidă 
piața;

Or. de

Amendamentul 33
Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât, din 2001, China s-a angajat să
respecte normele OMC, să își liberalizeze 
comerțul și să își deschidă piața;

F. întrucât, de la aderarea sa la OMC în 
2001, China s-a angajat să respecte 
normele OMC, să își liberalizeze comerțul 
și să își deschidă piața;

Or. en
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Amendamentul 34
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât, din 2001, China s-a angajat să 
respecte normele OMC, să își liberalizeze 
comerțul și să își deschidă piața;

F. întrucât, din 2001, China s-a angajat să 
respecte normele OMC, să își liberalizeze 
comerțul și să își deschidă piața, însă până 
în prezent rezultatele acestor eforturi sunt 
nesatisfăcătoare;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât aderarea Chinei la Acordul 
privind achizițiile publice (AAP) ar trebui 
facilitat prin revizuirea normelor AAP și 
prin lărgirea domeniului său de aplicare, 
astfel cum s-a convenit la 
15 decembrie 2011, în cadrul ultimei 
Conferințe Ministeriale a OMC;

Or. en

Amendamentul 36
Franck Proust, Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)



AM\889744RO.doc 19/103 PE480.615v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât consideră că accesul 
întreprinderilor din UE pe piața chineză 
este îngreunat de politicile industriale 
intervenționiste, de protecția insuficientă
a drepturilor de proprietate intelectuală, 
de un regim ambiguu de elaborare și 
respectare a normelor, precum și din 
cauza altor bariere tehnice și 
netarifare în calea comerțului;

Or. fr

Amendamentul 37
Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât subevaluarea yuan-ului creează
avantaje comerciale artificiale pentru 
China și întrucât țările membre ale G20 s-
au angajat să faciliteze o mai bună 
flexibilitate a cursurilor de schimb;

G. întrucât subevaluarea yuan-ului 
continuă să creeze avantaje comerciale 
artificiale pentru China și întrucât țările 
membre ale G20 s-au angajat să faciliteze o 
mai bună flexibilitate a cursurilor de 
schimb;

Or. en

Amendamentul 38
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât subevaluarea yuan-ului creează 
avantaje comerciale artificiale pentru 

G. întrucât subevaluarea yuan-ului creează 
avantaje comerciale artificiale pentru 
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China și întrucât țările membre ale G20 s-
au angajat să faciliteze o mai bună 
flexibilitate a cursurilor de schimb;

China și întrucât țările membre ale G20 s-
au angajat să faciliteze o mai bună 
flexibilitate a cursurilor de schimb;
întrucât China a permis monedei sale 
naționale, din 2005 până în 2008, să se 
aprecieze cu aproximativ 20% față de 
dolar, a stopat creșterea în 2008 fiind 
îngrijorată de impactul crizei economice 
mondiale asupra economiei sale orientate 
spre exporturi, dar din 2010 a reluat 
aprecierea; întrucât, recent, a câștigat din 
nou teren în rândul oficialilor chinezi 
ideea unei politici privind cursul valutar 
ca instrument de combatere a inflației;

Or. en

Amendamentul 39
Marielle De Sarnez, Emilio Menéndez del Valle

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât la frontierele externe ale UE s-
au confiscat în 2010 peste 103 milioane de 
produse suspectate că încalcă drepturile de 
proprietate intelectuală (DPI), produse cu o 
valoare totală de 1,11 miliarde de euro, 
China fiind țara de origine a 85% din 
aceste articole;

H. întrucât la frontierele externe ale UE s-
au confiscat în 2010 peste 103 milioane de 
produse suspectate că încalcă drepturile de 
proprietate intelectuală (DPI), produse cu o 
valoare totală de 1,11 miliarde de euro, 
China fiind țara de origine a 85% din 
aceste articole; întrucât o caracteristică 
importantă a protejării proprietății 
intelectuale este aplicarea 
corespunzătoare a legilor și a 
angajamentelor internaționale existente, 
inclusiv a sancțiunilor;

Or. en

Amendamentul 40
Franck Proust
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Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât la frontierele externe ale UE s-
au confiscat în 2010 peste 103 milioane de 
produse suspectate că încalcă drepturile de 
proprietate intelectuală (DPI), produse cu o 
valoare totală de 1,11 miliarde de euro, 
China fiind țara de origine a 85% din 
aceste articole;

H. întrucât la frontierele externe ale UE s-
au confiscat în 2010 peste 103 milioane de 
produse suspectate că încalcă drepturile de 
proprietate intelectuală (DPI), produse cu o 
valoare totală de 1,11 miliarde de euro, 
China fiind țara de origine a 85% din 
aceste articole; întrucât consideră că 
producția acestor mărfuri se realizează 
adesea în spații în care se produc mărfuri 
și pentru piața reglementată, încălcându-
se drepturile lucrătorilor și normele de 
sănătate și siguranță, mărfuri care
prezintă riscuri pentru consumatori, iar în 
cazul produselor chimice, pentru mediu ;

Or. fr

Amendamentul 41
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât China, conform celui de-al 
doisprezecelea său plan cincinal, ar trebui 
să își dezvolte sectoarele strategice ale 
energiei, construcției și transporturilor și se 
va confrunta cu importante nevoi în 
materie de dezvoltare a serviciilor, ceea ce 
va oferi noi oportunități de investiții pentru 
întreprinderile europene;

I. întrucât China, conform celui de-al 
doisprezecelea său plan cincinal, ar trebui 
să își dezvolte sectoarele strategice ale 
energiei, construcției și transporturilor și se 
va confrunta cu importante nevoi în 
materie de dezvoltare a serviciilor, ceea ce 
va putea oferi noi oportunități de investiții 
pentru întreprinderile europene;

Or. de
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Amendamentul 42
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunere de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât investițiile străine ale UE în 
China s-au ridicat la 4,9 miliarde de euro 
în anul 2012 și investițiile străine ale 
Chinei în UE la 0,9 miliarde de euro, în 
același an;

Or. de

Amendamentul 43
Emilio Menéndez del Valle

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât în China este de abia la 
început implementarea politicilor de 
mediu, iar China încă depinde de o 
producție cu consum energetic ridicat 
asociată cu niveluri de eficiență reduse; 
întrucât China și UE ar putea dezvolta o 
cooperare puternică în materie de surse 
regenerabile de energie;

Or. en

Amendamentul 44
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât numeroase obiective descrise 
în strategia UE 2020 și în cel de al 12-lea 
plan cincinal sunt similare și prevăd 
îmbunătățirea cooperării;

Or. en

Amendamentul 45
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Subtitlul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Reciprocitatea ridicată la rangul de 
principiu al politicii comerciale a UE

Reciprocitatea ridicată la rangul de 
principiu al politicii comerciale a UE cu 
China

Or. en

Amendamentul 46
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Subtitlul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ridicarea reciprocității la rangul de 
principiu al politicii comerciale a UE

Îmbunătățirea accesului pe piețe

Or. fr

Amendamentul 47
Matteo Salvini
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Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită Comisiei să aplice principiul 
reciprocității în politica comercială comună 
a UE cu țările dezvoltate și emergente, cum 
ar fi China, pentru a garanta condiții egale 
pentru toate părțile, evitând orice formă de 
protecționism;

1. solicită Comisiei să aplice principiul 
reciprocității în politica comercială comună 
a UE cu țările dezvoltate și emergente, cum 
ar fi China, pentru a garanta condiții egale 
pentru toate părțile;

Or. it

Amendamentul 48
Robert Sturdy
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită Comisiei să aplice principiul 
reciprocității în politica comercială comună 
a UE cu țările dezvoltate și emergente, cum 
ar fi China, pentru a garanta condiții egale 
pentru toate părțile, evitând orice formă de 
protecționism;

1. solicită Comisiei să aplice principiul 
reciprocității deschise în politica 
comercială comună a UE cu țările 
dezvoltate și emergente, cum ar fi China, 
pentru a garanta condiții egale pentru toate 
părțile, evitând orice formă de 
protecționism;

Or. en

Amendamentul 49
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită Comisiei să aplice principiul 
reciprocității în politica comercială comună 
a UE cu țările dezvoltate și emergente, cum 
ar fi China, pentru a garanta condiții egale 
pentru toate părțile, evitând orice formă de 
protecționism;

1. solicită Comisiei să aplice principiul 
reciprocității în politica comercială comună 
a UE cu țările dezvoltate și emergente, cum 
ar fi China, pentru a garanta condiții egale 
mai bune pentru toate părțile;

Or. en

Amendamentul 50
Marielle De Sarnez

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită Comisiei să aplice principiul 
reciprocității în politica comercială comună 
a UE cu țările dezvoltate și emergente, cum 
ar fi China, pentru a garanta condiții egale 
pentru toate părțile, evitând orice formă de 
protecționism;

1. solicită Comisiei să aplice principiul 
reciprocității în politica comercială comună 
a UE cu țările dezvoltate și emergente, cum 
ar fi China, pentru a restabili condiții
echitabile de concurență, evitând orice 
formă de protecționism;

Or. en

Amendamentul 51
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită Comisiei să aplice principiul 
reciprocității în politica comercială comună 
a UE cu țările dezvoltate și emergente, cum 
ar fi China, pentru a garanta condiții egale 
pentru toate părțile, evitând orice formă de 

1. solicită Comisiei să aplice principiul 
reciprocității în politica comercială comună 
a UE cu țările dezvoltate și emergente, cum 
ar fi China, pentru a garanta condiții egale 
pentru toate părțile, evitând orice formă de 
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protecționism; măsuri nejustificate de protecție;
consideră ca fiind justificate și necesare 
anumite măsuri de salvgardare destinate 
sectoarelor economice puse în pericol de 
transformările rapide ale modelelor 
comerciale internaționale, precum și 
anumite măsuri de protejare împotriva 
dumpingului social sau ecologic;

Or. en

Amendamentul 52
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. consideră că este în interesul Uniunii 
Europene să asigure companiilor 
europene din China un acces îmbunătățit 
la piață, posibil printr-un acord de 
parteneriat economic ambițios și 
echilibrat, pentru care negocierile să ia în 
considerare cerințele comerciale ale 
ambelor părți, inclusiv recunoașterea de 
către Uniunea Europeană a statutului 
Chinei de economie de piață;

Or. en

Amendamentul 53
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. salută consolidarea relațiilor 
economice dintre Uniunea Europeană și 
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China; solicită UE și Chinei să promoveze 
această relație pe bază de parteneriat și 
beneficii reciproce, și nu de concurență
acerbă și confruntare;

Or. en

Amendamentul 54
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 1b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. salută efectele pozitive ale participării 
Chinei la OMC și solicită Comisiei să 
consolideze cooperarea sa cu China în 
vederea creării unui sistem comercial 
internațional mai eficient și echitabil;

Or. en

Amendamentul 55
Robert Sturdy
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. constată că economia chineză nu 
îndeplinește criteriile unei economii de 
piață, conform definiției OMC; invită 
Comisia să coopereze cu guvernul chinez 
în vederea eliminării obstacolelor în calea 
statutului de economie de piață; insistă 
asupra faptului că acest statut ar trebui 
acordat doar atunci când China va 
îndeplini aceste criterii; solicită ca UE să 
procedeze la evaluarea regulată, sub forma 

2. constată că economia chineză încă nu 
îndeplinește criteriile unei economii de 
piață, conform definiției OMC; invită 
Comisia să coopereze cu guvernul chinez 
în vederea eliminării obstacolelor rămase
în calea statutului de economie de piață; 
insistă asupra faptului că acest statut ar 
trebui acordat atunci când China va 
îndeplini aceste criterii; solicită ca UE să 
procedeze la evaluarea regulată, sub forma 
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unui raport anual, a respectării de către 
China a obligațiilor incluse în protocolul 
său de aderare la OMC;

unui raport anual, a respectării de către 
China a obligațiilor incluse în protocolul 
său de aderare la OMC;

Or. en

Amendamentul 56
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. constată că economia chineză nu 
îndeplinește criteriile unei economii de 
piață, conform definiției OMC; invită 
Comisia să coopereze cu guvernul chinez 
în vederea eliminării obstacolelor în calea
statutului de economie de piață; insistă 
asupra faptului că acest statut ar trebui 
acordat doar atunci când China va 
îndeplini aceste criterii; solicită ca UE să 
procedeze la evaluarea regulată, sub forma 
unui raport anual, a respectării de către 
China a obligațiilor incluse în protocolul 
său de aderare la OMC;

2. constată că economia chineză nu 
îndeplinește criteriile unei economii de 
piață, conform definiției OMC; invită 
Comisia să coopereze cu guvernul chinez 
în vederea eliminării obstacolelor rămase
până în 2016, când statutul de economie 
de piață va fi acordat în mod automat 
Chinei de către OMC; insistă asupra 
faptului că acest statut ar trebui acordat 
Chinei înainte de această dată în cazul în 
care îndeplinește toate criteriile; solicită 
ca UE să procedeze la evaluarea regulată, 
sub forma unui raport anual, a respectării 
de către China a obligațiilor incluse în 
protocolul său de aderare la OMC;

Or. en

Amendamentul 57
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. constată că economia chineză nu 2. constată eforturile depuse de China 
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îndeplinește criteriile unei economii de 
piață, conform definiției OMC; invită 
Comisia să coopereze cu guvernul chinez 
în vederea eliminării obstacolelor în calea
statutului de economie de piață; insistă 
asupra faptului că acest statut ar trebui 
acordat doar atunci când China va 
îndeplini aceste criterii; solicită ca UE să 
procedeze la evaluarea regulată, sub forma 
unui raport anual, a respectării de către 
China a obligațiilor incluse în protocolul 
său de aderare la OMC;

pentru recunoașterea economiei sale ca 
economie de piață, conform definiției 
OMC; observă totuși diferențele rămase 
între economia chineză și economia 
Uniunii Europene; recunoaște nevoile 
specifice ale economiei chineze în situația 
de dezvoltare actuală a țării și respectă 
dreptul poporului chinez de a alege 
propria sa cale de dezvoltare; solicită 
Comisei să procedeze la evaluarea 
regulată, sub forma unui raport anual, a 
respectării de către China a obligațiilor 
incluse în protocolul său de aderare la 
OMC

Or. en

Amendamentul 58
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. constată că economia chineză nu 
îndeplinește criteriile unei economii de 
piață, conform definiției OMC; invită 
Comisia să coopereze cu guvernul chinez 
în vederea eliminării obstacolelor în calea 
statutului de economie de piață; insistă 
asupra faptului că acest statut ar trebui 
acordat doar atunci când China va îndeplini 
aceste criterii; solicită ca UE să procedeze 
la evaluarea regulată, sub forma unui raport 
anual, a respectării de către China a 
obligațiilor incluse în protocolul său de 
aderare la OMC;

2. constată că economia chineză nu 
îndeplinește criteriile unei economii de 
piață, conform definiției OMC; invită 
Comisia să stimuleze guvernul chinez în 
vederea eliminării obstacolelor în calea 
statutului de economie de piață; insistă 
asupra faptului că acest statut ar trebui 
acordat doar atunci când China va îndeplini 
aceste criterii; solicită ca UE să procedeze 
la evaluarea regulată, sub forma unui raport 
anual, a respectării de către China a 
obligațiilor incluse în protocolul său de 
aderare la OMC;

Or. it

Amendamentul 59
Daniel Caspary
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Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. invită Comisia să transmită 
Parlamentului European, până la 
sfârșitul lui 2012, o propunere cu privire 
la măsurile pe care aceasta dorește să le 
ia, în cazul în care UE va trebui să 
recunoască Chinei, în 2016, statutul de 
economie de piață, în conformitate cu 
angajamentele deja asumate, deși 
condițiile obiective pentru aceasta nu vor 
fi, probabil, îndeplinite.

Or. de

Amendamentul 60
Robert Sturdy
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. regretă existența a numeroase bariere 
tarifare și netarifare de pe piața chineză, 
precum și a anumitor forme de 
discriminare la adresa operatorilor străini 
din sectorul bancar, al asigurărilor și al 
telecomunicațiilor, complexitatea structurii 
tarifare și obstacolele tehnice în calea 
comerțului, cum ar fi lipsa transparenței 
normelor tehnice și a procedurilor de 
evaluare a conformității sau sistemul 
chinez de certificare obligatorie (CCC); 
constată că China, contrar a ceea ce se 
prevede în Acordul privind subvențiile și 
măsurile compensatorii, nu notifică 
sistematic aceste subvenții specifice;

3. regretă existența a numeroase bariere 
tarifare și netarifare de pe piața chineză, 
precum și a anumitor forme de 
discriminare la adresa operatorilor străini 
din sectorul bancar, al asigurărilor și al 
telecomunicațiilor, complexitatea structurii 
tarifare și obstacolele tehnice în calea 
comerțului, cum ar fi lipsa transparenței 
normelor tehnice și a procedurilor de 
evaluare a conformității sau sistemul 
chinez de certificare obligatorie (CCC); 
regretă că China, contrar a ceea ce se 
prevede în Acordul privind subvențiile și 
măsurile compensatorii al OMC, nu 
notifică sistematic aceste subvenții 
specifice;
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Or. en

Amendamentul 61
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. regretă existența a numeroase bariere 
tarifare și netarifare de pe piața chineză, 
precum și a anumitor forme de 
discriminare la adresa operatorilor străini 
din sectorul bancar, al asigurărilor și al 
telecomunicațiilor, complexitatea structurii 
tarifare și obstacolele tehnice în calea 
comerțului, cum ar fi lipsa transparenței 
normelor tehnice și a procedurilor de 
evaluare a conformității sau sistemul 
chinez de certificare obligatorie (CCC); 
constată că China, contrar a ceea ce se 
prevede în Acordul privind subvențiile și 
măsurile compensatorii, nu notifică 
sistematic aceste subvenții specifice;

3. regretă existența a numeroase bariere 
tarifare și netarifare nejustificate de pe 
piața chineză, precum și a anumitor forme 
de discriminare la adresa operatorilor 
străini, în special din anumite sectoare de 
servicii, complexitatea structurii tarifare și 
obstacolele tehnice în calea comerțului, 
cum ar fi lipsa transparenței normelor 
tehnice și a procedurilor de evaluare a 
conformității sau sistemul chinez de 
certificare obligatorie (CCC); constată că 
China, contrar a ceea ce se prevede în 
Acordul privind subvențiile și măsurile 
compensatorii, nu notifică sistematic aceste 
subvenții specifice;

Or. en

Amendamentul 62
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. regretă existența a numeroase bariere 
tarifare și netarifare de pe piața chineză, 
precum și a anumitor forme de 
discriminare la adresa operatorilor străini 
din sectorul bancar, al asigurărilor și al 

3. regretă existența a numeroase bariere 
tarifare și netarifare de pe piața chineză, 
precum și a anumitor forme de 
discriminare la adresa operatorilor străini
din sectorul bancar, al asigurărilor și al 
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telecomunicațiilor, complexitatea structurii 
tarifare și obstacolele tehnice în calea 
comerțului, cum ar fi lipsa transparenței 
normelor tehnice și a procedurilor de 
evaluare a conformității sau sistemul 
chinez de certificare obligatorie (CCC); 
constată că China, contrar a ceea ce se 
prevede în Acordul privind subvențiile și 
măsurile compensatorii, nu notifică 
sistematic aceste subvenții specifice;

telecomunicațiilor, complexitatea structurii 
tarifare și obstacolele tehnice în calea 
comerțului, cum ar fi lipsa transparenței 
normelor tehnice și a procedurilor de 
evaluare a conformității sau sistemul 
chinez de certificare obligatorie (CCC); 
constată că China, contrar a ceea ce se 
prevede în Acordul privind subvențiile și 
măsurile compensatorii al OMC, nu 
notifică sistematic aceste subvenții 
specifice;

Or. en

Amendamentul 63
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. regretă existența a numeroase bariere 
tarifare și netarifare de pe piața chineză, 
precum și a anumitor forme de 
discriminare la adresa operatorilor străini 
din sectorul bancar, al asigurărilor și al 
telecomunicațiilor, complexitatea structurii 
tarifare și obstacolele tehnice în calea 
comerțului, cum ar fi lipsa transparenței 
normelor tehnice și a procedurilor de 
evaluare a conformității sau sistemul 
chinez de certificare obligatorie (CCC); 
constată că China, contrar a ceea ce se 
prevede în Acordul privind subvențiile și 
măsurile compensatorii, nu notifică 
sistematic aceste subvenții specifice;

3. regretă existența a numeroase bariere 
tarifare și a unor bariere netarifare 
nejustificate de pe piața chineză, precum și 
a anumitor forme de discriminare la adresa 
operatorilor străini din sectorul bancar, al 
asigurărilor și al telecomunicațiilor, 
complexitatea structurii tarifare și 
obstacolele tehnice în calea comerțului, 
cum ar fi lipsa transparenței normelor 
tehnice și a procedurilor de evaluare a 
conformității sau sistemul chinez de 
certificare obligatorie (CCC); constată că 
China, contrar a ceea ce se prevede în 
Acordul privind subvențiile și măsurile 
compensatorii al OMC, nu notifică 
sistematic aceste subvenții specifice;

Or. en

Amendamentul 64
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. indică faptul că China obține într-o 
măsură considerabilă beneficii comerciale 
prin subvenții guvernamentale specifice, 
la care face apel pe baza a diverse 
concepte juridice; solicită Chinei să își 
adapteze de urgență programele de 
finanțare de stat la normele OMC 
relevante; solicită, de asemenea, Comisiei 
să reformeze rapid regulamentul anti-
subvenții pentru a putea reacționa în mod 
eficient la provocările chineze majore; 

Or. de

Amendamentul 65
Marielle De Sarnez, Emilio Menéndez del Valle

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. constată că China regretă existența 
barierelor comerciale de pe piața 
europeană, precum subvențiile 
considerabile din domeniul agriculturii 
acordate de UE agricultorilor europeni, 
sistemul complex de tarife agricole, 
obstacolele tehnice în calea schimburilor 
comerciale, precum și a barierelor în 
calea investițiilor țărilor terțe în anumite 
state membre;

Or. en
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Amendamentul 66
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. constată că o serie de studii recente au 
arătat că investitorii străini care 
desfășoară activități în China sunt 
responsabili pentru aproximativ 80% din 
bunurile importate din China în Europa; 
solicită Comisiei să monitorizeze această 
situație și să nu subvenționeze relocarea 
întreprinderilor și a producției din Europa 
în China; solicită Comisiei să propună o 
legislație care îi obligă pe investitorii 
europeni din China să respecte 
standardele sociale și de mediu europene 
în vedere evitării dumpingului;

Or. en

Amendamentul 67
Emilio Menéndez del Valle

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. regretă dezvoltarea de către China a 
unor măsuri discriminatorii față de 
companiile străine, și anume inițiativa 
„cumpără produse chinezești” și 
„inovarea locală”;

Or. en

Amendamentul 68
Franck Proust
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Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. este îngrijorat din cauza lipsei
fiabilității sistemului judiciar, care nu 
reușește să facă respectate obligațiile 
contractuale, a lipsei de transparenței și a 
aplicării neuniforme a regimului de 
reglementare a investițiilor;

Or. fr

Amendamentul 69
Franck Proust, Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Punctul 3b(nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b este preocupat de lipsa de 
predictibilitate și publicitate a regulilor și 
normelor tehnice care se aplică 
produselor, în special în materie de 
certificare, creând bariere semnificative 
în calea comerțului pentru întreprinderile 
care realizează exporturi în China;

Or. fr

Amendamentul 70
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 3c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3c. invită China să adopte normele 
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internaționale pentru produse și servicii 
în vederea promovării în continuare a 
comerțului dintre China și alte țări; salută 
implicarea sporită a Chinei în înființarea 
de organisme internaționale de 
standardizare și consideră că acest lucru 
ar trebui să fie încurajat și susținut de 
participarea UE în cadrul organismelor 
de standardizare ale Chinei; subliniază 
importanța respectării normelor europene 
pentru produsele alimentare și 
nealimentare;

Or. fr

Amendamentul 71
Robert Sturdy
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. este preocupat de dificultatea accesului 
pe piețele publice chineze pentru 
întreprinderile străine, în vreme ce accesul 
pe piețele publice europene este garantat; 
regretă neaderarea Chinei la Acordul 
plurilateral privind achizițiile publice, în 
ciuda angajamentului asumat în acest sens 
în Protocolul de aderare la OMC; solicită 
Comisiei să elaboreze rapid un instrument 
european de garantare a unui acces mai 
bun al întreprinderilor europene pe piețele
publice străine și să încurajeze partenerii 
comerciali ai UE, cum ar fi China, să își 
deschidă piețele publice și să elimine 
măsurile protecționiste;

4. este preocupat de dificultatea accesului 
la contractele de achiziții publice chineze 
pentru întreprinderile străine, în vreme ce 
accesul la contractele de achiziții publice 
europene este garantat; regretă neaderarea 
Chinei la Acordul plurilateral privind 
achizițiile publice, în ciuda angajamentului 
asumat în acest sens în Protocolul de 
aderare la OMC; solicită Comisiei să 
selecteze în mod judicios instrumentele 
politice disponibile în vederea garantării
unui acces mai bun al întreprinderilor 
europene pe piețele publice străine și să 
încurajeze partenerii comerciali ai UE, cum 
ar fi China, să își deschidă procedurile de 
achiziții publice și să elimine măsurile 
protecționiste;

Or. en
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Amendamentul 72
Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. este preocupat de dificultatea accesului 
pe piețele publice chineze pentru 
întreprinderile străine, în vreme ce accesul 
pe piețele publice europene este garantat; 
regretă neaderarea Chinei la Acordul 
plurilateral privind achizițiile publice, în 
ciuda angajamentului asumat în acest sens 
în Protocolul de aderare la OMC; solicită 
Comisiei să elaboreze rapid un instrument 
european de garantare a unui acces mai bun 
al întreprinderilor europene pe piețele
publice străine și să încurajeze partenerii 
comerciali ai UE, cum ar fi China, să își 
deschidă piețele publice și să elimine 
măsurile protecționiste;

4. este preocupat de dificultatea accesului 
la contractele de achiziții publice chineze 
pentru întreprinderile străine, în vreme ce 
accesul la contractele de achiziții publice 
europene este garantat; regretă neaderarea 
Chinei la Acordul plurilateral privind 
achizițiile publice (AAP), în ciuda 
angajamentului asumat în acest sens în 
Protocolul de aderare la OMC; salută în 
același timp recentele angajamente 
asumate de China în decembrie 2011, 
când și-a exprimat dorința de a adera la 
Acordul AAP, deși sfera acestor
angajamente rămâne de clarificat; solicită 
Comisiei să elaboreze rapid un instrument 
european de garantare a unui acces mai bun 
al întreprinderilor europene la contractele 
de achiziții publice străine și să încurajeze 
partenerii comerciali ai UE, cum ar fi 
China, să își deschidă procedurile de 
achiziții publice și să elimine măsurile 
protecționiste;

Or. en

Amendamentul 73
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. este preocupat de dificultatea accesului 
pe piețele publice chineze pentru 

4. este preocupat de dificultatea accesului 
la contractele de achiziții publice chineze 
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întreprinderile străine, în vreme ce accesul 
pe piețele publice europene este garantat; 
regretă neaderarea Chinei la Acordul 
plurilateral privind achizițiile publice, în 
ciuda angajamentului asumat în acest sens 
în Protocolul de aderare la OMC; solicită
Comisiei să elaboreze rapid un instrument 
european de garantare a unui acces mai 
bun al întreprinderilor europene pe 
piețele publice străine și să încurajeze 
partenerii comerciali ai UE, cum ar fi 
China, să își deschidă piețele publice și să 
elimine măsurile protecționiste;

pentru întreprinderile străine, în vreme ce 
accesul la contractele de achiziții publice 
europene este garantat; regretă neaderarea 
Chinei la Acordul plurilateral privind 
achizițiile publice (AAP), în ciuda 
angajamentului asumat în acest sens în 
Protocolul de aderare la OMC; susține
Comisia în elaborarea unui instrument 
european de garantare a reciprocității în 
domeniul deschiderii procedurilor pentru 
contractele de achiziții publice;

Or. en

Amendamentul 74
Gianluca Susta

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. este preocupat de dificultatea accesului 
pe piețele publice chineze pentru 
întreprinderile străine, în vreme ce accesul 
pe piețele publice europene este garantat; 
regretă neaderarea Chinei la Acordul 
plurilateral privind achizițiile publice, în 
ciuda angajamentului asumat în acest sens 
în Protocolul de aderare la OMC; solicită 
Comisiei să elaboreze rapid un instrument 
european de garantare a unui acces mai bun 
al întreprinderilor europene pe piețele
publice străine și să încurajeze partenerii 
comerciali ai UE, cum ar fi China, să își 
deschidă piețele publice și să elimine 
măsurile protecționiste;

4. este preocupat de dificultatea accesului 
la contractele de achiziții publice chineze 
pentru întreprinderile străine, în vreme ce 
accesul la contractele de achiziții publice 
europene este garantat; regretă neaderarea 
Chinei la Acordul plurilateral privind 
achizițiile publice, în ciuda angajamentului 
asumat în acest sens în Protocolul de 
aderare la OMC; solicită Comisiei să 
elaboreze rapid un instrument european de 
garantare a unui acces mai bun al 
întreprinderilor europene la contractele de 
achiziții publice străine și să încurajeze 
partenerii comerciali ai UE, cum ar fi 
China, să își deschidă procedurile de 
achiziții publice și să elimine măsurile 
protecționiste; consideră  indispensabilă 
consolidarea instrumentelor de sprijin în 
vederea încurajării, a coordonării și a 
asistării prezenței IMM-urilor europene 
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pe o piață prioritară precum cea chineză;

Or. it

Amendamentul 75
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. este preocupat de dificultatea accesului 
pe piețele publice chineze pentru 
întreprinderile străine, în vreme ce accesul 
pe piețele publice europene este garantat; 
regretă neaderarea Chinei la Acordul 
plurilateral privind achizițiile publice, în 
ciuda angajamentului asumat în acest sens 
în Protocolul de aderare la OMC; solicită 
Comisiei să elaboreze rapid un instrument 
european de garantare a unui acces mai bun 
al întreprinderilor europene pe piețele
publice străine și să încurajeze partenerii 
comerciali ai UE, cum ar fi China, să își 
deschidă piețele publice și să elimine 
măsurile protecționiste;

4. este extrem de preocupat de dificultatea 
accesului la contractele de achiziții publice 
chineze pentru întreprinderile străine, în 
vreme ce accesul la contractele de achiziții
publice europene este garantat; regretă 
neaderarea Chinei la Acordul plurilateral 
privind achizițiile publice, în ciuda 
angajamentului asumat în acest sens în 
Protocolul de aderare la OMC; solicită 
Comisiei să elaboreze rapid un instrument 
european de garantare a unui acces mai bun 
al întreprinderilor europene la contractele 
de achiziții publice străine și să încurajeze 
partenerii comerciali ai UE, cum ar fi 
China, să își deschidă procedurile de 
achiziții publice și să elimine măsurile 
protecționiste;

Or. de

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

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. este preocupat de dificultatea accesului 
pe piețele publice chineze pentru 

4. constată dificultatea accesului la 
contractele de achiziții publice chineze 
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întreprinderile străine, în vreme ce accesul 
pe piețele publice europene este garantat; 
regretă neaderarea Chinei la Acordul
plurilateral privind achizițiile publice, în 
ciuda angajamentului asumat în acest 
sens în Protocolul de aderare la OMC; 
solicită Comisiei să elaboreze rapid un 
instrument european de garantare a unui 
acces mai bun al întreprinderilor europene 
pe piețele publice străine și să încurajeze 
partenerii comerciali ai UE, cum ar fi 
China, să își deschidă piețele publice și să 
elimine măsurile protecționiste;

pentru întreprinderile străine, în timp ce, la 
contractele de achiziții publice europene,
este garantat un acces considerabil; salută
revizuirea și lărgirea domeniului de 
aplicare al Acordului privind achizițiile 
publice (AAP), astfel cum s-a convenit la 
15 decembrie 2011, în cadrul ultimei 
Conferințe Ministeriale a OMC; prin 
urmare, încurajează China să depună o 
ofertă de aderare la AAP care să fie 
comparabilă ca nivel cu cele ale altor 
părți la AAP, în conformitate cu
angajamentul asumat în Protocolul de 
aderare la OMC; solicită Comisiei să 
elaboreze rapid un instrument european de 
garantare a unui acces mai bun al 
întreprinderilor europene la contractele de 
achiziții publice străine și să încurajeze 
partenerii comerciali ai UE, cum ar fi 
China, să își deschidă procedurile de 
achiziții publice și să elimine măsurile 
protecționiste;

Or. en

Amendamentul 77
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. este preocupat de dificultatea accesului 
pe piețele publice chineze pentru 
întreprinderile străine, în vreme ce 
accesul pe piețele publice europene este 
garantat; regretă neaderarea Chinei la 
Acordul plurilateral privind achizițiile 
publice, în ciuda angajamentului asumat 
în acest sens în Protocolul de aderare la 
OMC; solicită Comisiei să elaboreze rapid 
un instrument european de garantare a 
unui acces mai bun al întreprinderilor 
europene pe piețele publice străine și să 

4. constată că China, împreună cu alte 42 
de țări, a acceptat noile principii ale 
Acordului privind achizițiile publice 
(AAP) al OMC; consideră oferta chineză 
privind AAP ca fiind o abordare decentă, 
deși observă că acesteia îi lipsește gradul 
de deschidere al procedurilor de achiziții
publice din Uniunea Europeană; își 
exprimă opinia favorabilă cu privire la
propunerea Comisiei din Cartea sa verde
din 2011 referitoare la modernizarea 
normelor privind achizițiile publice din
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încurajeze partenerii comerciali ai UE, 
cum ar fi China, să își deschidă piețele
publice și să elimine măsurile 
protecționiste;

UE, în special în ceea ce privește rolul pe 
care acestea îl pot avea în realizarea 
obiectivelor de protecție a mediului și de 
creare de locuri de muncă la nivel local;

Or. en

Amendamentul 78
Tokia Saïfi, Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. este preocupat de dificultatea accesului 
pe piețele publice chineze pentru 
întreprinderile străine, în vreme ce accesul 
pe piețele publice europene este garantat; 
regretă neaderarea Chinei la Acordul 
plurilateral privind achizițiile publice 
(AAP), în ciuda angajamentului asumat în 
acest sens în Protocolul de aderare la 
OMC; solicită Comisiei să elaboreze rapid
un instrument european de garantare a unui 
acces mai bun al întreprinderilor europene 
pe piețele publice străine și să încurajeze 
partenerii comerciali ai UE, cum ar fi 
China, să își deschidă piețele publice și să 
elimine măsurile protecționiste;

4.  este preocupat de dificultatea accesului 
la contractele de achiziții publice chineze 
pentru întreprinderile europene, în vreme 
ce accesul la contractele de achiziții
publice europene este garantat; regretă 
neaderarea Chinei la Acordul plurilateral 
privind achizițiile publice (AAP), în ciuda 
angajamentului asumat în acest sens în 
Protocolul de aderare la OMC; dorește 
înaintarea rapidă de către Comisie a unei 
oferte noi în conformitate cu dispozițiile 
AAP semnat la 15 decembrie 2011, care 
să acopere în același timp întreprinderile 
de stat, naționale, regionale și municipale 
și serviciile; solicită Comisiei să prezinte,
la începutul anului 2012, un instrument 
european de garantare a unui acces mai bun 
al întreprinderilor europene la contractele 
de achiziții publice străine și să încurajeze 
partenerii comerciali ai UE, cum ar fi 
China, să își deschidă procedurile de
achiziții publice și să elimine măsurile 
protecționiste;

Or. fr

Amendamentul 79
Yannick Jadot
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. solicită Comisiei să aibă o perspectivă 
mai generală asupra procedurilor de 
achiziții publice în ceea ce privește 
eventualul lor rol de instrument în cadrul 
unei politici industriale proactive a UE,
care, pe termen lung, ar putea fi mai 
avantajoasă pentru interesele europene 
decât axarea pe reciprocitatea accesului 
la piață, în special în ceea ce privește 
introducerea de noi tehnologii ecologice 
la scară largă;

Or. en

Amendamentul 80
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. reamintește deschiderea piețelor de 
achiziții publice din UE pentru 
întreprinderile chineze; este preocupat de 
concurența neloială care ar putea rezulta 
în momentul în care întreprinderile 
chineze sunt în măsură să propună oferte 
mult mai avantajoase decât cele ale 
operatorilor economici din UE, în special 
datorită ajutoarelor de stat deghizate;

Or. fr
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Amendamentul 81
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. ia act de faptul că creditele la export 
aprobate de autoritățile și băncile chineze 
favorizează denaturările comerciale; invită, 
prin urmare, China să se conformeze 
liniilor directoare din Acordul OCDE 
privind creditele la export care beneficiază 
de sprijin public; solicită Comisiei să se 
alăture eforturilor OCDE pentru a obține 
participarea Chinei la acest acord; 
încurajează, de asemenea, China să 
semneze Convenția OCDE privind lupta 
împotriva corupției;

5. ia act de faptul că anumite forme de 
credite la export aprobate de autoritățile și 
băncile chineze, precum și de cele ale 
Uniunii Europene și ale statelor sale 
membre favorizează denaturările 
comerciale la scară largă; invită, prin 
urmare, părțile să se conformeze liniilor 
directoare din Acordul OCDE privind 
creditele la export care beneficiază de 
sprijin public; solicită Comisiei să se 
alăture eforturilor OCDE pentru a obține 
participarea Chinei la acest acord; 
încurajează, de asemenea, China să 
semneze Convenția OCDE privind lupta 
împotriva corupției;

Or. en

Amendamentul 82
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. solicită Comisiei să sprijine principiile 
piețelor deschise prin adoptarea de măsuri 
împotriva subvențiilor de stat care 
denaturează schimburile comerciale 
dintre UE și China; ar trebui acordată o 
atenție deosebită sectoarelor noilor 
tehnologii, în care Europa este 
competitivă, sectoare care asigură o 
valoare adăugată semnificativă și pe care 
China le-a identificat ca fiind industrii 
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strategice emergente; aceste măsuri 
trebuie adoptate în conformitate cu 
Acordul privind subvențiile și măsurile 
compensatorii al OMC;

Or. en

Amendamentul 83
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește faptul că principala formă 
autorizată prin care întreprinderile străine 
își pot desfășura activitatea în China este 
mecanismul de joint venture, dispozitiv 
care presupune multe constrângeri și care 
este prea des asociat cu transferuri de 
tehnologii strategice cu potențial de 
dezvoltare concurențială a Chinei în 
detrimentul industriei europene în domenii 
în care UE se află în linia întâi;

6. reamintește faptul că transferul de 
tehnologii prin mecanismul de „joint 
venture” – principala formă autorizată prin 
care întreprinderile străine își pot desfășura 
activitatea în China – a favorizat
dezvoltarea concurențială a Chinei, dar a 
dus și la slăbirea competitivității industriei 
europene, la exportul de tehnologii 
poluante și la neglijarea unei abordări 
mai strategice a cooperării tehnologice cu 
China, orientate către inovarea ecologică,
domeniu în care UE se află în linia întâi;

Or. en

Amendamentul 84
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește faptul că principala formă 
autorizată prin care întreprinderile străine 
își pot desfășura activitatea în China este 

6. reamintește faptul că principala formă 
autorizată prin care întreprinderile străine 
își pot desfășura activitatea în China este 
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mecanismul de joint venture, dispozitiv 
care presupune multe constrângeri și care 
este prea des asociat cu transferuri de 
tehnologii strategice cu potențial de 
dezvoltare concurențială a Chinei în 
detrimentul industriei europene în domenii 
în care UE se află în linia întâi;

mecanismul de joint venture, dispozitiv 
care presupune multe constrângeri și care 
este prea des asociat cu transferuri de 
tehnologii strategice cu potențial de 
dezvoltare concurențială a Chinei în 
detrimentul industriei europene în domenii 
în care UE se află în linia întâi; solicită, 
prin urmare, Chinei să renunțe la 
mecanismul de joint venture și să ofere 
libertate completă întreprinderilor 
europene;

Or. de

Amendamentul 85
Emilio Menéndez del Valle

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește faptul că principala formă 
autorizată prin care întreprinderile străine 
își pot desfășura activitatea în China este 
mecanismul de joint venture, dispozitiv 
care presupune multe constrângeri și care 
este prea des asociat cu transferuri de 
tehnologii strategice cu potențial de 
dezvoltare concurențială a Chinei în 
detrimentul industriei europene în domenii 
în care UE se află în linia întâi;

6. reamintește faptul că principala formă 
autorizată prin care întreprinderile străine 
își pot desfășura activitatea în China este 
mecanismul de joint venture, dispozitiv 
care presupune multe constrângeri și care 
este prea des asociat cu transferuri de 
tehnologii strategice cu potențial de 
dezvoltare concurențială a Chinei în 
detrimentul industriei europene în domenii 
în care UE se află în linia întâi; este 
convins că va fi benefică ambelor părți 
deschiderea suplimentară a Chinei către 
mecanismul de joint venture împreună cu 
o mai bună protejare a drepturilor de 
proprietate intelectuală (DPI);

Or. en

Amendamentul 86
Helmut Scholz
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește faptul că principala formă 
autorizată prin care întreprinderile străine 
își pot desfășura activitatea în China este 
mecanismul de joint venture, dispozitiv 
care presupune multe constrângeri și care 
este prea des asociat cu transferuri de 
tehnologii strategice cu potențial de 
dezvoltare concurențială a Chinei în 
detrimentul industriei europene în domenii 
în care UE se află în linia întâi;

6. reamintește faptul că principala formă 
autorizată prin care întreprinderile străine 
își pot desfășura activitatea în China este 
mecanismul de joint venture, dispozitiv de 
deschidere economică controlată care a 
fost aplicat cu succes și în alte țări,
deoarece conduce frecvent la transferuri 
de tehnologii strategice foarte necesare 
pentru dezvoltarea durabilă și pentru 
modelele de creștere economică cu 
niveluri reduse de emisii dăunătoare 
climei; constată că acest lucru poate 
favoriza dezvoltarea concurențială a Chinei 
uneori în detrimentul industriei europene 
în domenii în care UE se află în linia întâi; 
recunoaște faptul că este la libera alegere 
a întreprinderilor europene dacă să adere 
sau nu la un mecanism de joint venture și 
că numeroase astfel de mecanisme s-au 
dovedit foarte profitabile;

Or. en

Amendamentul 87
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește faptul că principala formă 
autorizată prin care întreprinderile străine 
își pot desfășura activitatea în China este 
mecanismul de joint venture, dispozitiv 
care presupune multe constrângeri și care 
este prea des asociat cu transferuri de 
tehnologii strategice cu potențial de 

6. reamintește faptul că principala formă 
autorizată prin care întreprinderile străine 
își pot desfășura activitatea în China este 
mecanismul de joint venture, dispozitiv 
care presupune multe constrângeri și care 
este prea des asociat cu transferuri de 
tehnologii strategice cu potențial de 
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dezvoltare concurențială a Chinei în 
detrimentul industriei europene în domenii 
în care UE se află în linia întâi;

dezvoltare concurențială a Chinei în 
detrimentul industriei europene în domenii 
în care UE se află în linia întâi; solicită 
eliminarea unor măsuri luate de China la 
nivel național, care deteriorează climatul 
comercial pentru întreprinderile 
europene;

Or. lt

Amendamentul 88
Gianluca Susta

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită UE să recurgă, ori de câte ori va 
fi nevoie, la instrumente de apărare 
comercială, conform normelor OMC, mai 
precis la măsuri antidumping, măsuri 
antisubvenție și de salvgardare, în caz de 
practică comercială ilegală a Chinei, pentru 
a asigura condiții echitabile pentru 
schimburile comerciale UE-China;

7. solicită UE să recurgă, ori de câte ori va 
fi nevoie, la instrumente de apărare 
comercială, conform normelor OMC, mai 
precis la măsuri antidumping, măsuri 
antisubvenție și de salvgardare, în caz de 
practică comercială ilegală a Chinei, pentru 
a asigura condiții echitabile pentru 
schimburile comerciale UE-China; își 
exprimă, în același timp, preocuparea 
pentru utilizarea crescută a măsurilor 
antidumping de către China privind 
exporturile UE și solicită Chinei să 
utilizeze măsuri antidumping conforme 
normelor OMC și care să aibă la bază 
proceduri de anchetare transparente, 
evitând criteriile represive;

Or. it

Amendamentul 89
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită UE să recurgă, ori de câte ori va 
fi nevoie, la instrumente de apărare 
comercială, conform normelor OMC, mai 
precis la măsuri antidumping, măsuri 
antisubvenție și de salvgardare, în caz de
practică comercială ilegală a Chinei, 
pentru a asigura condiții echitabile pentru
schimburile comerciale UE-China;

7. solicită UE să ia în considerare 
recurgerea la instrumente de apărare 
comercială, mai precis la măsuri 
antidumping și măsuri antisubvenție, 
aceasta fiind instrumentul adecvat pentru 
combaterea practicii comerciale neloiale a 
Chinei; solicită Comisiei și Consiliului să 
accelereze procesul de reformă a 
instrumentelor de apărare comercială ale 
UE și să analizeze modul în care poate fi 
inclusă în calculul marjelor de dumping 
procedura de stabilire a prețurilor 
elementelor de intrare altele decât 
costurile factorilor tradiționali de 
producție, de exemplu, resursele 
mediului;

Or. en

Amendamentul 90
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită UE să recurgă, ori de câte ori 
va fi nevoie, la instrumente de apărare 
comercială, conform normelor OMC, mai 
precis la măsuri antidumping, măsuri 
antisubvenție și de salvgardare, în caz de 
practică comercială ilegală a Chinei, 
pentru a asigura condiții echitabile pentru 
schimburile comerciale UE-China;

7. solicită Comisia să introducă în mod 
activ instrumente de apărare comercială, 
conform normelor OMC, și anume măsuri 
antidumping, măsuri antisubvenție și de 
salvgardare, în cazul în care China 
continuă practica comercială ilegală, 
pentru a asigura condiții echitabile pentru 
schimburile comerciale UE-China; arată, 
în acest context, implicarea activă și într-o 
măsură considerabilă a Chinei în 
eliminarea concurenței de pe piața 
internațională, în ciuda aderării la 
prețurile de dumping OMC și la 
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subvențiile de stat;

Or. de

Amendamentul 91
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită UE să recurgă, ori de câte ori va 
fi nevoie, la instrumente de apărare 
comercială, conform normelor OMC, mai 
precis la măsuri antidumping, măsuri 
antisubvenție și de salvgardare, în caz de 
practică comercială ilegală a Chinei, pentru 
a asigura condiții echitabile pentru 
schimburile comerciale UE-China;

7. solicită UE să recurgă, ori de câte ori va 
fi nevoie, la instrumente de apărare 
comercială, conform normelor OMC, mai 
precis la măsuri antidumping, măsuri 
antisubvenție și de salvgardare, în caz de 
practică comercială ilegală a Chinei, și, de 
asemenea, să recurgă mai des la regulile 
OMC de soluționare a litigiilor pentru a 
asigura condiții echitabile pentru 
schimburile comerciale UE-China;

Or. en

Amendamentul 92
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită UE să recurgă, ori de câte ori va 
fi nevoie, la instrumente de apărare 
comercială, conform normelor OMC, mai 
precis la măsuri antidumping, măsuri 
antisubvenție și de salvgardare, în caz de 
practică comercială ilegală a Chinei, 
pentru a asigura condiții echitabile pentru 
schimburile comerciale UE-China;

7. solicită UE să recurgă, ori de câte ori va 
fi nevoie, la mecanismul OMC de 
soluționare a litigiilor și la instrumente de 
apărare comercială, conform normelor 
OMC, mai precis la măsuri antidumping, 
măsuri antisubvenție și de salvgardare, în 
caz de practică comercială ilegală a 
partenerilor comerciali, pentru a asigura 
un sistem comercial internațional 
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echitabil și bazat pe reguli;

Or. en

Amendamentul 93
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită UE să recurgă, ori de câte ori va 
fi nevoie, la instrumente de apărare 
comercială, conform normelor OMC, mai 
precis la măsuri antidumping, măsuri 
antisubvenție și de salvgardare, în caz de 
practică comercială ilegală a Chinei, pentru 
a asigura condiții echitabile pentru 
schimburile comerciale UE-China;

7. solicită UE să recurgă, ori de câte ori va 
fi nevoie, la instrumente de apărare 
comercială, conform normelor OMC, mai 
precis la măsuri antidumping, măsuri 
antisubvenție și de salvgardare, în caz de 
practică comercială ilegală a Chinei, pentru 
a asigura condiții corecte și echitabile 
pentru schimburile comerciale UE-China;

Or. lt

Amendamentul 94
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită UE să recurgă, ori de câte ori va 
fi nevoie, la instrumente de apărare 
comercială, conform normelor OMC, mai 
precis la măsuri antidumping, măsuri 
antisubvenție și de salvgardare, în caz de 
practică comercială ilegală a Chinei, pentru 
a asigura condiții echitabile pentru 
schimburile comerciale UE-China;

7. solicită UE să recurgă, cu o mai mare 
frecvență și rapiditate, la instrumente de 
apărare comercială, conform normelor 
OMC, mai precis la măsuri antidumping, 
măsuri antisubvenție și de salvgardare, în 
caz de practică comercială ilegală a Chinei, 
pentru a asigura condiții echitabile pentru 
schimburile comerciale UE-China;

Or. it
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Amendamentul 95
Robert Sturdy
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. regretă protecția insuficientă a DPI în 
China, precum și lipsa de mijloace concrete 
puse la dispoziția întreprinderilor europene, 
în special a IMM-urilor, pentru a lupta în 
mod eficace împotriva infracțiunilor legate 
de DPI; salută decizia Comisiei de a 
propune o revizuire a directivei privind 
punerea în aplicare a DPI; dorește 
continuarea de către China a transpunerii în 
legislația sa națională a dreptului 
internațional în vigoare în materie de 
protecție a DPI, în special privind lupta 
împotriva contrafacerii și insistă ca 
autoritățile chineze să aplice în mod real 
această legislație; regretă faptul că la 
negocierile pentru viitorul acord
internațional privind lupta împotriva 
contrafacerii (ACTA) China nu ia parte; 
cheamă Comisia și statele membre la o 
cooperare vamală mai bună în UE și cu 
țările terțe, în special pentru confiscarea 
bunurilor contrafăcute, precum și la 
simplificarea procedurilor vamale;

8. regretă protecția insuficientă a DPI în 
China, precum și lipsa de mijloace concrete 
puse la dispoziția întreprinderilor europene, 
în special a IMM-urilor, pentru a lupta în 
mod eficace împotriva infracțiunilor legate 
de DPI; salută decizia Comisiei de a 
propune o revizuire a directivei privind 
punerea în aplicare a DPI; solicită 
Comisiei să apere mai bine DPI în cadrul 
tuturor organizațiilor multilaterale la care
China este membră (OMC, Organizația 
Mondială a Sănătății și Organizația 
Mondială a Proprietății Intelectuale); 
dorește continuarea de către China a 
transpunerii în legislația sa națională a 
dreptului internațional în vigoare în materie 
de protecție a DPI pentru a elimina 
diferența dintre protejarea efectivă a DPI 
asigurată de UE și cea asigurată de 
China, în special privind lupta împotriva 
contrafacerii și a pirateriei, și insistă ca 
autoritățile chineze să asigure aplicarea 
acestei legislații, în special la nivel 
regional; regretă faptul că la negocierile 
pentru acordul internațional privind lupta 
împotriva contrafacerii (ACTA) China nu 
a luat parte; cheamă Comisia și statele 
membre la o cooperare vamală mai bună în 
UE și cu țările terțe, în special pentru 
confiscarea bunurilor contrafăcute, precum 
și la simplificarea procedurilor vamale;
solicită Comisiei și statelor membre să 
coopereze mai îndeaproape în cadrul UE 
și cu țările terțe în ceea ce privește aspecte 
legate de drepturile de autor și de 
acordarea de licențe;
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Or. en

Amendamentul 96
Robert Sturdy
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. regretă protecția insuficientă a DPI în 
China, precum și lipsa de mijloace concrete 
puse la dispoziția întreprinderilor europene, 
în special a IMM-urilor, pentru a lupta în 
mod eficace împotriva infracțiunilor legate 
de DPI; salută decizia Comisiei de a 
propune o revizuire a directivei privind 
punerea în aplicare a DPI; dorește 
continuarea de către China a transpunerii în 
legislația sa națională a dreptului 
internațional în vigoare în materie de 
protecție a DPI, în special privind lupta 
împotriva contrafacerii și insistă ca 
autoritățile chineze să aplice în mod real 
această legislație; regretă faptul că la 
negocierile pentru viitorul acord
internațional privind lupta împotriva 
contrafacerii (ACTA) China nu ia parte; 
cheamă Comisia și statele membre la o 
cooperare vamală mai bună în UE și cu 
țările terțe, în special pentru confiscarea 
bunurilor contrafăcute, precum și la 
simplificarea procedurilor vamale;

8. regretă protecția insuficientă a DPI în 
China, precum și lipsa de mijloace concrete 
puse la dispoziția întreprinderilor europene, 
în special a IMM-urilor, pentru a lupta în 
mod eficace împotriva infracțiunilor legate 
de DPI; salută decizia Comisiei de a 
propune o revizuire a directivei privind 
punerea în aplicare a DPI; dorește 
continuarea de către China a transpunerii în 
legislația sa națională a dreptului 
internațional în vigoare în materie de 
protecție a DPI, în special privind lupta 
împotriva contrafacerii și insistă ca 
autoritățile chineze să aplice în mod real 
această legislație; regretă faptul că la 
negocierile pentru acordul internațional 
privind lupta împotriva contrafacerii 
(ACTA) China nu a luat parte; cheamă 
Comisia și statele membre la o cooperare 
vamală mai bună în UE și cu țările terțe, în 
special pentru confiscarea bunurilor 
contrafăcute, precum și la simplificarea 
procedurilor vamale;

Or. en

Amendamentul 97
Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. regretă protecția insuficientă a DPI în 
China, precum și lipsa de mijloace concrete 
puse la dispoziția întreprinderilor europene, 
în special a IMM-urilor, pentru a lupta în 
mod eficace împotriva infracțiunilor legate 
de DPI; salută decizia Comisiei de a 
propune o revizuire a directivei privind 
punerea în aplicare a DPI; dorește 
continuarea de către China a transpunerii în 
legislația sa națională a dreptului 
internațional în vigoare în materie de 
protecție a DPI, în special privind lupta 
împotriva contrafacerii și insistă ca 
autoritățile chineze să aplice în mod real 
această legislație; regretă faptul că la 
negocierile pentru viitorul acord 
internațional privind lupta împotriva 
contrafacerii (ACTA) China nu ia parte; 
cheamă Comisia și statele membre la o 
cooperare vamală mai bună în UE și cu 
țările terțe, în special pentru confiscarea 
bunurilor contrafăcute, precum și la 
simplificarea procedurilor vamale;

8. regretă protecția insuficientă a DPI în 
China, precum și lipsa de mijloace concrete 
puse la dispoziția întreprinderilor europene, 
în special a IMM-urilor, pentru a lupta în 
mod eficace împotriva infracțiunilor legate 
de DPI; salută decizia Comisiei de a 
propune o revizuire a directivei privind 
punerea în aplicare a DPI; dorește 
continuarea de către China a transpunerii în 
legislația sa națională a dreptului 
internațional în vigoare în materie de 
protecție a DPI, în special privind lupta 
împotriva contrafacerii și insistă ca 
autoritățile chineze să aplice în mod real 
această legislație; regretă faptul că la 
negocierile pentru Acordul comercial de 
combatere a contrafacerii (ACTA) China
nu a luat parte; solicită Chinei să depună 
eforturi pentru aderarea sa la ACTA; 
cheamă Comisia și statele membre la o 
cooperare vamală mai bună în UE și cu 
țările terțe, în special pentru confiscarea 
bunurilor contrafăcute, precum și la 
simplificarea procedurilor vamale;

Or. en

Amendamentul 98
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. regretă protecția insuficientă a DPI în 
China, precum și lipsa de mijloace 
concrete puse la dispoziția 
întreprinderilor europene, în special a 
IMM-urilor, pentru a lupta în mod eficace 
împotriva infracțiunilor legate de DPI; 

8. dorește continuarea de către China a 
transpunerii în legislația sa națională a 
dreptului internațional în vigoare în materie 
de protecție a DPI, în special privind lupta 
împotriva contrafacerii, și insistă ca 
autoritățile chineze să aplice în mod real 
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salută decizia Comisiei de a propune o 
revizuire a directivei privind punerea în 
aplicare a DPI; dorește continuarea de 
către China a transpunerii în legislația sa 
națională a dreptului internațional în 
vigoare în materie de protecție a DPI, în 
special privind lupta împotriva 
contrafacerii și insistă ca autoritățile 
chineze să aplice în mod real această 
legislație; regretă faptul că la negocierile
pentru viitorul acord internațional privind
lupta împotriva contrafacerii (ACTA)
China nu ia parte; cheamă Comisia și 
statele membre la o cooperare vamală mai 
bună în UE și cu țările terțe, în special 
pentru confiscarea bunurilor contrafăcute, 
precum și la simplificarea procedurilor 
vamale;

această legislație; subliniază faptul că 
slaba protecție împotriva contrafacerii și 
lipsa de voință din partea autorităților 
chineze de a aborda contrafacerea
produselor constituie bariere în calea 
continuării de către întreprinderile 
europene a investițiilor în China; cheamă 
Comisia și statele membre la o cooperare 
vamală mai bună în UE și cu țările terțe, în 
special pentru confiscarea bunurilor 
contrafăcute, precum și la simplificarea 
procedurilor vamale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. regretă protecția insuficientă a DPI în 
China, precum și lipsa de mijloace concrete 
puse la dispoziția întreprinderilor europene, 
în special a IMM-urilor, pentru a lupta în 
mod eficace împotriva infracțiunilor legate 
de DPI; salută decizia Comisiei de a 
propune o revizuire a directivei privind 
punerea în aplicare a DPI; dorește 
continuarea de către China a transpunerii în 
legislația sa națională a dreptului 
internațional în vigoare în materie de 
protecție a DPI, în special privind lupta 
împotriva contrafacerii și insistă ca 
autoritățile chineze să aplice în mod real 
această legislație; regretă faptul că la 
negocierile pentru viitorul acord 

8. regretă protecția insuficientă a DPI în 
China, precum și lipsa de mijloace concrete 
puse la dispoziția întreprinderilor europene, 
în special a IMM-urilor, pentru a lupta în 
mod eficace împotriva infracțiunilor legate 
de DPI; salută decizia Comisiei de a 
propune o revizuire a directivei privind 
punerea în aplicare a DPI; solicită 
Comisiei să apere mai bine DPI în cadrul 
tuturor organizațiilor multilaterale în care
China este membră (OMC, Organizația 
Mondială a Sănătății și Organizația 
Mondială a Proprietății Intelectuale); 
dorește continuarea de către China a 
transpunerii în legislația sa națională a 
dreptului internațional în vigoare în materie 
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internațional privind lupta împotriva 
contrafacerii (ACTA) China nu ia parte; 
cheamă Comisia și statele membre la o 
cooperare vamală mai bună în UE și cu 
țările terțe, în special pentru confiscarea 
bunurilor contrafăcute, precum și la 
simplificarea procedurilor vamale;

de protecție a DPI pentru a elimina 
diferența privind protejarea efectivă a 
DPI în UE și în China, în special privind 
lupta împotriva contrafacerii, și insistă ca 
autoritățile chineze să asigure aplicarea 
acestei legislații, în special la nivel 
regional; regretă faptul că la negocierile 
pentru viitorul acord internațional privind 
lupta împotriva contrafacerii (ACTA) 
China nu a luat parte; cheamă Comisia și 
statele membre la o cooperare vamală mai 
bună în UE și cu țările terțe, în special 
pentru confiscarea bunurilor contrafăcute, 
precum și la simplificarea procedurilor 
vamale; solicită Comisiei și statelor 
membre să coopereze mai îndeaproape cu 
țările terțe în ceea ce privește aspecte 
legate de drepturile de autor și de 
acordarea de licențe;

Or. en

Amendamentul 100
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. regretă protecția insuficientă a DPI în 
China, precum și lipsa de mijloace concrete 
puse la dispoziția întreprinderilor europene, 
în special a IMM-urilor, pentru a lupta în 
mod eficace împotriva infracțiunilor legate 
de DPI; salută decizia Comisiei de a 
propune o revizuire a directivei privind 
punerea în aplicare a DPI; dorește
continuarea de către China a transpunerii 
în legislația sa națională a dreptului 
internațional în vigoare în materie de 
protecție a DPI, în special privind lupta 
împotriva contrafacerii și insistă ca 
autoritățile chineze să aplice în mod real 
această legislație; regretă faptul că la 

8. regretă protecția insuficientă a DPI în 
China, precum și lipsa de mijloace concrete 
puse la dispoziția întreprinderilor europene, 
în special a IMM-urilor, pentru a lupta în 
mod eficace împotriva infracțiunilor legate 
de DPI; ia act de decizia Comisiei de a 
propune o revizuire a directivei privind 
punerea în aplicare a DPI; salută eforturile 
depuse de către China în vederea
transpunerii în legislația sa națională a 
dreptului internațional în vigoare în materie 
de protecție a DPI, în special privind lupta 
împotriva contrafacerii, și insistă în 
favoarea aplicării reale a noii legislații; 
regretă faptul că Uniunea Europeană și 
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negocierile pentru viitorul acord 
internațional privind lupta împotriva 
contrafacerii (ACTA) China nu ia parte; 
cheamă Comisia și statele membre la o 
cooperare vamală mai bună în UE și cu 
țările terțe, în special pentru confiscarea 
bunurilor contrafăcute, precum și la 
simplificarea procedurilor vamale;

alte câteva guverne au negociate doar 
între ele un acord internațional privind 
lupta împotriva contrafacerii (ACTA), în 
loc să găsească o soluție multilaterală 
care să includă China ca partener la 
negocieri; cheamă Comisia și statele 
membre la o cooperare vamală mai bună în 
UE și cu țările terțe, în special pentru 
confiscarea bunurilor contrafăcute, precum 
și la simplificarea procedurilor vamale;

Or. en

Amendamentul 101
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. regretă protecția insuficientă a DPI în 
China, precum și lipsa de mijloace concrete 
puse la dispoziția întreprinderilor europene, 
în special a IMM-urilor, pentru a lupta în 
mod eficace împotriva infracțiunilor legate 
de DPI; salută decizia Comisiei de a 
propune o revizuire a directivei privind 
punerea în aplicare a DPI; dorește 
continuarea de către China a transpunerii în 
legislația sa națională a dreptului 
internațional în vigoare în materie de 
protecție a DPI, în special privind lupta 
împotriva contrafacerii și insistă ca 
autoritățile chineze să aplice în mod real 
această legislație; regretă faptul că la 
negocierile pentru viitorul acord 
internațional privind lupta împotriva 
contrafacerii (ACTA) China nu ia parte; 
cheamă Comisia și statele membre la o 
cooperare vamală mai bună în UE și cu 
țările terțe, în special pentru confiscarea 
bunurilor contrafăcute, precum și la 
simplificarea procedurilor vamale;

8. regretă protecția insuficientă a DPI în 
China, precum și lipsa de mijloace concrete 
puse la dispoziția întreprinderilor europene, 
în special a IMM-urilor, pentru a lupta în 
mod eficace împotriva infracțiunilor legate 
de DPI; salută decizia Comisiei de a 
propune o revizuire a directivei privind 
punerea în aplicare a DPI; dorește 
continuarea de către China a transpunerii în 
legislația sa națională a dreptului 
internațional în vigoare în materie de 
protecție a DPI, în special privind lupta 
împotriva contrafacerii și insistă ca 
autoritățile chineze să aplice în mod real 
această legislație; regretă faptul că la 
negocierile pentru viitorul acord 
internațional privind lupta împotriva 
contrafacerii (ACTA) China nu ia parte; 
cheamă Comisia și statele membre la o 
cooperare vamală mai bună în UE și cu 
țările terțe, în special pentru confiscarea 
bunurilor contrafăcute, precum și la 
simplificarea procedurilor vamale; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la scara în 
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continuare alarmantă a producției de 
mărfuri contrafăcute și piratate din 
China; invită Comisia să continue să 
lupte împotriva contrafacerii, în 
cooperare cu autoritățile chineze de la 
nivel național și regional;

Or. fr

Amendamentul 102
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. regretă protecția insuficientă a DPI în 
China, precum și lipsa de mijloace concrete 
puse la dispoziția întreprinderilor europene, 
în special a IMM-urilor, pentru a lupta în 
mod eficace împotriva infracțiunilor legate 
de DPI; salută decizia Comisiei de a 
propune o revizuire a directivei privind 
punerea în aplicare a DPI; dorește 
continuarea de către China a transpunerii în 
legislația sa națională a dreptului 
internațional în vigoare în materie de 
protecție a DPI, în special privind lupta 
împotriva contrafacerii și insistă ca 
autoritățile chineze să aplice în mod real 
această legislație; regretă faptul că la 
negocierile pentru viitorul acord 
internațional privind lupta împotriva 
contrafacerii (ACTA) China nu ia parte; 
cheamă Comisia și statele membre la o 
cooperare vamală mai bună în UE și cu 
țările terțe, în special pentru confiscarea 
bunurilor contrafăcute, precum și la 
simplificarea procedurilor vamale;

8. regretă încălcarea gravă și din ce în ce 
mai frecventă a DPI în China, precum și 
lipsa de mijloace concrete puse la 
dispoziția întreprinderilor europene, în 
special a IMM-urilor, pentru a lupta în mod 
eficace împotriva infracțiunilor legate de 
DPI; salută decizia Comisiei de a propune 
o revizuire a directivei privind punerea în 
aplicare a DPI; dorește continuarea de către 
China a transpunerii în legislația sa 
națională a dreptului internațional în 
vigoare în materie de protecție a DPI, în 
special privind lupta împotriva 
contrafacerii și insistă ca autoritățile 
chineze să aplice în mod real această 
legislație; regretă faptul că la negocierile 
pentru viitorul acord internațional privind 
lupta împotriva contrafacerii (ACTA) 
China nu ia parte; cheamă Comisia și 
statele membre la o cooperare vamală mai 
bună în UE și cu țările terțe, în special 
pentru confiscarea bunurilor contrafăcute, 
precum și la simplificarea procedurilor 
vamale;

Or. it
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Amendamentul 103
Emilio Menéndez del Valle

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. îndeamnă Chinei să își reînceapă 
lupta împotriva corupției și să își 
îmbunătățească sistemul juridic pentru a 
asigura aplicarea corectă a obligațiilor 
contractuale;

Or. en

Amendamentul 104
Rolandas Paksas

Propunerea de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. este convins că o protecție mai bună a 
drepturilor de proprietate intelectuală și o 
aplicare efectivă a normelor conexe 
acestora în China ar stimula foarte mult 
investitorii din Uniunea Europeană și din 
alte zone să investească, să împărtășească 
competențele tehnologice noi și să 
modernizeze tehnologiile existente în 
această țară;

Or. lt

Amendamentul 105
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. invită China să-și sporească eforturile 
în vederea remedierii lipsei aplicării DPI; 
subliniază importanța armonizării în 
China, la nivel central și regional, a 
politicilor și reglementărilor comerciale și 
unificării punerii în aplicare a acestora în 
întreaga țară;

Or. fr

Amendamentul 106
Emilio Menéndez del Valle

Propunere de rezoluție
Punctul 8b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. încurajează China să își alinieze 
reglementările și standardele tehnice la 
standardele internaționale și să evite 
standardele „elaborate intern”, care 
reprezintă tehnologii chineze unice;

Or. en

Amendamentul 107
Robert Sturdy
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. remarcă faptul că în China se află 97% 
din pământurile rare utilizate în lume și 
solicită acestei țări să garanteze o 
aprovizionare echitabilă și durabilă cu 

9. remarcă faptul că în China se află 97% 
din pământurile rare utilizate în lume și 
solicită acestei țări să garanteze o 
aprovizionare echitabilă și durabilă cu 
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aceste metale a partenerilor săi comerciali; 
invită Comisia să acorde o atenție specială 
oricărei eventuale restricții impuse de 
China asupra exportului de aceste materii 
prime; în acest sens, reamintește de 
condamnarea Chinei de către OMC la 
5 iulie 2001 pentru instituirea de restricții 
la exportul anumitor materii prime; solicită 
Comisiei să dezvolte o strategie europeană 
de gestionare adecvată a materiilor prime, 
care să vizeze creșterea eficienței 
energetice, reciclarea, reducerea utilizării 
resurselor, precum și dezvoltarea 
cooperării industriale în sectoarele
ecologice de viitor;

aceste metale a partenerilor săi comerciali; 
invită Comisia să acorde o atenție specială 
oricărei eventuale restricții impuse de 
China asupra exportului de aceste materii 
prime; în acest sens, reamintește de 
condamnarea Chinei de către OMC la 
5 iulie 2001 pentru instituirea de restricții 
la exportul anumitor materii prime; solicită 
Comisiei să dezvolte o strategie europeană 
de gestionare adecvată a materiilor prime, 
care să vizeze creșterea eficienței 
energetice, reciclarea, reducerea utilizării 
resurselor, precum și dezvoltarea 
cooperării industriale în sectoarele 
economice inovatoare și favorabile 
creșterii; inclusiv în economia ecologică;

Or. en

Amendamentul 108
Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. remarcă faptul că în China se află 97% 
din pământurile rare utilizate în lume și 
solicită acestei țări să garanteze o 
aprovizionare echitabilă și durabilă cu 
aceste metale a partenerilor săi comerciali; 
invită Comisia să acorde o atenție specială 
oricărei eventuale restricții impuse de 
China asupra exportului de aceste materii 
prime; în acest sens, reamintește de 
condamnarea Chinei de către OMC la 
5 iulie 2001 pentru instituirea de restricții 
la exportul anumitor materii prime; solicită 
Comisiei să dezvolte o strategie europeană 
de gestionare adecvată a materiilor prime, 
care să vizeze creșterea eficienței 
energetice, reciclarea, reducerea utilizării 
resurselor, precum și dezvoltarea 
cooperării industriale în sectoarele 

9. remarcă faptul că în China se află 97% 
din pământurile rare utilizate în lume și 
solicită acestei țări să garanteze o 
aprovizionare echitabilă și durabilă cu 
aceste metale a partenerilor săi comerciali; 
invită Comisia să acorde o atenție specială 
oricărei eventuale restricții impuse de 
China asupra exportului de aceste materii 
prime; în acest sens, reamintește de 
condamnarea Chinei de către OMC la 
5 iulie 2001 pentru instituirea de restricții 
la exportul anumitor materii prime; solicită 
Comisiei să dezvolte o strategie europeană 
de gestionare adecvată a materiilor prime, 
care să vizeze creșterea eficienței 
energetice, reciclarea, eficientizarea
utilizării resurselor, precum și dezvoltarea 
cooperării industriale în sectoarele 
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ecologice de viitor; ecologice de viitor;

Or. en

Amendamentul 109
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. remarcă faptul că în China se află 97%
din pământurile rare utilizate în lume și
solicită acestei țări să garanteze o 
aprovizionare echitabilă și durabilă cu 
aceste metale a partenerilor săi comerciali; 
invită Comisia să acorde o atenție 
specială oricărei eventuale restricții 
impuse de China asupra exportului de 
aceste materii prime; în acest sens, 
reamintește de condamnarea Chinei de 
către OMC la 5 iulie 2001 pentru 
instituirea de restricții la exportul anumitor 
materii prime; solicită Comisiei să dezvolte 
o strategie europeană de gestionare 
adecvată a materiilor prime, care să vizeze 
creșterea eficienței energetice, reciclarea, 
reducerea utilizării resurselor, precum și 
dezvoltarea cooperării industriale în 
sectoarele ecologice de viitor;

9. remarcă faptul că în China se găsesc 
aproximativ o treime din resursele brute 
de pământuri rare, dar că producția în 
scădere de pământuri rare din alte țări, 
cauzată de costurile crescute și de 
impactul extracției lor asupra mediului, a 
făcut din China producătorul mondial 
major al unui mare număr de pământuri 
rare; solicită Chinei să garanteze o 
aprovizionare echitabilă și durabilă cu 
aceste metale a partenerilor săi comerciali; 
în acest sens, reamintește de condamnarea 
Chinei de către OMC la 5 iulie 2011 pentru 
instituirea de restricții la exportul anumitor 
materii prime; invită Comisia să se implice 
într-un parteneriat strategic pentru 
cooperare tehnologică cu China în 
vederea înlocuirii pământurilor rare și a 
reducerii impactului extragerii resurselor 
asupra mediului; solicită Comisiei să 
dezvolte o strategie europeană de 
gestionare adecvată a materiilor prime, 
care să vizeze creșterea eficienței 
energetice, reciclarea, reducerea utilizării 
resurselor, precum și dezvoltarea 
cooperării industriale în sectoarele 
ecologice de viitor;

Or. en
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Amendamentul 110
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. remarcă faptul că în China se află 97% 
din pământurile rare utilizate în lume și 
solicită acestei țări să garanteze o 
aprovizionare echitabilă și durabilă cu 
aceste metale a partenerilor săi comerciali; 
invită Comisia să acorde o atenție specială 
oricărei eventuale restricții impuse de 
China asupra exportului de aceste materii 
prime; în acest sens, reamintește de 
condamnarea Chinei de către OMC la 
5 iulie 2001 pentru instituirea de restricții 
la exportul anumitor materii prime; solicită 
Comisiei să dezvolte o strategie europeană 
de gestionare adecvată a materiilor prime, 
care să vizeze creșterea eficienței 
energetice, reciclarea, reducerea utilizării 
resurselor, precum și dezvoltarea 
cooperării industriale în sectoarele 
ecologice de viitor;

9. remarcă faptul că în China se află 97% 
din pământurile rare utilizate în lume și 
solicită acestei țări să garanteze o 
aprovizionare echitabilă și durabilă cu 
aceste metale a partenerilor săi comerciali; 
invită Comisia să acorde o atenție specială 
oricărei eventuale restricții impuse de 
China asupra exportului de aceste materii 
prime; în acest sens, reamintește de 
condamnarea Chinei de către OMC la 
5 iulie 2011 pentru instituirea de restricții 
la exportul anumitor materii prime; solicită 
Comisiei să dezvolte o strategie europeană 
de gestionare adecvată a materiilor prime, 
care să vizeze creșterea eficienței 
energetice, reciclarea, reducerea utilizării 
resurselor, precum și dezvoltarea 
cooperării industriale în sectoarele 
ecologice de viitor; invită la negocieri în 
vederea adoptării de reguli și de principii 
comune privind schimburile comerciale 
cu materii prime, astfel creându-se un 
cadru pentru utilizarea restricțiilor la 
export în cadrul OMC, dar și al G20, 
deoarece acest subiect privește în special 
țările industrializate și China;

Or. en

Amendamentul 111
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. remarcă faptul că în China se află 97% 
din pământurile rare utilizate în lume și 
solicită acestei țări să garanteze o 
aprovizionare echitabilă și durabilă cu
aceste metale a partenerilor săi comerciali; 
invită Comisia să acorde o atenție specială 
oricărei eventuale restricții impuse de 
China asupra exportului de aceste materii 
prime; în acest sens, reamintește de 
condamnarea Chinei de către OMC la 
5 iulie 2001 pentru instituirea de restricții 
la exportul anumitor materii prime; solicită 
Comisiei să dezvolte o strategie europeană 
de gestionare adecvată a materiilor prime, 
care să vizeze creșterea eficienței 
energetice, reciclarea, reducerea utilizării 
resurselor, precum și dezvoltarea 
cooperării industriale în sectoarele 
ecologice de viitor;

9. remarcă faptul că, deoarece alte mine au 
fost închise sau explorarea nu a fost încă 
terminată, în China se produc astăzi 97% 
din pământurile rare utilizate în lume și 
solicită acestei țări să garanteze metode de 
producție durabile și accesul echitabil pe 
piață la aceste metale în favoarea
partenerilor săi comerciali; invită Comisia 
să acorde o atenție specială oricărei 
eventuale restricții impuse de China asupra 
exportului de aceste materii prime; în acest 
sens, reamintește de condamnarea Chinei 
de către OMC la 5 iulie 2011 pentru 
instituirea de restricții la exportul anumitor 
materii prime și că această decizie a fost 
contestată de către China; solicită 
Comisiei să dezvolte o strategie europeană 
de gestionare adecvată a materiilor prime, 
care să vizeze creșterea eficienței 
energetice, reciclarea, reducerea utilizării 
resurselor, precum și dezvoltarea 
cooperării industriale în sectoarele 
ecologice de viitor;

Or. en

Amendamentul 112
Niccolò Rinaldi

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. remarcă faptul că în China se află 97 % 
din pământurile rare utilizate în lume și 
solicită acestei țări să garanteze o 
aprovizionare echitabilă și durabilă cu 
aceste metale a partenerilor săi comerciali; 
invită Comisia să acorde o atenție specială 
oricărei eventuale restricții impuse de 
China asupra exportului de aceste materii 

9. remarcă faptul că în China se află 97 % 
din pământurile rare utilizate în lume și 
solicită acestei țări să garanteze o 
aprovizionare echitabilă și durabilă cu 
aceste metale a partenerilor săi comerciali; 
invită Comisia să acorde o atenție specială 
oricărei eventuale restricții impuse de 
China asupra exportului de aceste materii 
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prime; în acest sens, reamintește de 
condamnarea Chinei de către OMC la 5 
iulie 2011 pentru instituirea de restricții la 
exportul anumitor materii prime; solicită 
Comisiei să dezvolte o strategie europeană 
de gestionare adecvată a materiilor prime, 
care să vizeze creșterea eficienței 
energetice, reciclarea, reducerea utilizării 
resurselor, precum și dezvoltarea
cooperării industriale în sectoarele 
ecologice de viitor;

prime; în acest sens, reamintește de 
condamnarea Chinei de către OMC la 5 
iulie 2011 pentru instituirea de restricții la 
exportul anumitor materii prime; solicită 
WTO să elaboreze o strategie pe termen 
lung pentru gestionarea pământurilor 
rare la nivel mondial, care să garanteze o 
dezvoltare economică durabilă pe fiecare 
continent;

Or. it

Amendamentul 113
Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia să negocieze un acord 
de investiții UE-China ambițios, care să 
vizeze crearea unui mediu mai bun pentru 
investitorii europeni în China, crescând, în 
același timp, nivelul fluxurilor de capital 
chinez în UE;

10. invită Comisia să negocieze un acord 
de investiții UE-China ambițios, care să 
vizeze crearea unui mediu mai bun pentru 
investitorii europeni în China, crescând, în 
același timp, nivelul fluxurilor reciproce de 
capital;

Or. de

Amendamentul 114
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia să negocieze un acord 
de investiții UE-China ambițios, care să 

10. salută inițiativa Comisiei de a negocia
un acord la nivelul întregii UE cu China 
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vizeze crearea unui mediu mai bun pentru 
investitorii europeni în China, crescând, în 
același timp, nivelul fluxurilor de capital 
chinez în UE;

privind accesul investițiilor pe piață și 
protejarea investițiilor, care să vizeze 
crearea unui mediu mai bun pentru 
investitorii europeni în China, crescând, în 
același timp, nivelul fluxurilor de capital 
chinez în UE; în procesul de formulare al 
mandatului de negociere pentru Comisie, 
invită Consiliul să ia în considerare în cel 
mai înalt grad poziția Parlamentului 
referitoare la criteriile pentru noi 
acorduri la nivelul UE privind protejarea 
investițiilor, și anume în ceea ce privește:
- echilibrarea drepturilor și a obligațiilor 
investitorilor, respectându-se pe deplin 
reglementările țării-gazdă, indiferent dacă 
acestea intră în vigoare înainte sau după 
instituirea acordurilor,
- păstrarea spațiului specific politicilor 
publice pentru reglementările sociale, de 
mediu și de sănătate, care nu ar trebui 
considerate restricții nejustificate ale 
așteptărilor legitime de profit sau forme 
indirecte de expropriere,
- păstrarea soluționării diferendelor la 
nivel de state,
- condiționarea unei eventuale introduceri 
a unui mecanism de soluționare a 
disputelor dintre investitori și stat de un 
proces complet transparent, inclusiv prin 
înființarea unui colegiu al arbitrilor, prin 
introducerea unui mecanism de recurs și 
prin publicarea contestațiilor, a 
procedurilor și a rezultatelor,
- excluderea din disputele dintre 
investitori și stat a chestiunilor privind 
activitățile legislative sau administrative 
ale statelor membre de punere în aplicare 
a regulamentelor și a directivelor UE,
- tratamentul specific al investițiilor prin 
intermediul fondurilor suverane de 
investiții.

Or. en
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Amendamentul 115
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia să negocieze un acord 
de investiții UE-China ambițios, care să 
vizeze crearea unui mediu mai bun pentru 
investitorii europeni în China, crescând, în 
același timp, nivelul fluxurilor de capital 
chinez în UE;

10. invită Comisia să negocieze un acord 
de investiții UE-China ambițios, ca, prin 
asigurarea unor condiții echitabile și 
sigure pentru investiții în UE și în China, 
să poată fi folosit mai rapid și mai bine
vastul potențial al investițiilor reciproce, 
crescând, în același timp, nivelul fluxurilor 
reciproce de capital și oferind, în special, 
investitorilor europeni o perspectivă pe 
termen lung și sigură în China;

Or. de

Amendamentul 116
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia să negocieze un acord 
de investiții UE-China ambițios, care să 
vizeze crearea unui mediu mai bun pentru 
investitorii europeni în China, crescând, în 
același timp, nivelul fluxurilor de capital 
chinez în UE;

10. invită Comisia să negocieze un acord 
de investiții UE-China ambițios și 
echilibrat, care să vizeze crearea unui 
mediu mai bun, precum și îmbunătățirea 
accesului pe piață pentru investitorii 
europeni în China și sporirea transparenței 
în ceea ce privește guvernanța 
întreprinderilor chineze care investesc în 
UE, crescând, în același timp, nivelul 
fluxurilor de capital chinez în UE;

Or. en
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Amendamentul 117
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia să negocieze un acord 
de investiții UE-China ambițios, care să 
vizeze crearea unui mediu mai bun pentru 
investitorii europeni în China, crescând, în 
același timp, nivelul fluxurilor de capital 
chinez în UE;

10. ia act de pregătirea Comisiei pentru 
negocierea unui acord de investiții UE-
China ambițios, care să vizeze crearea unui 
mediu mai bun pentru investitorii europeni 
în China, crescând, în același timp, nivelul 
fluxurilor de capital chinez în UE; insistă 
asupra faptului că orice proiect de 
mandat pentru astfel de negocieri trebuie 
să ia pe deplin în considerare solicitările 
din cadrul raportului Parlamentului 
European privind viitorul politicii 
europene de investiții internaționale; 
reafirmă că acordurile de investiții nu 
trebuie să submineze în viitor procesele 
democratice de luare a deciziilor politice;

Or. en

Amendamentul 118
Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. salută inaugurarea, la Beijing, în 
noiembrie 2010, a Centrului UE pentru 
întreprinderile mici și mijlocii din 
Uniunea Europeană (Centrul UE IMM), 
care și-a deschis porțile pentru IMM-uri 
în martie 2011 și care are competențe în 
furnizarea de asistență IMM-urilor 
europene pentru a depăși problemele cu 
care se confruntă în desfășurarea 
activităților lor pe piața chinezească, în 
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special în etapele incipiente ale dezvoltării 
afacerii; de asemenea, centrul evidențiază 
domeniile cu potențial din China pentru 
IMM-urile europene și le furnizează 
acestora asistență pentru desfășurarea 
tranzacțiile în mediul normativ chinezesc;

Or. en

Amendamentul 119
Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 10b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. subliniază importanța cooperării 
dintre întreprinderi și a creării de 
parteneriate între universități din China și 
companii din UE în vederea îmbunătățirii 
inovării în China; atrage atenția asupra 
avantajelor oferite de Baza de date a UE 
privind accesul la piețe, care conține 
informații pentru întreprinderile din UE 
referitoare la condițiile de acces la piață, 
precum tarifele la import, cerințele pentru 
produse, barierele comerciale, 
formalitățile, documentele și statisticile; 
salută activitatea Camerei Europene de 
Comerț din China;

Or. en

Amendamentul 120
Robert Sturdy
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. reamintește faptul că China deține 
datorie publică în unele țări membre ale 
zonei euro; subliniază că deținerea acestei 
datorii a luat o nouă dimensiune politică în 
urma unor grave probleme de îndatorare 
din cadrul zonei euro; solicită Comisiei să 
se angajeze într-un exercițiu de reflecție cu 
BCE și cu statele membre pe tema 
înființării unui sistem coordonat pentru 
identificarea deținătorilor de datorie 
publică; se întreabă care este capacitatea 
de negociere comercială a UE cu China în 
legătură cu contribuția acesteia din urmă la 
stabilizarea financiară a zonei euro;

11. reamintește faptul că China deține 
datorie publică în unele țări membre ale 
zonei euro; subliniază că deținerea acestei 
datorii a luat o nouă dimensiune politică în 
urma unor grave probleme de îndatorare 
din cadrul zonei euro; solicită Comisiei să 
se angajeze într-un exercițiu de reflecție cu 
BCE și cu statele membre pe tema 
înființării unui sistem coordonat pentru 
identificarea deținătorilor de datorie 
publică; este preocupat de subminarea
capacității de negociere comercială a UE 
cu China în legătură cu contribuția acesteia 
din urmă la stabilizarea financiară a zonei 
euro;

Or. en

Amendamentul 121
Emilio Menéndez del Valle

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. reamintește faptul că China deține 
datorie publică în unele țări membre ale 
zonei euro; subliniază că deținerea acestei 
datorii a luat o nouă dimensiune politică în 
urma unor grave probleme de îndatorare 
din cadrul zonei euro; solicită Comisiei să 
se angajeze într-un exercițiu de reflecție cu 
BCE și cu statele membre pe tema 
înființării unui sistem coordonat pentru 
identificarea deținătorilor de datorie 
publică; se întreabă care este capacitatea 
de negociere comercială a UE cu China 
în legătură cu contribuția acesteia din 
urmă la stabilizarea financiară a zonei 
euro;

11. reamintește faptul că China deține 
datorie publică în unele țări membre ale 
zonei euro; subliniază că deținerea acestei 
datorii a luat o nouă dimensiune politică în 
urma unor grave probleme de îndatorare 
din cadrul zonei euro; solicită Comisiei să 
se angajeze într-un exercițiu de reflecție cu 
BCE și cu statele membre pe tema 
înființării unui sistem coordonat pentru 
identificarea deținătorilor de datorie 
publică;
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Or. en

Amendamentul 122
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. reamintește faptul că China deține 
datorie publică în unele țări membre ale
zonei euro; subliniază că deținerea acestei 
datorii a luat o nouă dimensiune politică în 
urma unor grave probleme de îndatorare 
din cadrul zonei euro; solicită Comisiei să 
se angajeze într-un exercițiu de reflecție cu 
BCE și cu statele membre pe tema 
înființării unui sistem coordonat pentru 
identificarea deținătorilor de datorie 
publică; se întreabă care este capacitatea de 
negociere comercială a UE cu China în 
legătură cu contribuția acesteia din urmă la 
stabilizarea financiară a zonei euro;

11. salută sprijinul acordat de China unor
țări membre din cadrul și din afara zonei 
euro, pe timp de extremă criză financiară, 
prin intermediul investițiilor străine 
directe și, într-o anumită măsură, prin 
cumpărarea de obligațiuni de stat; 
subliniază că deținerea acestei datorii a luat 
o nouă dimensiune politică în cadrul 
parteneriatului UE-China; solicită 
Comisiei să se angajeze într-un exercițiu de 
reflecție cu BCE și cu statele membre pe 
tema înființării unui sistem coordonat 
pentru identificarea deținătorilor publici și 
privați de datorie publică; se întreabă care 
este capacitatea de negociere comercială a 
UE cu China în legătură cu mult necesara 
și binevenita contribuție a acesteia din 
urmă la stabilizarea financiară a zonei 
euro;

Or. en

Amendamentul 123
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. reamintește faptul că China deține 
datorie publică în unele țări membre ale 

11. reamintește faptul că China deține 
datorie publică în unele țări membre ale 
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zonei euro; subliniază că deținerea acestei 
datorii a luat o nouă dimensiune politică în 
urma unor grave probleme de îndatorare 
din cadrul zonei euro; solicită Comisiei să 
se angajeze într-un exercițiu de reflecție
cu BCE și cu statele membre pe tema 
înființării unui sistem coordonat pentru 
identificarea deținătorilor de datorie 
publică; se întreabă care este capacitatea de 
negociere comercială a UE cu China în 
legătură cu contribuția acesteia din urmă la 
stabilizarea financiară a zonei euro;

zonei euro; subliniază că deținerea acestei 
datorii a luat o nouă dimensiune politică în 
urma unor grave probleme de îndatorare 
din cadrul zonei euro; solicită Comisiei să 
elaboreze, în cooperare cu BCE și cu 
statele membre, un sistem coordonat pentru 
identificarea deținătorilor de datorie 
publică; se întreabă care este capacitatea de 
negociere comercială a UE cu China în 
legătură cu contribuția acesteia din urmă la 
stabilizarea financiară a zonei euro;

Or. fr

Amendamentul 124
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. reamintește faptul că China deține 
datorie publică în unele țări membre ale 
zonei euro; subliniază că deținerea acestei 
datorii a luat o nouă dimensiune politică în 
urma unor grave probleme de îndatorare 
din cadrul zonei euro; solicită Comisiei să 
se angajeze într-un exercițiu de reflecție cu 
BCE și cu statele membre pe tema 
înființării unui sistem coordonat pentru 
identificarea deținătorilor de datorie 
publică; se întreabă care este capacitatea 
de negociere comercială a UE cu China 
în legătură cu contribuția acesteia din 
urmă la stabilizarea financiară a zonei 
euro;

11. reamintește faptul că China deține 
datorie publică în unele țări membre ale 
zonei euro; subliniază că deținerea acestei 
datorii a luat o nouă dimensiune politică în 
urma unor grave probleme de îndatorare 
din cadrul zonei euro; solicită Comisiei să 
se angajeze într-un exercițiu de reflecție cu 
BCE și cu statele membre pe tema 
înființării unui sistem coordonat pentru 
identificarea deținătorilor de datorie 
publică;

Or. it
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Amendamentul 125
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază faptul că subevaluarea 
cronică și neconvertibilitatea yuan-ului 
aduc un avantaj concurențial neloial 
exporturilor chineze, în condițiile în care 
China deține o treime din rezervele 
valutare mondiale; reamintește faptul că, în 
lipsa consolidării reglementărilor 
financiare internaționale și a coordonării 
macroeconomice între statele G20, 
stabilitatea economică și comercială 
mondială este în pericol; solicită Chinei să 
lase yuan-ul să se aprecieze pentru a atinge 
un curs de schimb corespunzător;
reamintește faptul că, în conformitate cu 
tratatele europene, UE poate, în caz de 
dezechilibre monetare mondiale 
nesustenabile, să recurgă la o politică a 
ratei de schimb valutar;

12. subliniază faptul că presupusa
subevaluare și neconvertibilitatea yuanului 
ar putea aduce un avantaj concurențial 
neloial exporturilor chineze, în condițiile în 
care China deține o treime din rezervele 
valutare mondiale; reamintește faptul că, în 
lipsa consolidării reglementărilor 
financiare internaționale și a coordonării 
macroeconomice între statele G20, 
stabilitatea economică și comercială 
mondială este în pericol; solicită Chinei să 
lase yuanul să se aprecieze pentru a atinge 
un curs de schimb corespunzător;
reamintește faptul că, în conformitate cu 
tratatele europene, UE poate, în caz de 
dezechilibre monetare mondiale 
nesustenabile, să recurgă la o politică a 
ratei de schimb valutar;

Or. en

Amendamentul 126
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază faptul că subevaluarea 
cronică și neconvertibilitatea yuan-ului 
aduc un avantaj concurențial neloial 
exporturilor chineze, în condițiile în care
China deține o treime din rezervele 
valutare mondiale; reamintește faptul că, în 
lipsa consolidării reglementărilor 

12. subliniază faptul că subevaluarea 
cronică și neconvertibilitatea yuanului aduc 
un avantaj concurențial neloial exporturilor 
chineze, în timp ce fac importurile mai 
costisitoare pentru China și contribuie la 
o inflație ridicată în China; constată că, 
deoarece China deține o treime din 
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financiare internaționale și a coordonării 
macroeconomice între statele G20, 
stabilitatea economică și comercială 
mondială este în pericol; solicită Chinei să 
lase yuan-ul să se aprecieze pentru a atinge 
un curs de schimb corespunzător;
reamintește faptul că, în conformitate cu 
tratatele europene, UE poate, în caz de 
dezechilibre monetare mondiale 
nesustenabile, să recurgă la o politică a 
ratei de schimb valutar;

rezervele valutare mondiale, aceasta este 
foarte vulnerabilă la efectele eventualelor 
crize economice din Japonia, America de 
Nord sau Europa; reamintește faptul că, în 
lipsa consolidării reglementărilor 
financiare internaționale și a coordonării 
macroeconomice între statele membre ale 
FMI, stabilitatea economică și comercială 
mondială este în pericol; ia act de 
propunerea Chinei de reajustare a coșului 
valutar al drepturilor speciale de tragere 
ale FMI la rolul marilor economii 
emergente și la valutele lor;

Or. en

Amendamentul 127
Marielle De Sarnez

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază faptul că subevaluarea 
cronică și neconvertibilitatea yuan-ului 
aduc un avantaj concurențial neloial 
exporturilor chineze, în condițiile în care 
China deține o treime din rezervele 
valutare mondiale; reamintește faptul că, 
în lipsa consolidării reglementărilor 
financiare internaționale și a coordonării 
macroeconomice între statele G20, 
stabilitatea economică și comercială 
mondială este în pericol; solicită Chinei să 
lase yuan-ul să se aprecieze pentru a atinge 
un curs de schimb corespunzător;
reamintește faptul că, în conformitate cu 
tratatele europene, UE poate, în caz de 
dezechilibre monetare mondiale 
nesustenabile, să recurgă la o politică a 
ratei de schimb valutar;

12. subliniază faptul că subevaluarea 
cronică și neconvertibilitatea yuan-ului 
aduc un avantaj concurențial neloial 
exporturilor chineze, în condițiile în care 
China deține o treime din rezervele 
valutare mondiale; solicită o consolidare a
reglementărilor financiare internaționale și 
a coordonării macroeconomice între statele 
G20, fără de care stabilitatea economică și 
comercială mondială este în pericol; 
solicită Chinei să lase yuan-ul să se 
aprecieze pentru a atinge un curs de schimb 
corespunzător; reamintește faptul că, în 
conformitate cu tratatele europene, UE 
poate, în caz de dezechilibre monetare 
mondiale nesustenabile, să recurgă la o 
politică a ratei de schimb valutar;

Or. fr
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Amendamentul 128
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. solicită Comisiei să încurajeze China 
să liberalizeze contul curent și mai solicită 
Comisiei să prezinte dovezi privind modul 
în care un regim fix al ratei de schimb 
valutar este defavorabil competitivității 
UE și apoi să examineze prioritățile 
adecvate pentru acțiune;

Or. en

Amendamentul 129
Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Subtitlul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Reformarea organizării schimburilor 
comerciale

eliminat

Or. en

Amendamentul 130
Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Subtitlul 4a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Către un nou cadru instituțional al 
relațiilor comerciale dintre UE și China

Or. en

Amendamentul 131
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită statelor membre să ceară ca 
întreprinderile străine să respecte normele 
sociale și de mediu europene, precum și 
durabilitatea locurilor de muncă atunci 
când răscumpără întreprinderi europene 
sau instalează filiale în UE; invită 
Comisia să creeze un organism însărcinat 
cu evaluarea ex ante a investițiilor 
strategice străine după modelul Comisiei 
CFIUS din SUA, pentru a avea o imagine 
clară a întreprinderilor care desfășoară 
operațiuni sau investesc pe teritoriul UE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 132
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită statelor membre să ceară ca 
întreprinderile străine să respecte normele 
sociale și de mediu europene, precum și 

eliminat
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durabilitatea locurilor de muncă atunci 
când răscumpără întreprinderi europene 
sau instalează filiale în UE; invită 
Comisia să creeze un organism însărcinat 
cu evaluarea ex ante a investițiilor 
strategice străine după modelul Comisiei 
CFIUS din SUA, pentru a avea o imagine 
clară a întreprinderilor care desfășoară 
operațiuni sau investesc pe teritoriul UE;

Or. de

Amendamentul 133
Robert Sturdy
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită statelor membre să ceară ca
întreprinderile străine să respecte normele 
sociale și de mediu europene, precum și 
durabilitatea locurilor de muncă atunci 
când răscumpără întreprinderi europene 
sau instalează filiale în UE; invită Comisia 
să creeze un organism însărcinat cu
evaluarea ex ante a investițiilor strategice 
străine după modelul Comisiei CFIUS din 
SUA, pentru a avea o imagine clară a 
întreprinderilor care desfășoară operațiuni 
sau investesc pe teritoriul UE;

13. solicită statelor membre să asigure că
întreprinderile străine care desfășoară 
activități în UE respectă întreaga 
legislație în vigoare din cadrul pieței 
unice, inclusiv normele sociale și de 
mediu, precum și că acestea contribuie la 
promovarea durabilității locurilor de 
muncă atunci când răscumpără 
întreprinderi europene sau instalează filiale 
în UE; invită Comisia și statele membre să 
analizeze posibilitatea evaluării ex ante a 
investițiilor strategice străine după modelul 
creat de Comisia CFIUS din SUA, pentru a 
avea o imagine clară a întreprinderilor care 
desfășoară operațiuni sau investesc pe 
teritoriul UE;

Or. en

Amendamentul 134
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită statelor membre să ceară ca
întreprinderile străine să respecte normele 
sociale și de mediu europene, precum și 
durabilitatea locurilor de muncă atunci 
când răscumpără întreprinderi europene 
sau instalează filiale în UE; invită Comisia 
să creeze un organism însărcinat cu 
evaluarea ex ante a investițiilor strategice 
străine după modelul Comisiei CFIUS din 
SUA, pentru a avea o imagine clară a 
întreprinderilor care desfășoară operațiuni 
sau investesc pe teritoriul UE;

13. solicită statelor membre să se asigure, 
prin mecanisme de monitorizare adecvate,
că întreprinderile străine respectă normele 
sociale și de mediu europene, precum și 
durabilitatea locurilor de muncă atunci 
când răscumpără întreprinderi europene 
sau instalează filiale în UE; invită Comisia 
să creeze un organism însărcinat cu 
evaluarea ex ante a investițiilor strategice 
străine după modelul Comisiei CFIUS din 
SUA, pentru a avea o imagine clară a 
întreprinderilor care desfășoară operațiuni 
sau investesc pe teritoriul UE;

Or. en

Amendamentul 135
Marielle De Sarnez, Emilio Menéndez del Valle

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită statelor membre să ceară ca 
întreprinderile străine să respecte normele 
sociale și de mediu europene, precum și 
durabilitatea locurilor de muncă atunci 
când răscumpără întreprinderi europene 
sau instalează filiale în UE; invită Comisia 
să creeze un organism însărcinat cu 
evaluarea ex ante a investițiilor strategice 
străine după modelul Comisiei CFIUS din 
SUA, pentru a avea o imagine clară a 
întreprinderilor care desfășoară operațiuni 
sau investesc pe teritoriul UE;

13. solicită statelor membre să ceară ca 
întreprinderile străine să respecte normele 
sociale și de mediu europene, precum și 
durabilitatea locurilor de muncă atunci 
când răscumpără întreprinderi europene 
sau instalează filiale în UE; invită Comisia 
să creeze un organism însărcinat cu 
evaluarea ex ante a investițiilor strategice 
străine după modelul Comisiei CFIUS din 
SUA, pentru a avea o imagine clară a 
întreprinderilor care desfășoară operațiuni 
sau investesc pe teritoriul UE și să prezinte 
rapoarte periodice Parlamentului;
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Or. en

Amendamentul 136
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. solicită UE să propună o reformă a 
normelor de organizare a schimburilor 
comerciale sub egida OMC, care să 
cuprindă standarde obligatorii cu caracter 
social și sanitar, elaborate în colaborare 
cu OMS, OIM și ONU;

eliminat

Or. en

Amendamentul 137
Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. solicită UE să propună o reformă a 
normelor de organizare a schimburilor 
comerciale sub egida OMC, care să 
cuprindă standarde obligatorii cu caracter 
social și sanitar, elaborate în colaborare 
cu OMS, OIM și ONU;

eliminat

Or. en

Amendamentul 138
Robert Sturdy
în numele Grupului ECR
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Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. solicită UE să propună o reformă a 
normelor de organizare a schimburilor 
comerciale sub egida OMC, care să 
cuprindă standarde obligatorii cu caracter 
social și sanitar, elaborate în colaborare 
cu OMS, OIM și ONU;

14. solicită UE să lanseze un exercițiu 
comun de reflecție asupra normelor care
reglementează organizarea schimburilor 
comerciale internaționale, în colaborare 
cu alte părți interesate, precum OMC, 
OIM, OCDE și ONU, care să cuprindă 
posibilitatea ca membrii OMC să aibă în 
vedere standarde comune cu caracter social 
și sanitar în vederea îmbunătățirii 
nivelului protecției și al siguranței 
consumatorilor la nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 139
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. solicită UE să propună o reformă a 
normelor de organizare a schimburilor 
comerciale sub egida OMC, care să 
cuprindă standarde obligatorii cu caracter 
social și sanitar, elaborate în colaborare 
cu OMS, OIM și ONU;

14. solicită UE să susțină în mod proactiv, 
în cadrul tuturor organizațiilor 
internaționale adecvate, un proces de 
reformă menit să includă standarde 
obligatorii cu caracter social, de mediu și 
sanitar în regulile privind schimburile 
comerciale multilaterale;

Or. en

Amendamentul 140
Niccolò Rinaldi
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Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunere de rezoluție Amendamentul

14. solicită UE să propună o reformă a 
normelor de organizare a schimburilor 
comerciale sub egida OMC, care să 
cuprindă standarde obligatorii cu caracter 
social și sanitar, elaborate în colaborare cu 
OMS, OIM și ONU;

14. solicită UE să propună o reformă a 
normelor de organizare a schimburilor 
comerciale sub egida OMC, care să 
cuprindă standarde obligatorii cu caracter 
social, sanitar și de mediu, elaborate în 
colaborare cu OMS, OIM și ONU;

Or. it

Amendamentul 141
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14 a. constată că numărul conflictelor de 
muncă este în creștere în China și 
consideră regretabil faptul că majorările 
salariului minim un reușesc să 
compenseze inflația, în special în 
provinciile din sud; solicită Chinei să 
pună în aplicare o legislație completă 
privind negocierile colective și să adopte 
toate măsurile necesare pentru dialogul 
social; propune cooperarea Comisiei cu 
autoritățile și cu părțile interesate din 
China, în vederea susținerii unor astfel de 
evoluții;

Or. en

Amendamentul 142
Iuliu Winkler
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Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. deplânge cadrul instituțional 
fragmentat și necoordonat al relațiilor 
comerciale dintre UE și China; solicită 
Comisiei să revizuiască urgent 
organigrama relațiilor bilaterale, să 
urmărească o mai bună coordonare și 
eliminarea redundanțelor de la nivelul 
numeroaselor grupuri de lucru, grupuri 
de dialog și organisme oficiale și 
neoficiale; solicită statelor membre, 
regiunilor și municipalităților individuale 
să își coordoneze mai bine politicile în 
raport cu China, întreprinzând acțiuni 
urgente pentru obținerea unui consens 
operațional având ca scop realizarea 
obiectivelor comune ale UE;

Or. en

Amendamentul 143
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită UE să dezvolte o strategie pentru 
a evita transferurile forțate de tehnologie; 
dorește, în acest sens, încheierea rapidă a 
procedurii de cooperare consolidată în 
materie de brevet comunitar;

15. invită UE să dezvolte un parteneriat 
UE-China echitabil în ceea ce privește 
transferurile de tehnologie și programele 
comune de cercetare; solicită UE și 
statelor membre să majoreze mult 
investițiile în educație, în universități, 
precum și în cercetare și dezvoltare; 
dorește, în acest sens, încheierea rapidă a 
procedurii de cooperare consolidată în 
materie de brevet comunitar;



PE480.615v01-00 82/103 AM\889744RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 144
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită ca toate bunurile aflate în 
circulație pe piața internă să respecte cu 
strictețe standardele și normele europene 
și solicită Comisiei să propună rapid, 
conform normelor OMC, un scenariu de 
introducere progresivă a unor condiții 
pentru schimburi și/sau o ajustare la 
frontiere pentru bunurile originare din 
țări terțe care nu respectă aceste 
standarde;

eliminat

Or. en

Amendamentul 145
Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită ca toate bunurile aflate în 
circulație pe piața internă să respecte cu 
strictețe standardele și normele europene și 
solicită Comisiei să propună rapid, 
conform normelor OMC, un scenariu de 
introducere progresivă a unor condiții 
pentru schimburi și/sau o ajustare la 
frontiere pentru bunurile originare din 
țări terțe care nu respectă aceste 
standarde;

16. solicită ca toate bunurile aflate în 
circulație pe piața internă să respecte cu 
strictețe standardele și normele europene;
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Or. {DE}

Amendamentul 146
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită ca toate bunurile aflate în 
circulație pe piața internă să respecte cu 
strictețe standardele și normele europene și 
solicită Comisiei să propună rapid, 
conform normelor OMC, un scenariu de 
introducere progresivă a unor condiții 
pentru schimburi și/sau o ajustare la 
frontiere pentru bunurile originare din țări 
terțe care nu respectă aceste standarde;

16. solicită ca toate bunurile aflate în 
circulație pe piața internă să respecte cu 
strictețe standardele europene privind 
protecția socială, a mediului și a sănătății 
și solicită Comisiei să propună rapid un 
scenariu de introducere progresivă a unor 
condiții pentru schimburi și/sau o ajustare 
la frontiere pentru bunurile originare din 
țări terțe care nu respectă aceste standarde;

Or. en

Amendamentul 147
Silvana Koch-Mehrin

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită ca toate bunurile aflate în 
circulație pe piața internă să respecte cu 
strictețe standardele și normele europene și 
solicită Comisiei să propună rapid, 
conform normelor OMC, un scenariu de 
introducere progresivă a unor condiții 
pentru schimburi și/sau o ajustare la 
frontiere pentru bunurile originare din țări 
terțe care nu respectă aceste standarde;

16. solicită ca toate bunurile aflate în
circulație pe piața internă să respecte cu 
strictețe standardele și normele europene și 
solicită Comisiei să examineze, conform 
normelor OMC, un scenariu de introducere 
progresivă a unor condiții pentru schimburi 
și/sau o ajustare la frontiere pentru bunurile 
originare din țări terțe care nu respectă 
aceste standarde; reamintește faptul că
măsurile adoptate în astfel de condiții ar 
trebui să fie proporționale, 
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nediscriminatorii și nu ar trebui să ducă 
la întreruperi arbitrare și nejustificate ale 
schimburilor comerciale, astfel încât să se 
evite dezavantajele economice pentru 
industriile interne și să împiedice 
partenerii comerciali să aplice măsuri 
similare, care să limiteze accesul 
întreprinderilor europene la piețele unor 
țări terțe;

Or. en

Amendamentul 148
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. este preocupat de lipsa unității în 
Europa în ceea ce privește relațiile 
noastre cu China; solicită Comisiei să 
raționalizeze numărul de instituții 
însărcinate cu relațiile UE-China și 
solicită Consiliului să convină asupra 
unei strategii reale privind relațiile 
noastre cu China; propune publicarea 
anuală a unui raport cu privire la 
evaluarea respectării de către China a 
angajamentelor OMC;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază influența din ce în ce mai 
mare a Chinei pe scena comerțului 
internațional; solicită, prin urmare, UE să 
rămână vigilentă în ceea ce privește 
impactul economic, social și de mediu al 
investițiilor din ce în ce mai mari ale 
Chinei în țările în curs de dezvoltare și în 
special în Africa;

17. subliniază influența din ce în ce mai 
mare a Chinei pe scena comerțului 
internațional; solicită, prin urmare, UE să 
rămână vigilentă în ceea ce privește 
impactul economic, social și de mediu al 
investițiilor din ce în ce mai mari ale 
Chinei în țările în curs de dezvoltare și, în 
special, în America Latină și în Africa;

Or. en

Amendamentul 150
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază influența din ce în ce mai 
mare a Chinei pe scena comerțului 
internațional; solicită, prin urmare, UE să 
rămână vigilentă în ceea ce privește
impactul economic, social și de mediu al 
investițiilor din ce în ce mai mari ale 
Chinei în țările în curs de dezvoltare și în 
special în Africa;

17. subliniază influența din ce în ce mai 
mare a Chinei pe scena comerțului 
internațional; solicită, prin urmare, UE să 
rămână vigilentă și să evalueze impactul 
politic, economic, social și de mediu al 
investițiilor din ce în ce mai mari ale 
Chinei în țările dezvoltate și în curs de 
dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 151
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază influența din ce în ce mai 
mare a Chinei pe scena comerțului 
internațional; solicită, prin urmare, UE să 
rămână vigilentă în ceea ce privește 
impactul economic, social și de mediu al 
investițiilor din ce în ce mai mari ale 
Chinei în țările în curs de dezvoltare și în 
special în Africa;

17. subliniază influența din ce în ce mai 
mare a Chinei pe scena comerțului 
internațional; solicită, prin urmare, UE să 
depună mai multe eforturi pentru a 
coordona activitățile europene și chineze 
din țările în curs de dezvoltare în ceea ce 
privește impactul lor economic, social și de 
mediu; constată că investițiile din ce în ce 
mai mari ale Chinei în țările în curs de 
dezvoltare sunt percepute la nivel local 
atât ca o amenințare, cât și ca o reducere 
a dependenței față de UE, Japonia și 
SUA;

Or. en

Amendamentul 152
Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază influența din ce în ce mai 
mare a Chinei pe scena comerțului 
internațional; solicită, prin urmare, UE să 
rămână vigilentă în ceea ce privește 
impactul economic, social și de mediu al 
investițiilor din ce în ce mai mari ale 
Chinei în țările în curs de dezvoltare și în 
special în Africa;

17. subliniază influența din ce în ce mai 
mare a Chinei pe scena comerțului 
internațional și la nivel regional, în 
măsura în care China este partenerul 
comercial principal al Asociației 
Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN); 
solicită, prin urmare, UE să rămână 
vigilentă în ceea ce privește impactul 
economic, social și de mediu al investițiilor 
din ce în ce mai mari ale Chinei în țările în 
curs de dezvoltare și în special în Africa și 
în restul Asiei;

Or. fr
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Amendamentul 153
Marielle De Sarnez, Emilio Menéndez del Valle, Yannick Jadot

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. reafirmă nevoia de investiții ale 
Chinei în America Latină și în Africa, în 
special în zonele economice speciale, care 
să contribuie la dezvoltarea economică și 
la dezvoltarea lanțurilor de producție 
locale prin utilizarea forței de muncă 
locale;

Or. en

Amendamentul 154
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. consideră că dacă drepturile sociale 
sunt avute în vedere în cadrul relațiilor 
comerciale, acest lucru poate oferi 
posibilități de promovare a apărării 
drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 155
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. regretă faptul că activitățile Chinei 
de investiții și de asistență din țările în 
curs de dezvoltare nu fac obiectul 
standardelor internaționale privind 
evaluarea impactului social și asupra 
mediului;

Or. en

Amendamentul 156
Marielle De Sarnez

Propunere de rezoluție
Punctul 17b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. este îngrijorat că unele companii 
europene investesc în China motivate 
fiind în principal de costurile scăzute de 
producție cauzate de standardele scăzute 
în domeniul social, al mediului și al 
drepturilor omului; recomandă cu tărie 
Comisiei și statelor membre să promoveze 
în China practicile privind 
responsabilitatea socială efectivă a 
întreprinderilor (RSI) de către companiile 
europene și să încurajeze diseminarea și 
publicarea celor mai bune practici în 
materie de inițiative RSI; în plus, solicită 
Comisiei să evalueze modul în care ar 
putea fi incluse prevederi RSI în viitorul 
acord de investiții dintre UE și China;

Or. en

Amendamentul 157
Helmut Scholz
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Propunere de rezoluție
Punctul 17b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. încurajează guvernele țărilor bogate 
în resurse să profite de noua situație 
concurențială de pe piețele internaționale 
și să negocieze cele mai bune acorduri în 
interesul propriilor cetățeni;

Or. en

Amendamentul 158
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 17c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17c. este îngrijorat de impactul noilor 
modele de consum și practici de investiții 
ale Chinei asociate cu politicile privind 
biocarburanții ale Europei și ale SUA 
asupra prețului alimentelor din țările în 
curs de dezvoltare; recomandă o inițiativă 
UE-China de abordare normativă a 
vânzărilor și cumpărărilor de terenuri, 
care în prezent sunt efectuate în 
detrimentul agricultorilor și al siguranței 
alimentare din țările în curs de 
dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 159
Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 18
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Propunere de rezoluție Amendamentul

18. reamintește faptul că cele mai multe 
gaze cu efect de seră sunt produse în 
China; solicită ca UE să propună OMC să 
integreze imperative ecologice și climatice 
atunci când elaborează standarde de mediu
efective în cadrul normelor de organizare a
schimburilor comerciale internaționale;

18. reamintește faptul că cele mai multe 
gaze cu efect de seră sunt produse în 
China; solicită ca UE să propună în cadrul 
organizațiilor internaționale să integreze 
imperative ecologice și climatice atunci 
când elaborează standarde de mediu 
efective în cadrul normelor organizațiilor 
internaționale;

Or. de

Amendamentul 160
Robert Sturdy
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. reamintește faptul că cele mai multe 
gaze cu efect de seră sunt produse în 
China; solicită ca UE să propună OMC să 
integreze imperative ecologice și climatice
atunci când elaborează standarde de mediu 
efective în cadrul normelor de organizare
a schimburilor comerciale internaționale;

18. reamintește faptul că cele mai multe
gaze cu efect de seră sunt produse în 
China; solicită UE să se angajeze într-un 
dialog cu autoritățile chineze și să facă 
schimb de cele mai bune practici privind 
moduri de îmbunătățire a respectării 
convențiilor internaționale de mediu 
atunci când elaborează standarde de mediu 
efective pentru piața chineză; consideră 
că puterea economică a Chinei și 
capacitatea ei de a promova inovarea 
tehnologică ar trebui utilizate pentru a 
susține lupta mondială împotriva 
schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 161
Yannick Jadot
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. reamintește faptul că cele mai multe 
gaze cu efect de seră sunt produse în 
China; solicită ca UE să propună OMC să 
integreze imperative ecologice și climatice 
atunci când elaborează standarde de mediu 
efective în cadrul normelor de organizare a 
schimburilor comerciale internaționale;

18. reamintește faptul că cele mai multe 
gaze cu efect de seră sunt produse în 
China; solicită ca UE să propună OMC să 
integreze imperative ecologice și climatice 
atunci când elaborează standarde de mediu 
efective în cadrul normelor de organizare a 
schimburilor comerciale internaționale; 
menționează că, în prezent, cadrul OMC 
face deja posibilă diferențierea între 
produsele similare în funcție de metodele 
de producție și de prelucrare (MPP) a 
acestora, precum și adoptarea de măsuri 
de calificare comercială, dacă sunt 
necesare proporționale și 
nediscriminatorii față de țările ale căror 
condiții de producție sunt identice; 

Or. en

Amendamentul 162
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. reamintește faptul că cele mai multe 
gaze cu efect de seră sunt produse în 
China; solicită ca UE să propună OMC să 
integreze imperative ecologice și climatice
atunci când elaborează standarde de 
mediu efective în cadrul normelor de 
organizare a schimburilor comerciale 
internaționale;

18. reamintește faptul că cele mai multe 
gaze cu efect de seră sunt produse în 
China; solicită ca UE să propună OMC să 
integreze aspecte ecologice și obiective 
climatice în discuțiile cu privire la
schimburile comerciale internaționale;

Or. de
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Amendamentul 163
Marielle De Sarnez, Yannick Jadot

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. consideră că nu sunt suficiente 
eforturile autorităților chineze privind 
anumite drepturi de bază din China, în 
special drepturile sociale și drepturile 
lucrătorilor; prin urmare, încurajează UE 
și China să dezvolte un dialog strategic 
mai strâns și mai responsabil, bazat pe 
înțelegere reciprocă;

Or. en

Amendamentul 164
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. recunoaște angajamentele Chinei de 
a limita creșterea emisiilor sale de gaze cu 
efect de seră; încurajează China să se 
angajeze în mod ferm la un cadru juridic 
și la obiective de reducere obligatorii la 
nivel internațional care să fie consecvente 
cu obiectivul de limitare a încălzirii 
globale la 2°C, care urmează să fie 
negociat până în anul 2015, astfel cum s-
a convenit la Durban, în același timp 
solicitând ca și UE să își respecte propriile 
obiective;

Or. en
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Amendamentul 165
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază amploarea investițiilor 
chineze în energia din surse regenerabile 
și reamintește că, potrivit Raportului 
mondial 2010 privind energia din surse
regenerabile al Rețelei internaționale 
pentru promovarea energiei din surse 
regenerabile pentru secolul XXI („REN 
21”), susținută de Agenția Internațională 
pentru Energie și de Organizația 
Națiunilor Unite, dintr-o creștere totală a 
producției de energie din surse 
regenerabile de 80 gigawatti (GW) în 
lume, China ocupă primul loc, cu o 
contribuție de 37 GW;

Or. lt

Amendamentul 166
Emilio Menéndez del Valle

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. recunoaște că autoritățile chineze au 
depus anumite eforturi pentru a promova 
drepturile sociale și ale lucrătorilor; le
încurajează să continue în acest sens;

Or. en
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Amendamentul 167
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunere de rezoluție Amendamentul

19. reamintește că China nu mai este un 
beneficiar tradițional de ajutor pentru 
dezvoltare din partea UE și că, în prezent, 
China se bucură de un parteneriat 
strategic; invită Comisia să țină cont, în 
cadrul reformei sistemului de preferințe 
tarifare generalizate (SPG), de evoluțiile 
economiei mondiale și de emergența unor 
țări în curs de dezvoltare mai avansate, 
cum ar fi China, care au devenit 
competitive la nivel mondial;

eliminat

Or. {DE}

Amendamentul 168
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Subtitlul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Pregătirea UE pentru concurența pe plan 
mondial

Creștere competitivității UE

Or. en

Amendamentul 169
Robert Sturdy
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 20
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită UE să dezvolte o politică 
industrială comună ambițioasă, fondată pe 
cercetare și inovare, care să beneficieze de 
finanțări inovatoare cum ar fi obligațiunile 
pentru finanțarea proiectelor (project 
bonds), susținând dezvoltarea IMM-urilor, 
în special prin intermediul accesului la 
piețele publice, pentru a-și menține 
competitivitatea în fața noilor actori majori 
din domeniul industriei și cercetării; 
solicită UE să valorifice producția 
europeană, în special printr-o mai bună 
etichetare „made in”;

20. solicită UE să dezvolte o politică 
industrială comună ambițioasă, fondată pe 
cercetare și inovare și pe utilizare eficientă 
a energiei, care să beneficieze de 
finanțările existente acordate de UE și să 
utilizeze, dacă este cazul, finanțări 
inovatoare cum ar fi obligațiunile pentru 
finanțarea proiectelor (project bonds) cu 
scopul de a susține dezvoltarea IMM-
urilor, inclusiv a activităților economice 
electronice, în special prin intermediul 
accesului la achizițiile publice, pentru a-și 
menține competitivitatea în fața noilor 
actori majori din domeniul industriei și 
cercetării; solicită UE să valorifice 
producția europeană și să crească gradul 
de informare a consumatorilor, de 
exemplu, printr-o mai bună etichetare 
„made in”;

Or. en

Amendamentul 170
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită UE să dezvolte o politică 
industrială comună ambițioasă, fondată pe 
cercetare și inovare, care să beneficieze de 
finanțări inovatoare cum ar fi obligațiunile 
pentru finanțarea proiectelor (project 
bonds), susținând dezvoltarea IMM-urilor, 
în special prin intermediul accesului la 
piețele publice, pentru a-și menține 
competitivitatea în fața noilor actori majori 
din domeniul industriei și cercetării; 
solicită UE să valorifice producția 
europeană, în special printr-o mai bună 

20. solicită UE să dezvolte o politică 
industrială comună ambițioasă, fondată pe 
cercetare și inovare, care să beneficieze de 
finanțări inovatoare cum ar fi obligațiunile 
pentru finanțarea proiectelor (project 
bonds), susținând dezvoltarea IMM-urilor, 
în special prin intermediul accesului la 
achizițiile publice, pentru a-și menține 
competitivitatea în fața noilor actori majori 
din domeniul industriei și cercetării; 
solicită UE să valorifice producția 
europeană, în special printr-o mai bună 
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etichetare „made in”; etichetare „made in”, cu respectarea 
strictă a principiilor pieței unice și ale 
unei economii de piață deschise;

Or. en

Amendamentul 171
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită UE să dezvolte o politică 
industrială comună ambițioasă, fondată pe 
cercetare și inovare, care să beneficieze de 
finanțări inovatoare cum ar fi obligațiunile 
pentru finanțarea proiectelor (project 
bonds), susținând dezvoltarea IMM-urilor, 
în special prin intermediul accesului la 
piețele publice, pentru a-și menține 
competitivitatea în fața noilor actori majori 
din domeniul industriei și cercetării; 
solicită UE să valorifice producția 
europeană, în special printr-o mai bună 
etichetare „made in”;

20. solicită statelor membre să 
coordoneze, să dezvolte și să pună în 
aplicare politici industriale la nivelul UE, 
care să ducă la o politică industrială 
comună ambițioasă, fondată pe cercetare și 
inovare, care să beneficieze de finanțări 
inovatoare cum ar fi obligațiunile pentru 
finanțarea proiectelor (project bonds), 
susținând dezvoltarea IMM-urilor, în 
special prin intermediul accesului la 
achizițiile publice, pentru a-și menține 
competitivitatea în fața noilor actori majori 
din domeniul industriei și cercetării; 
solicită UE să valorifice producția 
europeană, în special printr-o mai bună 
etichetare „made in”, să faciliteze o 
introducere mai rapidă pe piață a 
tehnologiilor ecologice și să intensifice 
înlocuirea materiilor prime rare sau 
neregenerabile; invită Comisia să dezvolte 
o strategie pe termen lung în ceea ce 
privește China, în care să fie specificate 
mai precis sectoarele industriale care ar 
trebui menținute în UE în următorii 30 de 
ani și cele care ar fi necesar să fie 
abandonate, pentru a facilita o discuție 
deschisă și echitabilă între partenerii 
sociali și cetățenii din întreaga Uniune;

Or. en
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Amendamentul 172
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită UE să dezvolte o politică 
industrială comună ambițioasă, fondată pe 
cercetare și inovare, care să beneficieze de 
finanțări inovatoare cum ar fi obligațiunile 
pentru finanțarea proiectelor (project 
bonds), susținând dezvoltarea IMM-urilor, 
în special prin intermediul accesului la 
piețele publice, pentru a-și menține 
competitivitatea în fața noilor actori majori 
din domeniul industriei și cercetării; 
solicită UE să valorifice producția 
europeană, în special printr-o mai bună 
etichetare „made in”;

20. solicită UE să dezvolte o politică 
industrială comună ambițioasă pe termen 
lung, fondată pe stimularea cercetării și 
inovării, care să beneficieze de finanțări 
inovatoare cum ar fi obligațiunile pentru 
finanțarea proiectelor (project bonds), 
susținând dezvoltarea IMM-urilor, în 
special prin intermediul accesului la 
achizițiile publice, pentru a-și menține 
competitivitatea în fața noilor actori majori 
din domeniul industriei și cercetării; 
solicită UE să valorifice producția 
europeană prin mai buna informare a 
consumatorilor și, în special, printr-o mai 
bună etichetare „made in”;

Or. en

Amendamentul 173
Niccolò Rinaldi

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită UE să dezvolte o politică 
industrială comună ambițioasă, fondată pe
cercetare și inovare, care să beneficieze de 
finanțări inovatoare cum ar fi obligațiunile 
pentru finanțarea proiectelor (project 
bonds), susținând dezvoltarea IMM-urilor, 
în special prin intermediul accesului la 
piețele publice, pentru a-și menține 

20. solicită Uniunii să dezvolte o politică 
industrială comună ambițioasă, bazată pe
cercetare și inovare, care să beneficieze de 
finanțări inovatoare cum ar fi obligațiunile 
pentru finanțarea proiectelor (project 
bonds), pentru susținerea dezvoltării 
IMM-urilor, în special prin intermediul 
accesului la piața achizițiilor publice, 
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competitivitatea în fața noilor actori 
majori din domeniul industriei și cercetării; 
solicită UE să valorifice producția 
europeană, în special printr-o mai bună 
etichetare „made in”;

pentru a-și menține competitivitatea în 
confruntarea cu noii actori majori din 
domeniul industriei și cercetării; solicită
UE să valorifice producția europeană, în 
special prin aprobarea Regulamentului 
MADE IN privind indicarea țării de 
origine a produselor importate în 
interiorul UE, cu scopul de a elimina 
situațiile de comerț neloial pe piața 
europeană și de a furniza consumatorilor 
europeni posibilități de alegere în 
cunoștință de cauză;

Or. it

Amendamentul 174
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. deoarece costurile continuării unei 
politici de reciprocitate negativă, prin 
refuzarea accesului Chinei la piețe, ar fi 
suportate în mod disproporționat de către 
consumatori și exportatorii europeni de 
succes, solicită Comisiei să prezinte un 
studiu suplimentar privind reciprocitatea;

Or. en

Amendamentul 175
Robert Sturdy
în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. dorește consolidarea guvernanței
economice, bugetare, fiscale și politice a 
UE, pentru ca aceasta să devină un 
interlocutor credibil și cu greutate pe 
scena internațională; solicită Consiliului și 
Comisiei să comunice la unison pentru a 
evita ca parteneriatele și acordurile 
bilaterale să slăbească poziția UE; 
îndeamnă UE să pună în aplicare o 
strategie pe termen lung în relația cu 
China;

21. dorește punerea în aplicare a 
obiectivelor strategiei UE 2020 și 
finalizarea pieței unice de către UE, 
măsuri esențiale, care contribuie la 
îmbunătățirea coordonării economice, 
bugetare și politice a statelor membre și, în 
același timp, sporesc credibilitatea UE și
competitivitatea ei economică pe scena 
internațională; solicită Comisiei, 
Consiliului și Parlamentului European să 
își reunească eforturile cu scopul de a 
institui parteneriate și acorduri bilaterale 
între UE și țări terțe care să nu 
slăbească poziția UE și care să vizeze 
beneficii reciproce; în acest sens, 
îndeamnă UE să pună în aplicare o 
strategie pe termen lung în relația cu 
China;

Or. en

Amendamentul 176
Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. dorește consolidarea guvernanței 
economice, bugetare, fiscale și politice a 
UE, pentru ca aceasta să devină un 
interlocutor credibil și cu greutate pe scena 
internațională; solicită Consiliului și 
Comisiei să comunice la unison pentru a 
evita ca parteneriatele și acordurile 
bilaterale să slăbească poziția UE; 
îndeamnă UE să pună în aplicare o 
strategie pe termen lung în relația cu 
China;

21. dorește consolidarea guvernanței 
economice, bugetare, fiscale și politice a 
UE, pentru ca aceasta să devină un 
interlocutor credibil și cu greutate pe scena 
internațională; solicită Consiliului și 
Comisiei să comunice la unison pentru a 
evita ca parteneriatele și acordurile 
bilaterale să slăbească poziția UE; 
îndeamnă UE să pună în aplicare o 
strategie pe termen lung în relația cu 
China, care să asigure coordonarea 
operațională atât între instituțiile UE, cât 
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și între UE și statele sale membre;

Or. en

Amendamentul 177
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. dorește consolidarea guvernanței 
economice, bugetare, fiscale și politice a 
UE, pentru ca aceasta să devină un 
interlocutor credibil și cu greutate pe scena 
internațională; solicită Consiliului și 
Comisiei să comunice la unison pentru a 
evita ca parteneriatele și acordurile 
bilaterale să slăbească poziția UE; 
îndeamnă UE să pună în aplicare o 
strategie pe termen lung în relația cu 
China;

21. dorește consolidarea guvernanței 
economice, bugetare, fiscale și politice a 
UE, pentru ca aceasta să devină un 
interlocutor credibil și cu greutate pe scena 
internațională; solicită Consiliului și 
Comisiei să comunice la unison pentru a 
evita ca parteneriatele și acordurile 
bilaterale să slăbească poziția UE; 
îndeamnă UE să pună în aplicare o 
strategie pe termen lung în relația cu 
China, care să identifice toate 
interconexiunile cu politica de securitate 
și externă, cu drepturile omului și cu alte 
domenii, să stabilească cu claritate  
prioritățile UE și să includă stimulente 
pentru urmărirea unor evoluții reciproc 
benefice cu China;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. dorește consolidarea guvernanței 
economice, bugetare, fiscale și politice a 

21. dorește consolidarea guvernanței 
economice, bugetare, fiscale și politice a 
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UE, pentru ca aceasta să devină un 
interlocutor credibil și cu greutate pe scena 
internațională; solicită Consiliului și 
Comisiei să comunice la unison pentru a 
evita ca parteneriatele și acordurile 
bilaterale să slăbească poziția UE; 
îndeamnă UE să pună în aplicare o 
strategie pe termen lung în relația cu 
China;

UE, pentru ca aceasta să devină un 
interlocutor credibil și cu greutate pe scena 
internațională; solicită Consiliului și 
Comisiei să comunice la unison pentru a 
evita ca parteneriatele și acordurile 
bilaterale să slăbească poziția UE; 
îndeamnă statele membre să colaboreze 
îndeaproape cu Comisia în definirea 
politicilor lor comerciale; solicită UE să 
pună în aplicare o strategie pe termen lung 
în relația cu China;

Or. en

Amendamentul 179
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. dorește consolidarea guvernanței 
economice, bugetare, fiscale și politice a 
UE, pentru ca aceasta să devină un 
interlocutor credibil și cu greutate pe scena 
internațională; solicită Consiliului și 
Comisiei să comunice la unison pentru a 
evita ca parteneriatele și acordurile 
bilaterale să slăbească poziția UE; 
îndeamnă UE să pună în aplicare o 
strategie pe termen lung în relația cu 
China;

21. dorește consolidarea guvernanței 
economice, bugetare, fiscale și politice a 
UE, pentru ca aceasta să devină un 
interlocutor credibil și cu greutate pe scena 
internațională; solicită Consiliului și 
Comisiei să comunice la unison pentru a 
evita ca parteneriatele și acordurile 
bilaterale să slăbească poziția UE; 
îndeamnă Comisia să monitorizeze 
îndeaproape politicile statelor membre în 
ceea ce privește China; îndeamnă statele 
membre să colaboreze îndeaproape cu 
Comisia în definirea politicilor lor 
comerciale; solicită ca UE să pună în 
aplicare o strategie pe termen lung în 
relația cu China;

Or. en
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Amendamentul 180
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. dorește consolidarea guvernanței 
economice, bugetare, fiscale și politice a 
UE, pentru ca aceasta să devină un 
interlocutor credibil și cu greutate pe scena 
internațională; solicită Consiliului și 
Comisiei să comunice la unison pentru a 
evita ca parteneriatele și acordurile 
bilaterale să slăbească poziția UE; 
îndeamnă UE să pună în aplicare o 
strategie pe termen lung în relația cu 
China;

21. dorește consolidarea guvernanței 
economice, bugetare, fiscale, sociale și 
politice a UE, pentru ca aceasta să devină 
un interlocutor credibil pe scena 
internațională; solicită Consiliului și 
Comisiei să comunice la unison pentru a 
evita ca parteneriatele și acordurile 
bilaterale să slăbească poziția UE; 
îndeamnă UE să pună în aplicare o 
strategie pe termen lung în relația cu 
China;

Or. en

Amendamentul 181
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. întrucât numeroase probleme cu 
China sunt legate de calitate și de 
aplicarea cadrului normativ în diferite 
domenii ale politicii, inclusiv în politica 
industrială, în politica de mediu, în 
măsurile referitoare la criză, la 
stabilitatea financiară și la protecția 
consumatorului, solicită ca astfel de 
cazuri să fie soluționate printr-o 
cooperare bilaterală sporită sau prin 
mecanismul de soluționare a litigiilor din 
cadrul OMC;

Or. en
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