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Predlog spremembe 1
Tokia Saïfi

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
„Enotni trg na področju varstva pravic 
intelektualne lastnine“ z dne 24. maja 
2011, poročila Komisije z dne 14. julija 
2011 o uresničevanju pravic intelektualne 
lastnine s strani evropskih carin in svoje 
resolucije z dne 18. decembra 2008 o 
vplivu ponarejanja na mednarodno 
trgovino4,

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
„Enotni trg na področju varstva pravic 
intelektualne lastnine“ z dne 24. maja 
2011, predloga uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o uveljavljanju pravic 
intelektualne lastnine s strani carinskih 
organov3, poročila Komisije z dne 14. 
julija 2011 o uresničevanju pravic 
intelektualne lastnine s strani evropskih 
carin in svoje resolucije z dne 18. 
decembra 2008 o vplivu ponarejanja na 
mednarodno trgovino4,
__________________
3 COM(2011) 285

Or. fr

Predlog spremembe 2
Tokia Saïfi

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. 
decembra 2011 o trgovinskih in 
naložbenih ovirah6,
__________________
6 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0565 
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Or. fr

Predlog spremembe 3
Tokia Saïfi

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 25. 
novembra 2010 o družbeni odgovornosti 
gospodarskih družb v mednarodnih 
trgovinskih sporazumih7 in o človekovih 
pravicah ter socialnih in okoljskih 
standardih v mednarodnih sporazumih8,

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 25. 
novembra 2010 o družbeni odgovornosti 
gospodarskih družb v mednarodnih 
trgovinskih sporazumih7, o človekovih 
pravicah ter socialnih in okoljskih 
standardih v mednarodnih sporazumih8 in 
o mednarodni trgovinski politiki v okviru 
zahtev glede podnebnih sprememb9,
__________________
9 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0445

Or. fr

Predlog spremembe 4
Iuliu Winkler

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. 
aprila 2008: Reformirani Svetovni 
trgovinski organizaciji naproti9,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 5
Tokia Saïfi
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. 
aprila 2008: Reformirani Svetovni 
trgovinski organizaciji naproti9,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24.
aprila 2008: Reformirani Svetovni 
trgovinski organizaciji naproti9 in svoje 
resolucije z dne 14. septembra 2011 o 
trenutnem stanju pogajanj o razvojni 
agendi iz Dohe10,

__________________
10 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2011) 
0380

Or. fr

Predlog spremembe 6
Iuliu Winkler

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu 
in Evropskemu parlamentu z naslovom 
„EU - Kitajska: Tesnejši partnerici, 
naraščajoče odgovornosti“ in priloženega 
dokumenta „Konkurenca in partnerstvo -
o trgovinski in naložbeni politiki EU-
Kitajska“ (COM(2006)632), 

Or. en

Predlog spremembe 7
Tokia Saïfi

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 15
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. 
novembra 2010 o mednarodni trgovinski 
politiki v okviru zahtev glede podnebnih 
sprememb10,

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 8
Tokia Saïfi, Franck Proust

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju bele knjige kitajske 
vlade z dne 23. decembra 2010 o 
gospodarskem in socialnem sodelovanju 
med Kitajsko in Afriko,

Or. fr

Predlog spremembe 9
Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je pristop Kitajske k STO leta 2001 
veliko pripomogel k temu, da je ta država 
postala največja svetovna izvoznica, 
katere izvoz je leta 2010 dosegel 10,36 % 
vsega svetovnega izvoza, in druga 
največja svetovna gospodarska velesila;

A. ker je Kitajska pomembna in 
konkurenčna trgovinska partnerica 
Evropske unije: naši trgovinski odnosi 
prinašajo veliko izzivov, a v glavnem 
priložnosti, saj je trgovina med EU in 
Kitajsko koristna za obe;

Or. en
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Predlog spremembe 10
Matteo Salvini

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je pristop Kitajske k STO leta 2001
veliko pripomogel k temu, da je ta država 
postala največja svetovna izvoznica, katere 
izvoz je leta 2010 dosegel 10,36 % vsega 
svetovnega izvoza, in druga največja 
svetovna gospodarska velesila;

A. ker je Kitajska leta 2001 vstopila v STO 
in nato postala največja svetovna 
izvoznica, katere izvoz je leta 2010 dosegel 
10,36 % vsega svetovnega izvoza, in druga 
največja svetovna gospodarska velesila;

Or. it

Predlog spremembe 11
Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker je pristop Kitajske k STO 
leta 2001 veliko pripomogel k temu, da je 
ta država postala največja svetovna 
izvoznica, katere izvoz je leta 2010 dosegel 
10,36 % vsega svetovnega izvoza, in druga 
največja svetovna gospodarska velesila;

Or. en

Predlog spremembe 12
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je EU najpomembnejši izvozni trg 
za kitajske izdelke, saj se je izvoz iz te 

B. ker je EU najpomembnejši izvozni trg 
za kitajske izdelke, saj se je izvoz iz te 
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države med letoma 2009 in 2010 povečal 
za 39,5 %, Kitajska pa je druga največja 
trgovinska partnerica EU;

države med letoma 2009 in 2010 povečal 
za 39,5 %, ker je Kitajska je druga največja 
trgovinska partnerica EU in ker je odprt 
trg EU veliko pripomogel h 
gospodarskemu uspehu Kitajske;

Or. de

Predlog spremembe 13
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je EU najpomembnejši izvozni trg 
za kitajske izdelke, saj se je izvoz iz te 
države med letoma 2009 in 2010 povečal 
za 39,5 %, Kitajska pa je druga največja 
trgovinska partnerica EU;

B. ker je EU najpomembnejši izvozni trg 
za kitajske izdelke, saj se je izvoz iz te 
države med letoma 2009 in 2010 povečal 
za 39,5 %, Kitajska pa je julija 2011 
prehitela ZDA in postala največja 
trgovinska partnerica EU;

Or. en

Predlog spremembe 14
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker je EU nadomestila Japonsko kot 
največji izvor uvoza na Kitajsko; ker je 
naraščanje kitajskega uvoza ključno za 
gospodarsko uspešnost izvozno 
usmerjenih držav članic EU, kot je 
Nemčija, v zadnjem času;

Or. en
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Predlog spremembe 15
Franck Proust

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker večji razvoj in pristop k STO za 
Kitajsko poleg bistvenih koristi prinašata 
večjo odgovornost, da v celoti prevzame 
pozitivno vlogo v mednarodni gospodarski 
ureditvi, zlasti v okviru Mednarodnega 
denarnega sklada in Skupine Svetovne 
banke;

Or. fr

Predlog spremembe 16
Iuliu Winkler

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker so se od podpisa sporazuma o 
sodelovanju med EU in Kitajsko leta 1985 
trgovinski odnosi med tema regijama zelo 
razvili, zato bi bilo treba zadevni 
sporazum obnoviti;

C. ker so se od podpisa sporazuma o 
sodelovanju med EU in Kitajsko leta 1985 
dvostranski trgovinski odnosi zelo razvili: 
Evropska komisija je leta 2006 sprejela 
svojo pomembno strategijo o politiki do 
Kitajske, v okviru katere so se januarja 
2007 začela pogajanja o celovitem 
sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, 
ki še potekajo; cilj teh pogajanj je 
izboljšati okvir za dvostranske trgovinske 
in naložbene odnose ter se osredotočiti 
tudi na nadgradnjo sporazuma med ES in 
Kitajsko o trgovinskem in ekonomskem 
sodelovanju iz leta 1985;

Or. en
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Predlog spremembe 17
Robert Sturdy
v imenu skupine ECR

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker so se od podpisa sporazuma o 
sodelovanju med EU in Kitajsko leta 1985 
trgovinski odnosi med tema regijama zelo 
razvili, zato bi bilo treba zadevni sporazum 
obnoviti;

C. ker so se od podpisa sporazuma o 
sodelovanju med EU in Kitajsko leta 1985 
trgovinski odnosi med tema regijama zelo 
razvili, zato je nujno zadevni sporazum 
obnoviti;

Or. en

Predlog spremembe 18
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker so se od podpisa sporazuma o 
sodelovanju med EU in Kitajsko leta 1985 
trgovinski odnosi med tema regijama zelo 
razvili, zato bi bilo treba zadevni sporazum 
obnoviti;

C. ker so se od podpisa sporazuma o 
sodelovanju med EU in Kitajsko leta 1985 
trgovinski odnosi med tema regijama zelo 
razvili, zato bi bilo treba zadevni sporazum 
obnoviti in ga hkrati prilagoditi novim 
gospodarskim razmeram;

Or. de

Predlog spremembe 19
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker so se od podpisa sporazuma o 
sodelovanju med EU in Kitajsko leta 1985 

C. ker so se od podpisa sporazuma o 
sodelovanju med EU in Kitajsko leta 1985 
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trgovinski odnosi med tema regijama zelo 
razvili, zato bi bilo treba zadevni sporazum 
obnoviti;

trgovinski odnosi med tema regijama zelo 
razvili, zato bi bilo treba zadevni sporazum 
prilagoditi;

Or. en

Predlog spremembe 20
Iuliu Winkler

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je dvostranska trgovina med EU in 
Kitajsko od leta 1997 neuravnotežena v 
korist Kitajske in je trgovinski primanjkljaj 
leta 2010 znašal 168,8 milijarde EUR, 
leta 2000 pa le 49 milijard EUR;

D. ker trgovina med EU in Kitajsko v 
zadnjih treh desetletjih hitro in vztrajno 
narašča ter je vrhunec dosegla leta 2010 s
skupno vrednostjo 395 milijard EUR, pri 
čemer je neravnotežje v dvostranski 
trgovini v korist Kitajske in je trgovinski 
primanjkljaj leta 2010 znašal 
168,8 milijarde EUR, leta 2000 pa le 
49 milijard EUR;

Or. en

Predlog spremembe 21
Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je dvostranska trgovina med EU in 
Kitajsko od leta 1997 neuravnotežena v 
korist Kitajske in je trgovinski primanjkljaj 
leta 2010 znašal 168,8 milijarde EUR, 
leta 2000 pa le 49 milijard EUR;

D. ker je dvostranska trgovina med EU in 
Kitajsko od leta 1997 neuravnotežena v 
korist Kitajske in je trgovinski primanjkljaj 
leta 2010 znašal 168,8 milijarde EUR, 
leta 2000 pa le 49 milijard EUR; ker ima 
kitajski izvoz malo dodane vrednosti, pri 
čemer večino vrednosti predstavlja 
vrednost sestavnih delov, uvoženih iz EU 
in drugod;



PE480.615v01-00 12/95 AM\889744SL.doc

SL

Or. en

Predlog spremembe 22
Emilio Menéndez del Valle

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je dvostranska trgovina med EU in 
Kitajsko od leta 1997 neuravnotežena v 
korist Kitajske in je trgovinski primanjkljaj 
leta 2010 znašal 168,8 milijarde EUR, 
leta 2000 pa le 49 milijard EUR;

D. ker je dvostranska trgovina med EU in 
Kitajsko od leta 1997 neuravnotežena v 
korist Kitajske in je trgovinski primanjkljaj 
leta 2010 znašal 168,8 milijarde EUR, 
leta 2000 pa le 49 milijard EUR; ker skoraj 
85 % izvozne trgovine, ki se osredotoča na 
operacije montaže, izvedejo tuja podjetja, 
ki delujejo na Kitajskem; 

Or. en

Predlog spremembe 23
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler, Yannick Jadot

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker imajo razlike med socialnimi, 
ekonomskimi in demokratičnimi modeli 
na Kitajskem in v EU ter njune 
demografske značilnosti in naravni viri 
pomembno vlogo pri trgovinskem 
neravnotežju med regijama;

Or. en

Predlog spremembe 24
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker je izziv Kitajske manj trgovinski 
kot industrijski ter Evropo sili, da izvaja 
velikopotezno industrijsko politiko na 
evropski ravni, saj izključno nacionalni 
pristopi ne omogočajo usklajenega 
skupnostnega pristopa do Kitajske;

Or. fr

Predlog spremembe 25
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker je preselitev proizvodnje številnih 
izdelkov za široko porabo na Kitajsko 
povzročila ukinitev mnogih delovnih mest 
v Evropski uniji; ker so to preselitev 
spremljala tudi drastična znižanja cen, 
zaradi česar so si lahko te izdelke za 
široko porabo privoščila gospodinjstva v 
EU s prihodki, kar je prispevalo k 
sorazmerno nizki inflaciji;

Or. en

Predlog spremembe 26
Marielle De Sarnez, Yannick Jadot

Predlog resolucije
Uvodna izjava D b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Db. ker udeleženci zadnje konference 
Združenih narodov o podnebnih 
spremembah niso dosegli zavezujočega 



PE480.615v01-00 14/95 AM\889744SL.doc

SL

dogovora in ker zaveze držav glede 
znižanja emisij toplogrednih plinov niso 
zadostne ob upoštevanju nujnosti, da se v 
kontekstu podnebnih sprememb zvišanje 
temperatur v 21. stoletju omeji na 2 
stopinji;

Or. en

Predlog spremembe 27
Iuliu Winkler

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je evropska gospodarska rast šibka
(v letu 2012 naj bi znašala 0,5 %),
Kitajska pa beleži hitro rast (približno 
9 %);

E. ker bo evropska gospodarska rast 
predvidoma veliko nižja kot na Kitajskem, 
kjer naj bi leta 2012 dosegla približno 
9 %;

Or. en

Predlog spremembe 28
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je evropska gospodarska rast šibka 
(v letu 2012 naj bi znašala 0,5 %), Kitajska 
pa beleži hitro rast (približno 9 %);

E. ker je evropska gospodarska rast šibka 
(v letu 2012 naj bi znašala 0,5 %), Kitajska 
pa beleži hitro rast (približno 9 %); ker je 
po ocenah Mednarodnega denarnega 
sklada septembra 2011 BDP na prebivalca 
v Evropski uniji znašal 30 455 dolarjev, 
na Kitajskem pa 8 394 dolarjev;

Or. en
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Predlog spremembe 29
Iuliu Winkler

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker notranja gospodarska 
neravnotežja vplivajo na evropska 
gospodarstva, taka neravnotežja pa 
naraščajo tudi v kitajskem gospodarstvu, 
tudi na področju nepremičnin in pred 
nedavnim v obliki balona na trgu 
stanovanj;

Or. en

Predlog spremembe 30
Emilio Menéndez del Valle

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker vpliv skupne trgovinske politike 
EU včasih spodkopavajo različni 
nacionalni interesi držav članic v odnosih 
s Kitajsko;

Or. en

Predlog spremembe 31
Niccolò Rinaldi

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker so socialni stroški, povezani s 
sedanjo gospodarsko krizo, visoki, ker je 
brezposelnost v Evropski uniji narasla za 
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1,8 % in je torej brez dela ostalo 23 
milijonov ekonomsko aktivnih oseb (9,6 % 
vsega aktivnega prebivalstva), ker je 
stopnja brezposelnosti med mladimi 
dosegla 21 %, ker je prihodnost z vidika 
vnovičnega zaposlovanja negotova in ker 
17 % državljanov Unije grozi revščina;

Or. it

Predlog spremembe 32
Daniel Caspary

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker se je Kitajska leta 2001 zavezala, da 
bo upoštevala pravila STO, liberalizirala 
svojo trgovino in odprla svoj trg;

F. ker bi si Kitajska od leta 2001 morala 
prizadevati, da bi upoštevala pravila STO, 
liberalizirala svojo trgovino in odprla svoj 
trg;

Or. de

Predlog spremembe 33
Iuliu Winkler

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker se je Kitajska leta 2001 zavezala, da 
bo upoštevala pravila STO, liberalizirala 
svojo trgovino in odprla svoj trg;

F. ker se je Kitajska leta 2001, ko je 
pristopila k STO, zavezala, da bo 
upoštevala pravila STO, liberalizirala svojo 
trgovino in odprla svoj trg;

Or. en

Predlog spremembe 34
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker se je Kitajska leta 2001 zavezala, da 
bo upoštevala pravila STO, liberalizirala 
svojo trgovino in odprla svoj trg;

F. ker se je Kitajska leta 2001 zavezala, da 
bo upoštevala pravila STO, liberalizirala 
svojo trgovino in odprla svoj trg, pri čemer 
pa ta prizadevanja še zdaleč niso dosegla 
zadovoljive ravni;

Or. de

Predlog spremembe 35
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler, Emilio Menéndez del Valle

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker je treba pristop Kitajske k 
sporazumu o vladnih naročilih olajšati z 
revizijo pravil in razširitvijo področja 
uporabe tega sporazuma, kot je bilo 
dogovorjeno na zadnji ministrski 
konferenci Svetovne trgovinske 
organizacije dne 15. decembra 2011;

Or. en

Predlog spremembe 36
Franck Proust, Tokia Saïfi

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker evropska podjetja težko vstopajo 
na kitajski trg zaradi intervencionističnih 
industrijskih politik, nezadostne zaščite 
intelektualne lastnine, dvoumnega 
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sistema predpisov – tako z vidika njihove 
vsebine kot njihovega izvajanja – ter 
drugih netarifnih in tehničnih trgovinskih 
ovir;

Or. fr

Predlog spremembe 37
Iuliu Winkler

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker podcenjenost juana ustvarja umetno 
trgovinsko prednost za Kitajsko in ker so 
se države članice skupine G20 zavezale, da 
bodo spodbujale prožnejši menjalni tečaj;

G. ker podcenjenost juana še naprej 
ustvarja umetno trgovinsko prednost za 
Kitajsko in ker so se države članice 
skupine G20 zavezale, da bodo spodbujale 
prožnejši menjalni tečaj;

Or. en

Predlog spremembe 38
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker podcenjenost juana ustvarja umetno 
trgovinsko prednost za Kitajsko in ker so 
se države članice skupine G20 zavezale, da 
bodo spodbujale prožnejši menjalni tečaj;

G. ker podcenjenost juana ustvarja umetno 
trgovinsko prednost za Kitajsko in ker so 
se države članice skupine G20 zavezale, da 
bodo spodbujale prožnejši menjalni tečaj;
ker je Kitajska v obdobju 2005–2008 
dovolila dvig vrednosti njene valute za 
skoraj 20 % v primerjavi z dolarjem, leta 
2008 zaustavila rast iz strahu pred 
vplivom svetovne recesije na njeno 
izvozno usmerjeno gospodarstvo, od leta 
2010 pa znova dopušča dvig vrednosti; ker 
je med kitajskimi uradniki od nedavnega 
znova priljubljena zamisel, da je lahko 
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politika deviznih tečajev orodje proti 
inflaciji;

Or. en

Predlog spremembe 39
Marielle De Sarnez, Emilio Menéndez del Valle

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker je EU na svojih zunanjih mejah v 
letu 2010 zasegla več kot 103 milijone 
izdelkov v skupni vrednosti 
1,11 milijarde EUR, za katere je sumila, da 
so z njimi kršene pravice intelektualne 
lastnine, in ker je bila država porekla 85 % 
teh izdelkov Kitajska;

H. ker je EU na svojih zunanjih mejah v 
letu 2010 zasegla več kot 103 milijone 
izdelkov v skupni vrednosti 
1,11 milijarde EUR, za katere je sumila, da 
so z njimi kršene pravice intelektualne 
lastnine, in ker je bila država porekla 85 % 
teh izdelkov Kitajska; ker je pomemben 
element zaščite intelektualne lastnine 
ustrezno izvrševanje obstoječe zakonodaje 
in mednarodnih zavez, vključno s 
kaznimi;

Or. en

Predlog spremembe 40
Franck Proust

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker je EU na svojih zunanjih mejah v 
letu 2010 zasegla več kot 103 milijone 
izdelkov v skupni vrednosti 
1,11 milijarde EUR, za katere je sumila, da 
so z njimi kršene pravice intelektualne 
lastnine, in ker je bila država porekla 85 % 
teh izdelkov Kitajska;

H. ker je EU na svojih zunanjih mejah v 
letu 2010 zasegla več kot 103 milijone 
izdelkov v skupni vrednosti 
1,11 milijarde EUR, za katere je sumila, da 
so z njimi kršene pravice intelektualne 
lastnine, in ker je bila država porekla 85 % 
teh izdelkov Kitajska;ker se to blago 
pogosto proizvaja v obratih, v katerih se 
proizvaja tudi blago za redni trg, in sicer v 
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nasprotju z delovnim pravom ter 
zdravstvenimi in varnostnimi standardi, 
pri čemer ogroža potrošnike in v primeru 
kemičnih proizvodov tudi širše okolje;

Or. fr

Predlog spremembe 41
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker naj bi Kitajska v okviru 12. petletke 
razvijala strateške sektorje energetike, 
gradbeništva in prometa, ob čemer se bo 
srečevala z velikimi potrebami, povezanimi 
z razvojem storitev, kar pomeni nove 
naložbene priložnosti za evropska podjetja;

I. ker naj bi Kitajska v okviru 12. petletke 
razvijala strateške sektorje energetike, 
gradbeništva in prometa, ob čemer se bo 
srečevala z velikimi potrebami, povezanimi 
z razvojem storitev, kar lahko pomeni nove 
naložbene priložnosti za evropska podjetja;

Or. de

Predlog spremembe 42
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker so tuje naložbe EU na Kitajskem 
leta 2012 znašale 4,9 milijard EUR, tuje 
naložbe Kitajske v EU pa so v istem letu 
dosegle vrednost 0,9 milijarde EUR;

Or. de

Predlog spremembe 43
Emilio Menéndez del Valle
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Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker je izvajanje okoljskih politik na 
Kitajskem še vedno v povojih in je 
Kitajska še vedno odvisna od proizvodnje 
z visokimi ravnmi porabe energije in 
nizko učinkovitostjo; ker bi lahko Kitajska 
in Evropska unija tesno sodelovali na 
področju obnovljivih virov energije;

Or. en

Predlog spremembe 44
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker so mnogi cilji iz strategije EU 2020 
in iz 12. petletnega načrta podobni in 
prispevajo k tesnejšemu sodelovanju;

Or. en

Predlog spremembe 45
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Predlog resolucije
Podnaslov 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

Izoblikovanje načelne vzajemnosti v 
trgovinski politiki EU

Izoblikovanje načelne vzajemnosti v 
trgovinski politiki EU s Kitajsko

Or. en
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Predlog spremembe 46
Franck Proust

Predlog resolucije
Podnaslov 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

Izoblikovanje načelne vzajemnosti v 
trgovinski politiki EU

Izboljšanje dostopa do trga

Or. fr

Predlog spremembe 47
Matteo Salvini

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj v skupni trgovinski 
politiki EU do razvitih držav in držav v 
vzponu, kot je Kitajska, ravna v skladu z 
načelom vzajemnosti, da bi tako zagotovila 
enake pogoje za vse in preprečila 
protekcionizem;

1. poziva Komisijo, naj v skupni trgovinski 
politiki EU do razvitih držav in držav v 
vzponu, kot je Kitajska, ravna v skladu z 
načelom vzajemnosti, da bi tako zagotovila 
enake pogoje za vse;

Or. it

Predlog spremembe 48
Robert Sturdy
v imenu skupine ECR

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj v skupni trgovinski 
politiki EU do razvitih držav in držav v 
vzponu, kot je Kitajska, ravna v skladu z 
načelom vzajemnosti, da bi tako zagotovila 

1. poziva Komisijo, naj v skupni trgovinski 
politiki EU do razvitih držav in držav v 
vzponu, kot je Kitajska, ravna v skladu z 
načelom odprte vzajemnosti, da bi tako 
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enake pogoje za vse in preprečila 
protekcionizem;

zagotovila enake pogoje za vse in 
preprečila protekcionizem;

Or. en

Predlog spremembe 49
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj v skupni trgovinski 
politiki EU do razvitih držav in držav v 
vzponu, kot je Kitajska, ravna v skladu z 
načelom vzajemnosti, da bi tako zagotovila 
enake pogoje za vse in preprečila 
protekcionizem;

1. poziva Komisijo, naj v skupni trgovinski 
politiki EU do razvitih držav in držav v 
vzponu, kot je Kitajska, ravna v skladu z 
načelom vzajemnosti, da bi tako zagotovila 
enake in boljše pogoje za vse;

Or. en

Predlog spremembe 50
Marielle De Sarnez

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj v skupni trgovinski 
politiki EU do razvitih držav in držav v 
vzponu, kot je Kitajska, ravna v skladu z 
načelom vzajemnosti, da bi tako zagotovila 
enake pogoje za vse in preprečila 
protekcionizem;

1. poziva Komisijo, naj v skupni trgovinski 
politiki EU do razvitih držav in držav v 
vzponu, kot je Kitajska, ravna v skladu z 
načelom vzajemnosti, da bi tako 
vzpostavila pošteno konkurenco in 
preprečila protekcionizem;

Or. en

Predlog spremembe 51
Helmut Scholz
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Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj v skupni trgovinski 
politiki EU do razvitih držav in držav v 
vzponu, kot je Kitajska, ravna v skladu z 
načelom vzajemnosti, da bi tako zagotovila 
enake pogoje za vse in preprečila 
protekcionizem;

1. poziva Komisijo, naj v skupni trgovinski 
politiki EU do razvitih držav in držav v 
vzponu, kot je Kitajska, ravna v skladu z 
načelom vzajemnosti, da bi tako zagotovila 
enake pogoje za vse in preprečila 
neutemeljene protekcionistične ukrepe;
meni, da so nekateri ukrepi za zaščito 
gospodarskih sektorjev, ki so ogroženi 
zaradi hitrih premikov v vzorcih 
mednarodne trgovine, ter za zaščito pred 
socialnim in okoljskim dampingom 
upravičeni in potrebni;

Or. en

Predlog spremembe 52
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. meni, da je v interesu Evropske unije, 
da zagotovi boljši dostop evropskih 
podjetij na kitajski trg, po možnosti z 
velikopoteznim in uravnoteženim 
trgovinskim sporazumom, v pogajanjih o 
katerem bi upoštevali trgovinske zahteve 
obeh strani, vključno s priznavanjem 
statusa Kitajske kot tržnega gospodarstva 
s strani Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 53
Helmut Scholz
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Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. pozdravlja krepitev gospodarskih 
odnosov med Evropsko unijo in Kitajsko; 
poziva EU in Kitajsko, naj spodbujata te 
odnose na podlagi partnerstva in 
medsebojnih koristi namesto ostre 
konkurence in soočanj;

Or. en

Predlog spremembe 54
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1b. pozdravlja pozitivne vplive kitajskega 
članstva v Svetovni trgovinski organizaciji 
in poziva Komisijo, naj tesneje sodeluje s 
Kitajsko, da bi vzpostavili učinkovitejši in 
pravičnejši sistem mednarodne trgovine;

Or. en

Predlog spremembe 55
Robert Sturdy
v imenu skupine ECR

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. ugotavlja, da kitajsko gospodarstvo ne 
izpolnjuje meril za podelitev statusa 
tržnega gospodarstva, kot ga opredeljuje 
STO; poziva Komisijo, naj sodeluje s 
kitajsko vlado pri premagovanju ovir za 

2. ugotavlja, da kitajsko gospodarstvo še ne 
izpolnjuje meril za podelitev statusa 
tržnega gospodarstva, kot ga opredeljuje 
STO; poziva Komisijo, naj sodeluje s 
kitajsko vlado pri premagovanju preostalih 
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pridobitev tega statusa; vztraja, da bi bilo 
treba Kitajski zadevni status podeliti šele, 
ko bo izpolnila postavljena merila; poziva 
EU, naj v obliki letnega poročila redno 
ocenjuje, ali Kitajska izpolnjuje obveznosti 
iz protokola te države o pristopu k STO;

ovir za pridobitev tega statusa; vztraja, da 
bi bilo treba Kitajski zadevni status 
podeliti, ko bo izpolnila postavljena merila; 
poziva EU, naj v obliki letnega poročila 
redno ocenjuje, ali Kitajska izpolnjuje 
obveznosti iz protokola te države o 
pristopu k STO;

Or. en

Predlog spremembe 56
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. ugotavlja, da kitajsko gospodarstvo ne 
izpolnjuje meril za podelitev statusa 
tržnega gospodarstva, kot ga opredeljuje 
STO; poziva Komisijo, naj sodeluje s 
kitajsko vlado pri premagovanju ovir za 
pridobitev tega statusa; vztraja, da bi bilo 
treba Kitajski zadevni status podeliti šele, 
ko bo izpolnila postavljena merila; poziva 
EU, naj v obliki letnega poročila redno 
ocenjuje, ali Kitajska izpolnjuje obveznosti 
iz protokola te države o pristopu k STO;

2. ugotavlja, da kitajsko gospodarstvo ne 
izpolnjuje meril za podelitev statusa 
tržnega gospodarstva, kot ga opredeljuje 
STO; poziva Komisijo, naj sodeluje s 
kitajsko vlado pri premagovanju preostalih 
ovir, preden bo leta 2016 STO Kitajski 
samodejno dodelila ta status; vztraja, da se 
sme Kitajski zadevni status predčasno 
podeliti samo, če bo izpolnila vsa 
postavljena merila; poziva EU, naj v obliki 
letnega poročila redno ocenjuje, ali 
Kitajska izpolnjuje obveznosti iz protokola 
te države o pristopu k STO;

Or. en

Predlog spremembe 57
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. ugotavlja, da kitajsko gospodarstvo ne 2. ugotavlja, da si Kitajska prizadeva za 
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izpolnjuje meril za podelitev statusa 
tržnega gospodarstva, kot ga opredeljuje 
STO; poziva Komisijo, naj sodeluje s 
kitajsko vlado pri premagovanju ovir za 
pridobitev tega statusa; vztraja, da bi bilo 
treba Kitajski zadevni status podeliti šele, 
ko bo izpolnila postavljena merila; poziva 
EU, naj v obliki letnega poročila redno 
ocenjuje, ali Kitajska izpolnjuje obveznosti 
iz protokola te države o pristopu k STO;

pridobitev statusa tržnega gospodarstva, 
kot ga opredeljuje STO; vendar ugotavlja, 
da se kitajsko gospodarstvo še vedno 
razlikuje od gospodarstva Evropske unije;
se zaveda, da ima kitajsko gospodarstvo 
posebne potrebe glede na trenutno fazo 
razvoja države, in spoštuje pravico 
kitajskega ljudstva, da si samo izbere 
svojo pot razvoja; poziva Komisijo, naj v 
obliki letnega poročila redno ocenjuje, ali 
Kitajska izpolnjuje obveznosti iz protokola 
te države o pristopu k STO;

Or. en

Predlog spremembe 58
Matteo Salvini

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. ugotavlja, da kitajsko gospodarstvo ne 
izpolnjuje meril za podelitev statusa 
tržnega gospodarstva, kot ga opredeljuje 
STO; poziva Komisijo, naj sodeluje s
kitajsko vlado pri premagovanju ovir za 
pridobitev tega statusa; vztraja, da bi bilo 
treba Kitajski zadevni status podeliti šele, 
ko bo izpolnila postavljena merila; poziva 
EU, naj v obliki letnega poročila redno 
ocenjuje, ali Kitajska izpolnjuje obveznosti 
iz protokola te države o pristopu k STO;

2. ugotavlja, da kitajsko gospodarstvo ne 
izpolnjuje meril za podelitev statusa 
tržnega gospodarstva, kot ga opredeljuje 
STO; poziva Komisijo, naj spodbuja
kitajsko vlado pri premagovanju ovir za 
pridobitev tega statusa; vztraja, da bi bilo 
treba Kitajski zadevni status podeliti šele, 
ko bo izpolnila postavljena merila; poziva 
EU, naj v obliki letnega poročila redno 
ocenjuje, ali Kitajska izpolnjuje obveznosti 
iz protokola te države o pristopu k STO;

Or. it

Predlog spremembe 59
Daniel Caspary

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, naj Evropskemu 
parlamentu najpozneje do konca leta 2012 
predstavi predlog ukrepov, ki jih 
namerava Komisija sprejeti, ko bo morala 
EU Kitajski leta 2016 priznati status 
tržnega gospodarstva v skladu z zavezami, 
čeprav objektivni pogoji za dodelitev tega 
statusa verjetno ne bodo izpolnjeni; 

Or. de

Predlog spremembe 60
Robert Sturdy
v imenu skupine ECR

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. obžaluje obstoj številnih tarifnih in 
netarifnih ovir na kitajskem trgu, kot so 
nekatere oblike diskriminacije tujih 
gospodarskih subjektov, zlasti v bančnem, 
zavarovalniškem in telekomunikacijskem 
sektorju, zapletenost tarifne strukture in 
tehnične ovire pri trgovanju, kot sta 
nepreglednost tehničnih pravil in 
postopkov ugotavljanja skladnosti ali 
kitajski obvezni certifikacijski sistem 
(CCC); ugotavlja, da Kitajska v nasprotju z 
določbami sporazuma o subvencijah in 
izravnalnih ukrepih ne uporablja 
sistematičnega sistema obveščanja o svojih 
posebnih subvencijah;

3. obžaluje obstoj številnih tarifnih in 
netarifnih ovir na kitajskem trgu, kot so 
nekatere oblike diskriminacije tujih 
gospodarskih subjektov, zlasti v bančnem, 
zavarovalniškem in telekomunikacijskem 
sektorju, zapletenost tarifne strukture in 
tehnične ovire pri trgovanju, kot sta 
nepreglednost tehničnih pravil in 
postopkov ugotavljanja skladnosti ali 
kitajski obvezni certifikacijski sistem 
(CCC); obžaluje, da Kitajska v nasprotju z 
določbami sporazuma STO o subvencijah 
in izravnalnih ukrepih ne uporablja 
sistematičnega sistema obveščanja o svojih 
posebnih subvencijah;

Or. en

Predlog spremembe 61
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. obžaluje obstoj številnih tarifnih in 
netarifnih ovir na kitajskem trgu, kot so 
nekatere oblike diskriminacije tujih 
gospodarskih subjektov, zlasti v bančnem, 
zavarovalniškem in telekomunikacijskem
sektorju, zapletenost tarifne strukture in 
tehnične ovire pri trgovanju, kot sta 
nepreglednost tehničnih pravil in 
postopkov ugotavljanja skladnosti ali 
kitajski obvezni certifikacijski sistem 
(CCC); ugotavlja, da Kitajska v nasprotju z 
določbami sporazuma o subvencijah in 
izravnalnih ukrepih ne uporablja 
sistematičnega sistema obveščanja o svojih 
posebnih subvencijah;

3. obžaluje obstoj številnih tarifnih in 
neutemeljenih netarifnih ovir na kitajskem 
trgu, kot so nekatere oblike diskriminacije 
tujih gospodarskih subjektov, zlasti v 
nekaterih storitvenih sektorjih, zapletenost 
tarifne strukture in tehnične ovire pri 
trgovanju, kot sta nepreglednost tehničnih 
pravil in postopkov ugotavljanja skladnosti 
ali kitajski obvezni certifikacijski sistem 
(CCC); ugotavlja, da Kitajska v nasprotju z 
določbami sporazuma o subvencijah in 
izravnalnih ukrepih ne uporablja 
sistematičnega sistema obveščanja o svojih 
posebnih subvencijah;

Or. en

Predlog spremembe 62
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. obžaluje obstoj številnih tarifnih in 
netarifnih ovir na kitajskem trgu, kot so 
nekatere oblike diskriminacije tujih 
gospodarskih subjektov, zlasti v bančnem, 
zavarovalniškem in telekomunikacijskem 
sektorju, zapletenost tarifne strukture in 
tehnične ovire pri trgovanju, kot sta 
nepreglednost tehničnih pravil in 
postopkov ugotavljanja skladnosti ali 
kitajski obvezni certifikacijski sistem 
(CCC); ugotavlja, da Kitajska v nasprotju z 
določbami sporazuma o subvencijah in 
izravnalnih ukrepih ne uporablja 
sistematičnega sistema obveščanja o svojih 

3. obžaluje obstoj številnih tarifnih in 
netarifnih ovir na kitajskem trgu, kot so 
nekatere oblike diskriminacije tujih 
gospodarskih subjektov, zlasti v bančnem, 
zavarovalniškem in telekomunikacijskem 
sektorju, zapletenost tarifne strukture in 
tehnične ovire pri trgovanju, kot sta 
nepreglednost tehničnih pravil in 
postopkov ugotavljanja skladnosti ali 
kitajski obvezni certifikacijski sistem 
(CCC); ugotavlja, da Kitajska v nasprotju z 
določbami sporazuma STO o subvencijah 
in izravnalnih ukrepih ne uporablja 
sistematičnega sistema obveščanja o svojih 
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posebnih subvencijah; posebnih subvencijah;

Or. en

Predlog spremembe 63
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. obžaluje obstoj številnih tarifnih in 
netarifnih ovir na kitajskem trgu, kot so 
nekatere oblike diskriminacije tujih 
gospodarskih subjektov, zlasti v bančnem, 
zavarovalniškem in telekomunikacijskem 
sektorju, zapletenost tarifne strukture in 
tehnične ovire pri trgovanju, kot sta 
nepreglednost tehničnih pravil in 
postopkov ugotavljanja skladnosti ali 
kitajski obvezni certifikacijski sistem 
(CCC); ugotavlja, da Kitajska v nasprotju z 
določbami sporazuma o subvencijah in 
izravnalnih ukrepih ne uporablja 
sistematičnega sistema obveščanja o svojih 
posebnih subvencijah;

3. obžaluje obstoj številnih tarifnih in več 
neutemeljenih netarifnih ovir na kitajskem 
trgu, kot so nekatere oblike diskriminacije 
tujih gospodarskih subjektov, zlasti v 
bančnem, zavarovalniškem in 
telekomunikacijskem sektorju, zapletenost 
tarifne strukture in tehnične ovire pri 
trgovanju, kot sta nepreglednost tehničnih 
pravil in postopkov ugotavljanja skladnosti 
ali kitajski obvezni certifikacijski sistem 
(CCC); ugotavlja, da Kitajska v nasprotju z 
določbami sporazuma STO o subvencijah 
in izravnalnih ukrepih ne uporablja 
sistematičnega sistema obveščanja o svojih 
posebnih subvencijah;

Or. en

Predlog spremembe 64
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. opozarja, da je Kitajska v veliki 
gospodarski prednosti v primerjavi z EU 
zaradi ciljno usmerjenih javnih subvencij, 
ki jih izkorišča s pomočjo zelo različnih 
pravnih konstrukcij; odločno poziva 
Kitajsko, naj svoje programe državnih 



AM\889744SL.doc 31/95 PE480.615v01-00

SL

pomoči prilagodi zadevnemu pravu STO; 
poleg tega poziva Komisijo k čimprejšnji 
reformi protisubvencijske uredbe, da bi se 
lahko učinkovito odzvali na velike izzive, 
ki jih prinaša Kitajska;

Or. de

Predlog spremembe 65
Marielle De Sarnez, Emilio Menéndez del Valle

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da Kitajska obžaluje obstoj 
trgovinskih ovir na evropskem trgu, kot so 
znatne kmetijske subvencije EU za 
evropske kmete, zapleten sistem 
kmetijskih tarif, tehnične ovire za 
trgovino ter ovire za naložbe tretjih držav 
v določenih državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 66
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da so nove študije pokazale, 
da na tuje vlagatelje, ki poslujejo na 
Kitajskem, odpade skoraj 80 % vsega 
blaga, ki se uvozi s Kitajske v Evropo; 
poziva Komisijo, naj spremlja te razmere 
in ne subvencionira selitve podjetij in 
proizvodnje iz Evrope na Kitajsko; poziva 
Komisijo, naj pripravi zakonodajo, ki bo 
zavezovala evropske vlagatelje na 
Kitajskem k spoštovanju evropskih 
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okoljskih in socialnih standardov, da se 
prepreči damping;

Or. en

Predlog spremembe 67
Emilio Menéndez del Valle

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. obžaluje, da Kitajska razvija 
diskriminatorne ukrepe proti tujim 
podjetjem, kot sta pobudi „kupuj kitajsko“ 
in „avtohtona inovacija“;

Or. en

Predlog spremembe 68
Franck Proust

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. je zaskrbljen zaradi nezanesljivosti 
sodnega sistema, ki ne zagotavlja 
spoštovanja pogodbenih obveznosti, ter 
zaradi nepreglednega in neskladnega 
izvajanja regulativne ureditve naložb;

Or. fr

Predlog spremembe 69
Franck Proust, Tokia Saïfi

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. je zaskrbljen zaradi nepredvidljivosti 
in neobjave tehničnih predpisov in 
standardov za izdelke, zlasti na področju 
certificiranja, kar pomembna trgovinska 
ovira za podjetja, ki izvažajo na Kitajsko;

Or. fr

Predlog spremembe 70
Franck Proust

Predlog resolucije
Odstavek 3 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3c. poziva Kitajsko, naj sprejme 
mednarodne standarde za izdelke in 
storitve, da bi spodbudila trgovinsko 
menjavo med Kitajsko in drugimi 
državami; pozdravlja dejstvo, da Kitajska 
bolj sodeluje v organih, ki oblikujejo 
mednarodne standarde, in meni, da jo je 
treba spodbujati na tej poti, tako da 
Evropska unija vzajemno sodeluje v 
kitajskih organih za standardizacijo; 
poudarja, da je pomembno zagotoviti, da 
kitajski uvozni izdelki upoštevajo evropske 
standarde za prehrambene in 
neprehrambene proizvode;

Or. fr

Predlog spremembe 71
Robert Sturdy
v imenu skupine ECR

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je zaskrbljen nad težavami, ki jih imajo 
tuja podjetja pri dostopu do kitajskih javnih 
naročil, medtem ko je dostop do evropskih 
javnih naročil zagotovljen; obžaluje, da 
Kitajska ni pristopila k večstranskemu 
sporazumu o javnih naročilih, čeprav se je 
v protokolu o pristopu k STO zavezala, da 
bo to storila; poziva Komisijo, naj hitro 
pripravi evropski instrument za izboljšanje 
dostopa evropskih podjetij do tujih javnih 
naročil, da bi tako spodbudila trgovinske 
partnerje EU, kot je Kitajska, k odprtju 
njihovih javnih naročil in odpravi 
protekcionističnih ukrepov;

4. je zaskrbljen nad težavami, ki jih imajo 
tuja podjetja pri dostopu do kitajskih javnih 
naročil, medtem ko je dostop do evropskih 
javnih naročil zagotovljen; obžaluje, da 
Kitajska ni pristopila k večstranskemu 
sporazumu o vladnih naročilih, čeprav se je 
v protokolu o pristopu k STO zavezala, da 
bo to storila; poziva Komisijo, naj uporabi 
tehten izbor razpoložljivih instrumentov 
politike za izboljšanje dostopa evropskih 
podjetij do tujih javnih naročil, da bi tako 
spodbudila trgovinske partnerje EU, kot je 
Kitajska, k odprtju njihovih javnih naročil 
in odpravi protekcionističnih ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 72
Iuliu Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je zaskrbljen nad težavami, ki jih imajo 
tuja podjetja pri dostopu do kitajskih javnih 
naročil, medtem ko je dostop do evropskih 
javnih naročil zagotovljen; obžaluje, da 
Kitajska ni pristopila k večstranskemu 
sporazumu o javnih naročilih, čeprav se je 
v protokolu o pristopu k STO zavezala, da 
bo to storila; poziva Komisijo, naj hitro 
pripravi evropski instrument za izboljšanje 
dostopa evropskih podjetij do tujih javnih 
naročil, da bi tako spodbudila trgovinske 
partnerje EU, kot je Kitajska, k odprtju 
njihovih javnih naročil in odpravi 
protekcionističnih ukrepov;

4. je zaskrbljen nad težavami, ki jih imajo 
tuja podjetja pri dostopu do kitajskih javnih 
naročil, medtem ko je dostop do evropskih 
javnih naročil zagotovljen; obžaluje, da 
Kitajska ni pristopila k večstranskemu 
sporazumu o vladnih naročilih, čeprav se je 
v protokolu o pristopu k STO zavezala, da 
bo to storila; hkrati pozdravlja nedavne 
zaveze Kitajske, ki je decembra 2011 
izrazila pripravljenost, da pristopi k 
novemu sporazumu o vladnih naročilih,
vendar bo domet te zaveze še podrobneje 
opredeljen; poziva Komisijo, naj hitro 
pripravi evropski instrument za izboljšanje 
dostopa evropskih podjetij do tujih javnih 
naročil, da bi tako spodbudila trgovinske 
partnerje EU, kot je Kitajska, k odprtju 
njihovih javnih naročil in odpravi 
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protekcionističnih ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 73
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je zaskrbljen nad težavami, ki jih imajo 
tuja podjetja pri dostopu do kitajskih javnih 
naročil, medtem ko je dostop do evropskih 
javnih naročil zagotovljen; obžaluje, da 
Kitajska ni pristopila k večstranskemu 
sporazumu o javnih naročilih, čeprav se je 
v protokolu o pristopu k STO zavezala, da 
bo to storila; poziva Komisijo, naj hitro 
pripravi evropski instrument za izboljšanje 
dostopa evropskih podjetij do tujih javnih 
naročil, da bi tako spodbudila trgovinske 
partnerje EU, kot je Kitajska, k odprtju 
njihovih javnih naročil in odpravi 
protekcionističnih ukrepov;

4. je zaskrbljen nad težavami, ki jih imajo 
tuja podjetja pri dostopu do kitajskih javnih 
naročil, medtem ko je dostop do evropskih 
javnih naročil zagotovljen; obžaluje, da 
Kitajska ni pristopila k večstranskemu 
sporazumu o vladnih naročilih, čeprav se je 
v protokolu o pristopu k STO zavezala, da 
bo to storila;podpira Komisijo pri pripravi 
evropskega instrumenta za zagotavljanje 
vzajemnosti na področju odprtosti trga 
javnih naročil;

Or. en

Predlog spremembe 74
Gianluca Susta

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je zaskrbljen nad težavami, ki jih imajo 
tuja podjetja pri dostopu do kitajskih javnih 
naročil, medtem ko je dostop do evropskih 
javnih naročil zagotovljen; obžaluje, da 
Kitajska ni pristopila k večstranskemu 
sporazumu o javnih naročilih, čeprav se je 

4. je zaskrbljen nad težavami, ki jih imajo 
tuja podjetja pri dostopu do kitajskih javnih 
naročil, medtem ko je dostop do evropskih 
javnih naročil zagotovljen; obžaluje, da 
Kitajska ni pristopila k večstranskemu 
sporazumu o vladnih naročilih, čeprav se je 
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v protokolu o pristopu k STO zavezala, da 
bo to storila; poziva Komisijo, naj hitro 
pripravi evropski instrument za izboljšanje 
dostopa evropskih podjetij do tujih javnih 
naročil, da bi tako spodbudila trgovinske 
partnerje EU, kot je Kitajska, k odprtju 
njihovih javnih naročil in odpravi 
protekcionističnih ukrepov;

v protokolu o pristopu k STO zavezala, da 
bo to storila; poziva Komisijo, naj hitro 
pripravi evropski instrument za izboljšanje 
dostopa evropskih podjetij do tujih javnih 
naročil, da bi tako spodbudila trgovinske 
partnerje EU, kot je Kitajska, k odprtju 
njihovih javnih naročil in odpravi 
protekcionističnih ukrepov; meni, da je 
treba nujno okrepiti tudi podporne 
mehanizme za spodbujanje, usklajevanje 
in podpiranje prisotnosti evropskih malih 
in srednjih podjetij na prednostnem trgu, 
kot je kitajski;

Or. it

Predlog spremembe 75
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je zaskrbljen nad težavami, ki jih imajo 
tuja podjetja pri dostopu do kitajskih javnih 
naročil, medtem ko je dostop do evropskih 
javnih naročil zagotovljen; obžaluje, da 
Kitajska ni pristopila k večstranskemu 
sporazumu o javnih naročilih, čeprav se je 
v protokolu o pristopu k STO zavezala, da 
bo to storila; poziva Komisijo, naj hitro 
pripravi evropski instrument za izboljšanje 
dostopa evropskih podjetij do tujih javnih 
naročil, da bi tako spodbudila trgovinske 
partnerje EU, kot je Kitajska, k odprtju 
njihovih javnih naročil in odpravi 
protekcionističnih ukrepov;

4. je izjemno zaskrbljen nad težavami, ki 
jih imajo tuja podjetja pri dostopu do 
kitajskih javnih naročil, medtem ko je 
dostop do evropskih javnih naročil 
zagotovljen; obžaluje, da Kitajska ni 
pristopila k večstranskemu sporazumu o 
vladnih naročilih, čeprav se je v protokolu 
o pristopu k STO zavezala, da bo to storila; 
poziva Komisijo, naj hitro pripravi 
evropski instrument za izboljšanje dostopa 
evropskih podjetij do tujih javnih naročil, 
da bi tako spodbudila trgovinske partnerje 
EU, kot je Kitajska, k odprtju njihovih 
javnih naročil in odpravi protekcionističnih 
ukrepov;

Or. de

Predlog spremembe 76
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler, Emilio Menéndez del Valle
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Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je zaskrbljen nad težavami, ki jih imajo 
tuja podjetja pri dostopu do kitajskih javnih 
naročil, medtem ko je dostop do evropskih 
javnih naročil zagotovljen; obžaluje, da 
Kitajska ni pristopila k večstranskemu
sporazumu o javnih naročilih, čeprav se je
v protokolu o pristopu k STO zavezala, da 
bo to storila; poziva Komisijo, naj hitro 
pripravi evropski instrument za izboljšanje 
dostopa evropskih podjetij do tujih javnih 
naročil, da bi tako spodbudila trgovinske 
partnerje EU, kot je Kitajska, k odprtju 
njihovih javnih naročil in odpravi 
protekcionističnih ukrepov;

4. je seznanjen s težavami, ki jih imajo tuja 
podjetja pri dostopu do kitajskih javnih 
naročil, medtem ko je do evropskih javnih 
naročil zagotovljen širok dostop; 
pozdravlja revizijo in razširitev področja 
uporabe sporazuma o vladnih naročilih, 
kot je bilo dogovorjeno na zadnji 
ministrski konferenci STO dne 15. 
decembra 2011; zato spodbuja Kitajsko, 
naj ponudi pristop k sporazumu o vladnih
naročilih, ki bo primerljiv z ravnjo 
zavezanosti drugih pogodbenic k 
sporazumu o vladnih naročilih, kot se je 
zavezala v svojem protokolu o pristopu k 
STO; poziva Komisijo, naj hitro pripravi 
evropski instrument za izboljšanje dostopa 
evropskih podjetij do tujih javnih naročil, 
da bi tako spodbudila trgovinske partnerje 
EU, kot je Kitajska, k odprtju njihovih 
javnih naročil in odpravi protekcionističnih 
ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 77
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je zaskrbljen nad težavami, ki jih imajo 
tuja podjetja pri dostopu do kitajskih
javnih naročil, medtem ko je dostop do 
evropskih javnih naročil zagotovljen; 
obžaluje, da Kitajska ni pristopila k 
večstranskemu sporazumu o javnih
naročilih, čeprav se je v protokolu o 
pristopu k STO zavezala, da bo to storila; 

4. ugotavlja, da se je Kitajska skupaj z 42 
drugimi državami dogovorila o novih 
načelih sporazuma STO o vladnih
naročilih, in meni, da je ponudba Kitajske 
glede sporazuma o vladnih naročilih 
dostojen pristop, pri čemer opaža, da 
zaostaja za stopnjo odprtosti trga javnih 
naročil Evropske unije; je naklonjen 
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poziva Komisijo, naj hitro pripravi 
evropski instrument za izboljšanje dostopa 
evropskih podjetij do tujih javnih naročil, 
da bi tako spodbudila trgovinske partnerje
EU, kot je Kitajska, k odprtju njihovih 
javnih naročil in odpravi 
protekcionističnih ukrepov;

predlogom Komisije v zeleni knjigi 2011 o 
posodobitvi pravil o javnih naročilih v 
EU, zlasti glede morebitnega prispevka
javnih naročil k doseganju ciljev glede 
varovanja okolja in ustvarjanja lokalnih 
delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 78
Tokia Saïfi, Franck Proust

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je zaskrbljen nad težavami, ki jih imajo 
tuja podjetja pri dostopu do kitajskih 
javnih naročil, medtem ko je dostop do 
evropskih javnih naročil zagotovljen; 
obžaluje, da Kitajska ni pristopila k 
večstranskemu sporazumu o javnih
naročilih, čeprav se je v protokolu o 
pristopu k STO zavezala, da bo to storila; 
poziva Komisijo, naj hitro pripravi
evropski instrument za izboljšanje dostopa 
evropskih podjetij do tujih javnih naročil, 
da bi tako spodbudila trgovinske partnerje 
EU, kot je Kitajska, k odprtju njihovih 
javnih naročil in odpravi protekcionističnih 
ukrepov;

4. je zaskrbljen nad težavami, ki jih imajo 
evropska podjetja pri dostopu do kitajskih 
javnih naročil, medtem ko je dostop do 
evropskih javnih naročil zagotovljen; 
obžaluje, da Kitajska ni pristopila k 
večstranskemu sporazumu o vladnih
naročilih, čeprav se je v protokolu o 
pristopu k STO zavezala, da bo to storila; 
poziva jo, naj kmalu pripravi novo 
ponudbo v skladu z določbami sporazuma 
o vladnih naročilih, ki je bil podpisan 15. 
decembra 2011, pri čemer naj ta hkrati 
zajema državna, nacionalna, regionalna 
in občinska podjetja ter službe; poziva 
Komisijo, naj na začetku leta 2012 
predstavi evropski instrument za 
izboljšanje dostopa evropskih podjetij do 
tujih javnih naročil, da bi tako spodbudila 
trgovinske partnerje EU, kot je Kitajska, k 
odprtju njihovih javnih naročil in odpravi 
protekcionističnih ukrepov;

Or. fr

Predlog spremembe 79
Yannick Jadot
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj javna naročila 
obravnava bolj splošno z vidika njihove 
morebitne vloge v proaktivni industrijski 
politiki EU, ki bi bila lahko dolgoročno 
bolj koristna za evropske interese kot pa 
osredotočanje na vzajemnost dostopa do 
trgov, zlasti v zvezi z množičnim 
uvajanjem novih zelenih tehnologij;

Or. en

Predlog spremembe 80
Franck Proust

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. opozarja na odprtje evropskih javnih 
naročil za kitajska podjetja; je zaskrbljen 
zaradi nelojalne konkurence, do katere 
lahko pride, ker lahko kitajska podjetja 
nastopajo z znatno boljšimi ponudbami 
kot evropska, zlasti zaradi prikritih 
državnih pomoči;

Or. fr

Predlog spremembe 81
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 5
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5. ugotavlja, da izvozni krediti, ki jih 
podeljujejo kitajski organi in kitajske
banke, spodbujajo izkrivljanje trgovine; 
poziva Kitajsko, naj upošteva smernice iz 
Dogovora Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (OECD) o uradno 
podprtih izvoznih kreditih; poziva 
Komisijo, naj podpre OECD v 
prizadevanjih, da bi dosegli sodelovanje 
Kitajske pri tem dogovoru; hkrati spodbuja 
Kitajsko, naj podpiše Konvencijo OECD o 
boju proti podkupovanju;

5. ugotavlja, da nekatere oblike izvoznih
kreditov, ki jih podeljujejo kitajski organi 
in banke ter organi in banke Evropske 
unije in držav članic, spodbujajo 
izkrivljanje trgovine v velikem obsegu; 
zato poziva vse strani, naj upoštevajo
smernice iz Dogovora Organizacije za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj 
(OECD) o uradno podprtih izvoznih 
kreditih; poziva Komisijo, naj podpre 
OECD v prizadevanjih, da bi dosegli 
sodelovanje Kitajske pri tem dogovoru; 
hkrati spodbuja Kitajsko, naj podpiše 
Konvencijo OECD o boju proti 
podkupovanju;

Or. en

Predlog spremembe 82
Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj podpre načela 
odprtih trgov z ukrepanjem proti državnim 
subvencijam, ki izkrivljajo trgovino med 
EU in Kitajsko; meni, da je treba posebno 
pozornost nameniti sektorjem novih 
tehnologij, v katerih je Evropa 
konkurenčna, sektorjem z znatno dodano 
vrednostjo in tistim, ki jih je Kitajska 
opredelila za svoje strateške industrijske 
sektorje v vzponu, ter da je treba te ukrepe 
izvajati v skladu s sporazumom STO o 
subvencijah in izravnalnih ukrepih;

Or. en
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Predlog spremembe 83
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. opozarja, da je glavna dovoljena oblika 
poslovanja tujih podjetij na Kitajskem
mehanizem skupnega podjetja (joint 
venture), ki je zelo zavezujoč in prepogosto 
povezan s prenosi strateških tehnologij, s 
katerimi se lahko spodbudi konkurenčni 
razvoj Kitajske v škodo evropske industrije
na področjih, na katerih je EU v 
prednostnem položaju;

6. poudarja, da je prenos tehnologije prek
mehanizma skupnega podjetja (joint 
venture), ki je glavna dovoljena oblika 
poslovanja tujih podjetij na Kitajskem, 
spodbudil konkurenčni razvoj Kitajske, 
vendar je povzročil tudi manjšo 
konkurenčnost evropske industrije, izvoz 
umazanih tehnologij in zanemarjanje bolj 
strateškega pristopa k tehnološkemu 
sodelovanju s Kitajsko v smeri okolju 
prijaznih inovacij, kar je področje, na
katerem ima EU vodilno vlogo;

Or. en

Predlog spremembe 84
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. opozarja, da je glavna dovoljena oblika 
poslovanja tujih podjetij na Kitajskem
mehanizem skupnega podjetja (joint 
venture), ki je zelo zavezujoč in prepogosto 
povezan s prenosi strateških tehnologij, s 
katerimi se lahko spodbudi konkurenčni 
razvoj Kitajske v škodo evropske industrije 
na področjih, na katerih je EU v 
prednostnem položaju;

6. opozarja, da je glavna dovoljena oblika 
poslovanja tujih podjetij na Kitajskem 
mehanizem skupnega podjetja (joint 
venture), ki je zelo zavezujoč in prepogosto 
povezan s prenosi strateških tehnologij, s 
katerimi se lahko spodbudi konkurenčni 
razvoj Kitajske v škodo evropske industrije 
na področjih, na katerih je EU v 
prednostnem položaju; zato poziva 
Kitajsko, naj se odmakne od mehanizma 
skupnega podjetja (joint venture) in 
evropskim podjetjem zagotovi popolno 
svobodo ustanavljanja;
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Or. de

Predlog spremembe 85
Emilio Menéndez del Valle

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. opozarja, da je glavna dovoljena oblika 
poslovanja tujih podjetij na Kitajskem 
mehanizem skupnega podjetja (joint 
venture), ki je zelo zavezujoč in prepogosto 
povezan s prenosi strateških tehnologij, s 
katerimi se lahko spodbudi konkurenčni 
razvoj Kitajske v škodo evropske industrije 
na področjih, na katerih je EU v 
prednostnem položaju;

6. opozarja, da je glavna dovoljena oblika 
poslovanja tujih podjetij na Kitajskem 
mehanizem skupnega podjetja (joint 
venture), ki je zelo zavezujoč in prepogosto 
povezan s prenosi strateških tehnologij, s 
katerimi se lahko spodbudi konkurenčni 
razvoj Kitajske v škodo evropske industrije 
na področjih, na katerih je EU v 
prednostnem položaju; je prepričan, da bo 
bolj odprt pristop Kitajske do mehanizmov 
skupnega podjetja skupaj z boljšo zaščito 
pravic intelektualne lastnine zagotovo 
koristil obema stranema;

Or. en

Predlog spremembe 86
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. opozarja, da je glavna dovoljena oblika 
poslovanja tujih podjetij na Kitajskem 
mehanizem skupnega podjetja (joint 
venture), ki je zelo zavezujoč in prepogosto 
povezan s prenosi strateških tehnologij, s 
katerimi se lahko spodbudi konkurenčni 
razvoj Kitajske v škodo evropske industrije 
na področjih, na katerih je EU v 
prednostnem položaju;

6. opozarja, da je glavna dovoljena oblika 
poslovanja tujih podjetij na Kitajskem 
mehanizem skupnega podjetja (joint 
venture), ki je mehanizem upravljanega 
ekonomskega odpiranja, ki ga uspešno 
uporabljajo tudi druge države, saj ga 
pogosto spremljajo prenosi strateških 
tehnologij, ki so zelo pomembni za 
trajnostni razvoj in vzorce rasti z 
zmanjšanimi emisijami, ki so pomembne 
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za podnebje; ugotavlja, da to lahko 
spodbudi konkurenčni razvoj Kitajske, ki 
je včasih v škodo evropske industrije na 
področjih, na katerih ima EU vodilno 
vlogo; priznava, da lahko evropska 
podjetja svobodno izbirajo, ali želijo 
vstopiti v mehanizem skupnega podjetja 
ali ne, ter da se je veliko teh mehanizmov 
skupnega podjetja izkazalo za zelo 
dobičkonosne;

Or. en

Predlog spremembe 87
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. opozarja, da je glavna dovoljena oblika 
poslovanja tujih podjetij na Kitajskem 
mehanizem skupnega podjetja (joint 
venture), ki je zelo zavezujoč in prepogosto 
povezan s prenosi strateških tehnologij, s 
katerimi se lahko spodbudi konkurenčni 
razvoj Kitajske v škodo evropske industrije 
na področjih, na katerih je EU v 
prednostnem položaju;

6. opozarja, da je glavna dovoljena oblika 
poslovanja tujih podjetij na Kitajskem 
mehanizem skupnega podjetja (joint 
venture), ki je zelo zavezujoč in prepogosto 
povezan s prenosi strateških tehnologij, s 
katerimi se lahko spodbudi konkurenčni 
razvoj Kitajske v škodo evropske industrije 
na področjih, na katerih je EU v 
prednostnem položaju; poziva k 
razveljavitvi nekaterih „notranjih 
ukrepov“ na Kitajskem, ki poslabšujejo 
poslovno ozračje za evropska podjetja;

Or. lt

Predlog spremembe 88
Gianluca Susta

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva EU, naj v primerih nezakonite 
trgovinske prakse Kitajske po potrebi 
uporabi instrumente trgovinske zaščite v 
skladu s pravili STO, to je protidampinške, 
protisubvencijske in zaščitne ukrepe, da bi 
tako zagotovila pravične pogoje za 
trgovino med EU in Kitajsko;

7. poziva EU, naj v primerih nezakonite 
trgovinske prakse Kitajske po potrebi 
uporabi instrumente trgovinske zaščite v 
skladu s pravili STO, to je protidampinške, 
protisubvencijske in zaščitne ukrepe, da bi 
tako zagotovila pravične pogoje za 
trgovino med EU in Kitajsko; istočasno 
izraža zaskrbljenost, ker Kitajska vse 
pogosteje uporablja protidampinške 
ukrepe v zvezi z izvozom iz EU na 
Kitajsko, in poziva Kitajsko, naj upošteva 
protidampinške predpise v skladu s pravili 
STO, ki temeljijo na preglednih postopkih 
preiskave in preprečujejo povračilne 
ukrepe;

Or. it

Predlog spremembe 89
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva EU, naj v primerih nezakonite 
trgovinske prakse Kitajske po potrebi 
uporabi instrumente trgovinske zaščite v 
skladu s pravili STO, to je
protidampinške, protisubvencijske in
zaščitne ukrepe, da bi tako zagotovila 
pravične pogoje za trgovino med EU in 
Kitajsko;

7. poziva EU, naj šteje uporabo 
instrumentov trgovinske zaščite, to je
protidampinških in protisubvencijskih 
ukrepov, kot ustrezno orodje za boj proti 
nezakonitim trgovinskim praksam 
Kitajske;poziva Komisijo in Svet, naj 
pospešita reformo instrumentov 
trgovinske zaščite EU in razmislita, kako 
je mogoče v izračun stopenj dampinga 
vključiti določanje cen vložkov razen 
običajnih stroškov proizvodnih faktorjev, 
kot so okoljski viri;

Or. en
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Predlog spremembe 90
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva EU, naj v primerih nezakonite 
trgovinske prakse Kitajske po potrebi 
uporabi instrumente trgovinske zaščite v 
skladu s pravili STO, to je protidampinške, 
protisubvencijske in zaščitne ukrepe, da bi 
tako zagotovila pravične pogoje za 
trgovino med EU in Kitajsko;

7. poziva Komisijo, naj aktivno uporablja
instrumente trgovinske zaščite v skladu s 
pravili STO, in sicer protidampinške, 
protisubvencijske in zaščitne ukrepe, če bo 
Kitajska še naprej uporabljala nezakonite 
trgovinske prakse, da bi tako zagotovila 
pravične pogoje za trgovino med EU in 
Kitajsko; v zvezi s tem opozarja, da 
Kitajska kljub pristopu k STO aktivno in v 
znatni meri uporablja dampinške cene in 
državne subvencije, da bi izrinila tekmece 
s svetovnega trga;

Or. de

Predlog spremembe 91
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva EU, naj v primerih nezakonite 
trgovinske prakse Kitajske po potrebi 
uporabi instrumente trgovinske zaščite v 
skladu s pravili STO, to je protidampinške, 
protisubvencijske in zaščitne ukrepe, da bi 
tako zagotovila pravične pogoje za 
trgovino med EU in Kitajsko;

7. poziva EU, naj v primerih nezakonite 
trgovinske prakse Kitajske po potrebi 
uporabi instrumente trgovinske zaščite v 
skladu s pravili STO, to je protidampinške, 
protisubvencijske in zaščitne ukrepe, ter 
naj tudi bolj uporablja pravila STO za 
reševanje sporov, da bi tako zagotovila 
pravične pogoje za trgovino med EU in 
Kitajsko;

Or. en
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Predlog spremembe 92
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva EU, naj v primerih nezakonite 
trgovinske prakse Kitajske po potrebi 
uporabi instrumente trgovinske zaščite v 
skladu s pravili STO, to je protidampinške, 
protisubvencijske in zaščitne ukrepe, da bi 
tako zagotovila pravične pogoje za 
trgovino med EU in Kitajsko;

7. poziva EU, naj v primerih nezakonite 
trgovinske prakse trgovskih partnerjev po 
potrebi uporabi mehanizme STO za 
reševanje sporov in instrumente trgovinske 
zaščite v skladu s pravili STO, to je 
protidampinške, protisubvencijske in 
zaščitne ukrepe, da bi tako zagotovila 
pravičen in na pravilih temelječ 
mednarodni trgovinski sistem;

Or. en

Predlog spremembe 93
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva EU, naj v primerih nezakonite 
trgovinske prakse Kitajske po potrebi 
uporabi instrumente trgovinske zaščite v 
skladu s pravili STO, to je protidampinške, 
protisubvencijske in zaščitne ukrepe, da bi 
tako zagotovila pravične pogoje za 
trgovino med EU in Kitajsko;

7. poziva EU, naj v primerih nezakonite 
trgovinske prakse Kitajske po potrebi 
uporabi instrumente trgovinske zaščite v 
skladu s pravili STO, to je protidampinške, 
protisubvencijske in zaščitne ukrepe, da bi 
tako zagotovila poštene in pravične pogoje 
za trgovino med EU in Kitajsko;

Or. lt

Predlog spremembe 94
Matteo Salvini

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva EU, naj v primerih nezakonite 
trgovinske prakse Kitajske po potrebi
uporabi instrumente trgovinske zaščite v 
skladu s pravili STO, to je protidampinške, 
protisubvencijske in zaščitne ukrepe, da bi 
tako zagotovila pravične pogoje za 
trgovino med EU in Kitajsko;

7. poziva EU, naj v primerih nezakonite 
trgovinske prakse Kitajske pogosteje in 
hitreje uporabi instrumente trgovinske 
zaščite v skladu s pravili STO, to je 
protidampinške, protisubvencijske in 
zaščitne ukrepe, da bi tako zagotovila 
pravične pogoje za trgovino med EU in 
Kitajsko;

Or. it

Predlog spremembe 95
Robert Sturdy
v imenu skupine ECR

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. obžaluje nezadostno varstvo pravic 
intelektualne lastnine na Kitajskem in 
pomanjkanje konkretnih sredstev, ki so na 
voljo evropskim podjetjem (zlasti MSP) za 
učinkovit boj proti kršitvam teh pravic; 
pozdravlja odločitev Komisije, da predlaga 
revizijo direktive o izvajanju pravic 
intelektualne lastnine; želi, da bi Kitajska 
nadaljevala prenos veljavnega 
mednarodnega prava o varstvu pravic 
intelektualne lastnine v nacionalno 
zakonodajo, še zlasti v zvezi z bojem proti 
ponarejanju, in vztraja, naj kitajski organi 
to pravo tudi dejansko izvajajo; obžaluje, 
da Kitajska ne sodeluje pri pogajanjih o 
prihodnjem mednarodnem sporazumu za 
boj proti ponarejanju (ACTA); poziva 
Komisijo in države članice k okrepitvi 
carinskega sodelovanja v EU in s tretjimi 
državami, zlasti pri zasegu ponarejenega 
blaga in poenostavitvi carinskih postopkov;

8. obžaluje nezadostno varstvo pravic 
intelektualne lastnine na Kitajskem in 
pomanjkanje konkretnih sredstev, ki so na 
voljo evropskim podjetjem (zlasti MSP) za 
učinkovit boj proti kršitvam teh pravic; 
pozdravlja odločitev Komisije, da predlaga 
revizijo direktive o izvajanju pravic 
intelektualne lastnine; poziva Komisijo, naj 
bolje zagovarja pravice intelektualne 
lastnine v vseh večstranskih 
organizacijah, katerih članica je Kitajska 
(Svetovna trgovinska organizacija, 
Svetovna zdravstvena organizacija in 
Svetovna organizacija za intelektualno 
lastnino); želi, da bi Kitajska nadaljevala 
prenos veljavnega mednarodnega prava o 
varstvu pravic intelektualne lastnine v 
nacionalno zakonodajo, še zlasti v zvezi z 
bojem proti ponarejanju in piratstvu, da bi 
zapolnila vrzel med zaščito pravic 
intelektualne lastnine v EU in na 
Kitajskem, in vztraja, naj kitajski organi 
zagotovijo izvrševanje, zlasti na regionalni 
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ravni; obžaluje, da Kitajska ne sodeluje pri 
pogajanjih o mednarodnem sporazumu za 
boj proti ponarejanju (ACTA); poziva 
Komisijo in države članice k okrepitvi 
carinskega sodelovanja v EU in s tretjimi 
državami, zlasti pri zasegu ponarejenega 
blaga in poenostavitvi carinskih postopkov;
poziva Komisijo in države članice, naj v 
EU in tretjih državah tesneje sodelujejo 
na področju avtorskih pravic in 
licenciranja;

Or. en

Predlog spremembe 96
Robert Sturdy
v imenu skupine ECR

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. obžaluje nezadostno varstvo pravic 
intelektualne lastnine na Kitajskem in 
pomanjkanje konkretnih sredstev, ki so na 
voljo evropskim podjetjem (zlasti MSP) za 
učinkovit boj proti kršitvam teh pravic; 
pozdravlja odločitev Komisije, da predlaga 
revizijo direktive o izvajanju pravic 
intelektualne lastnine; želi, da bi Kitajska 
nadaljevala prenos veljavnega 
mednarodnega prava o varstvu pravic 
intelektualne lastnine v nacionalno 
zakonodajo, še zlasti v zvezi z bojem proti 
ponarejanju, in vztraja, naj kitajski organi 
to pravo tudi dejansko izvajajo; obžaluje, 
da Kitajska ne sodeluje pri pogajanjih o 
prihodnjem mednarodnem sporazumu za 
boj proti ponarejanju (ACTA); poziva 
Komisijo in države članice k okrepitvi 
carinskega sodelovanja v EU in s tretjimi 
državami, zlasti pri zasegu ponarejenega 
blaga in poenostavitvi carinskih postopkov;

8. obžaluje nezadostno varstvo pravic 
intelektualne lastnine na Kitajskem in 
pomanjkanje konkretnih sredstev, ki so na 
voljo evropskim podjetjem (zlasti MSP) za 
učinkovit boj proti kršitvam teh pravic; 
pozdravlja odločitev Komisije, da predlaga 
revizijo direktive o izvajanju pravic 
intelektualne lastnine; želi, da bi Kitajska 
nadaljevala prenos veljavnega 
mednarodnega prava o varstvu pravic 
intelektualne lastnine v nacionalno 
zakonodajo, še zlasti v zvezi z bojem proti 
ponarejanju, in vztraja, naj kitajski organi 
to pravo tudi dejansko izvajajo; obžaluje, 
da Kitajska ne sodeluje pri pogajanjih o 
mednarodnem sporazumu za boj proti 
ponarejanju (ACTA); poziva Komisijo in 
države članice k okrepitvi carinskega 
sodelovanja v EU in s tretjimi državami, 
zlasti pri zasegu ponarejenega blaga in 
poenostavitvi carinskih postopkov;

Or. en
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Predlog spremembe 97
Iuliu Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. obžaluje nezadostno varstvo pravic 
intelektualne lastnine na Kitajskem in 
pomanjkanje konkretnih sredstev, ki so na 
voljo evropskim podjetjem (zlasti MSP) za 
učinkovit boj proti kršitvam teh pravic; 
pozdravlja odločitev Komisije, da predlaga 
revizijo direktive o izvajanju pravic 
intelektualne lastnine; želi, da bi Kitajska 
nadaljevala prenos veljavnega 
mednarodnega prava o varstvu pravic 
intelektualne lastnine v nacionalno 
zakonodajo, še zlasti v zvezi z bojem proti 
ponarejanju, in vztraja, naj kitajski organi 
to pravo tudi dejansko izvajajo; obžaluje, 
da Kitajska ne sodeluje pri pogajanjih o 
prihodnjem mednarodnem sporazumu za 
boj proti ponarejanju (ACTA); poziva 
Komisijo in države članice k okrepitvi 
carinskega sodelovanja v EU in s tretjimi 
državami, zlasti pri zasegu ponarejenega 
blaga in poenostavitvi carinskih postopkov;

8. obžaluje nezadostno varstvo pravic 
intelektualne lastnine na Kitajskem in 
pomanjkanje konkretnih sredstev, ki so na 
voljo evropskim podjetjem (zlasti MSP) za 
učinkovit boj proti kršitvam teh pravic; 
pozdravlja odločitev Komisije, da predlaga 
revizijo direktive o izvajanju pravic 
intelektualne lastnine; želi, da bi Kitajska 
nadaljevala prenos veljavnega 
mednarodnega prava o varstvu pravic 
intelektualne lastnine v nacionalno 
zakonodajo, še zlasti v zvezi z bojem proti 
ponarejanju, in vztraja, naj kitajski organi 
to pravo tudi dejansko izvajajo; obžaluje, 
da Kitajska ni sodelovala pri pogajanjih o 
trgovinskem sporazumu proti ponarejanju 
(ACTA); poziva Kitajsko, naj si prizadeva 
za pristop k temu sporazumu; poziva 
Komisijo in države članice k okrepitvi 
carinskega sodelovanja v EU in s tretjimi 
državami, zlasti pri zasegu ponarejenega 
blaga in poenostavitvi carinskih postopkov;

Or. en

Predlog spremembe 98
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. obžaluje nezadostno varstvo pravic 
intelektualne lastnine na Kitajskem in 

8. želi, da bi Kitajska nadaljevala prenos 
veljavnega mednarodnega prava o varstvu 
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pomanjkanje konkretnih sredstev, ki so na 
voljo evropskim podjetjem (zlasti MSP) za 
učinkovit boj proti kršitvam teh pravic; 
pozdravlja odločitev Komisije, da predlaga 
revizijo direktive o izvajanju pravic 
intelektualne lastnine; želi, da bi Kitajska 
nadaljevala prenos veljavnega 
mednarodnega prava o varstvu pravic 
intelektualne lastnine v nacionalno 
zakonodajo, še zlasti v zvezi z bojem proti 
ponarejanju, in vztraja, naj kitajski organi 
to pravo tudi dejansko izvajajo; obžaluje, 
da Kitajska ne sodeluje pri pogajanjih o 
prihodnjem mednarodnem sporazumu za 
boj proti ponarejanju (ACTA); poziva 
Komisijo in države članice k okrepitvi 
carinskega sodelovanja v EU in s tretjimi 
državami, zlasti pri zasegu ponarejenega 
blaga in poenostavitvi carinskih postopkov;

pravic intelektualne lastnine v nacionalno 
zakonodajo, še zlasti v zvezi z bojem proti 
ponarejanju, in vztraja, naj kitajski organi 
to pravo tudi dejansko izvajajo; poudarja, 
da slaba zaščita pred ponarejanjem in 
pomanjkanje volje s strani kitajskih 
oblasti, da bi se borile proti ponarejanju 
izdelkov, ovirata nadaljnje naložbe 
evropskih podjetij na Kitajskem; poziva 
Komisijo in države članice k okrepitvi 
carinskega sodelovanja v EU in s tretjimi 
državami, zlasti pri zasegu ponarejenega 
blaga in poenostavitvi carinskih postopkov;

Or. en

Predlog spremembe 99
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler, Emilio Menéndez del Valle

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. obžaluje nezadostno varstvo pravic 
intelektualne lastnine na Kitajskem in 
pomanjkanje konkretnih sredstev, ki so na 
voljo evropskim podjetjem (zlasti MSP) za 
učinkovit boj proti kršitvam teh pravic; 
pozdravlja odločitev Komisije, da predlaga 
revizijo direktive o izvajanju pravic 
intelektualne lastnine; želi, da bi Kitajska 
nadaljevala prenos veljavnega 
mednarodnega prava o varstvu pravic 
intelektualne lastnine v nacionalno 
zakonodajo, še zlasti v zvezi z bojem proti 
ponarejanju, in vztraja, naj kitajski organi 
to pravo tudi dejansko izvajajo; obžaluje, 
da Kitajska ne sodeluje pri pogajanjih o 
prihodnjem mednarodnem sporazumu za 

8. obžaluje nezadostno varstvo pravic 
intelektualne lastnine na Kitajskem in 
pomanjkanje konkretnih sredstev, ki so na 
voljo evropskim podjetjem (zlasti MSP) za 
učinkovit boj proti kršitvam teh pravic; 
pozdravlja odločitev Komisije, da predlaga 
revizijo direktive o izvajanju pravic 
intelektualne lastnine; poziva Komisijo, naj 
bolj zagovarja pravice intelektualne 
lastnine v vseh večstranskih 
organizacijah, katerih članica je Kitajska 
(Svetovna trgovinska organizacija, 
Svetovna zdravstvena organizacija in 
Svetovna organizacija za intelektualno 
lastnino); želi, da bi Kitajska nadaljevala 
prenos veljavnega mednarodnega prava o 
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boj proti ponarejanju (ACTA); poziva 
Komisijo in države članice k okrepitvi 
carinskega sodelovanja v EU in s tretjimi 
državami, zlasti pri zasegu ponarejenega 
blaga in poenostavitvi carinskih postopkov;

varstvu pravic intelektualne lastnine v 
nacionalno zakonodajo, še zlasti v zvezi z 
bojem proti ponarejanju, da bi zapolnila 
vrzel med zaščito pravic intelektualne 
lastnine v EU in na Kitajskem, in vztraja, 
naj kitajski organi zagotovijo izvrševanje, 
zlasti na regionalni ravni; obžaluje, da 
Kitajska ne sodeluje pri pogajanjih o 
prihodnjem mednarodnem sporazumu za 
boj proti ponarejanju (ACTA); poziva 
Komisijo in države članice k okrepitvi 
carinskega sodelovanja v EU in s tretjimi 
državami, zlasti pri zasegu ponarejenega 
blaga in poenostavitvi carinskih postopkov;
poziva Komisijo in države članice, naj v 
tretjih državah tesneje sodelujejo na 
področju avtorskih pravic in licenciranja;

Or. en

Predlog spremembe 100
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. obžaluje nezadostno varstvo pravic 
intelektualne lastnine na Kitajskem in 
pomanjkanje konkretnih sredstev, ki so na 
voljo evropskim podjetjem (zlasti MSP) za 
učinkovit boj proti kršitvam teh pravic;
pozdravlja odločitev Komisije, da predlaga 
revizijo direktive o izvajanju pravic 
intelektualne lastnine; želi, da bi Kitajska
nadaljevala prenos veljavnega 
mednarodnega prava o varstvu pravic 
intelektualne lastnine v nacionalno 
zakonodajo, še zlasti v zvezi z bojem proti 
ponarejanju, in vztraja, naj kitajski organi 
to pravo tudi dejansko izvajajo; obžaluje, 
da Kitajska ne sodeluje pri pogajanjih o 
prihodnjem mednarodnem sporazumu za 
boj proti ponarejanju (ACTA); poziva 
Komisijo in države članice k okrepitvi 

8. obžaluje nezadostno varstvo pravic 
intelektualne lastnine na Kitajskem in 
pomanjkanje konkretnih sredstev, ki so na 
voljo evropskim podjetjem (zlasti MSP) za 
učinkovit boj proti kršitvam teh pravic;je 
seznanjen z odločitvijo Komisije, da 
predlaga revizijo direktive o izvajanju 
pravic intelektualne lastnine; pozdravlja 
kitajska prizadevanja za prenos veljavnega 
mednarodnega prava o varstvu pravic 
intelektualne lastnine v nacionalno 
zakonodajo, še zlasti v zvezi z bojem proti 
ponarejanju, in vztraja pri pravilnem 
izvajanju nove zakonodaje; obžaluje, da 
sta se le Evropska unija in peščica drugih 
vlad pogajali o prihodnjem mednarodnem 
sporazumu za boj proti ponarejanju 
(ACTA), namesto da bi poiskale 
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carinskega sodelovanja v EU in s tretjimi 
državami, zlasti pri zasegu ponarejenega 
blaga in poenostavitvi carinskih postopkov;

večstransko rešitev ob vključevanju 
Kitajske kot partnerice v pogajanjih; 
poziva Komisijo in države članice k 
okrepitvi carinskega sodelovanja v EU in s 
tretjimi državami, zlasti pri zasegu 
ponarejenega blaga in poenostavitvi 
carinskih postopkov;

Or. en

Predlog spremembe 101
Franck Proust

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. obžaluje nezadostno varstvo pravic 
intelektualne lastnine na Kitajskem in 
pomanjkanje konkretnih sredstev, ki so na 
voljo evropskim podjetjem (zlasti MSP) za 
učinkovit boj proti kršitvam teh pravic; 
pozdravlja odločitev Komisije, da predlaga 
revizijo direktive o izvajanju pravic 
intelektualne lastnine; želi, da bi Kitajska 
nadaljevala prenos veljavnega 
mednarodnega prava o varstvu pravic 
intelektualne lastnine v nacionalno 
zakonodajo, še zlasti v zvezi z bojem proti 
ponarejanju, in vztraja, naj kitajski organi 
to pravo tudi dejansko izvajajo; obžaluje, 
da Kitajska ne sodeluje pri pogajanjih o 
prihodnjem mednarodnem sporazumu za 
boj proti ponarejanju (ACTA); poziva 
Komisijo in države članice k okrepitvi 
carinskega sodelovanja v EU in s tretjimi 
državami, zlasti pri zasegu ponarejenega 
blaga in poenostavitvi carinskih postopkov;

8. obžaluje nezadostno varstvo pravic 
intelektualne lastnine na Kitajskem in 
pomanjkanje konkretnih sredstev, ki so na 
voljo evropskim podjetjem (zlasti MSP) za 
učinkovit boj proti kršitvam teh pravic; 
pozdravlja odločitev Komisije, da predlaga 
revizijo direktive o izvajanju pravic 
intelektualne lastnine; želi, da bi Kitajska
nadaljevala prenos veljavnega 
mednarodnega prava o varstvu pravic 
intelektualne lastnine v nacionalno 
zakonodajo, še zlasti v zvezi z bojem proti 
ponarejanju, in vztraja, naj kitajski organi 
to pravo tudi dejansko izvajajo; obžaluje, 
da Kitajska ne sodeluje pri pogajanjih o 
prihodnjem mednarodnem sporazumu za 
boj proti ponarejanju (ACTA); poziva 
Komisijo in države članice k okrepitvi 
carinskega sodelovanja v EU in s tretjimi 
državami, zlasti pri zasegu ponarejenega 
blaga in poenostavitvi carinskih postopkov;
je zaskrbljen zaradi razsežnosti 
proizvodnje ponarejenega ali piratskega 
blaga na Kitajskem, ki dosega 
zaskrbljujoče ravni; poziva Komisijo, naj 
v sodelovanju s kitajskimi organi na 
nacionalni in regionalni ravni nadaljuje 
boj proti ponarejanju;
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Or. fr

Predlog spremembe 102
Matteo Salvini

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. obžaluje nezadostno varstvo pravic 
intelektualne lastnine na Kitajskem in 
pomanjkanje konkretnih sredstev, ki so na 
voljo evropskim podjetjem (zlasti MSP) za 
učinkovit boj proti kršitvam teh pravic; 
pozdravlja odločitev Komisije, da predlaga 
revizijo direktive o izvajanju pravic 
intelektualne lastnine; želi, da bi Kitajska 
nadaljevala prenos veljavnega 
mednarodnega prava o varstvu pravic 
intelektualne lastnine v nacionalno 
zakonodajo, še zlasti v zvezi z bojem proti 
ponarejanju, in vztraja, naj kitajski organi 
to pravo tudi dejansko izvajajo; obžaluje, 
da Kitajska ne sodeluje pri pogajanjih o 
prihodnjem mednarodnem sporazumu za 
boj proti ponarejanju (ACTA); poziva 
Komisijo in države članice k okrepitvi 
carinskega sodelovanja v EU in s tretjimi 
državami, zlasti pri zasegu ponarejenega 
blaga in poenostavitvi carinskih postopkov;

8. obžaluje hudo in vedno pogostejše 
kršenje pravic intelektualne lastnine na 
Kitajskem in pomanjkanje konkretnih 
sredstev, ki so na voljo evropskim 
podjetjem (zlasti MSP) za učinkovit boj 
proti kršitvam teh pravic; pozdravlja 
odločitev Komisije, da predlaga revizijo 
direktive o izvajanju pravic intelektualne 
lastnine; želi, da bi Kitajska nadaljevala 
prenos veljavnega mednarodnega prava o 
varstvu pravic intelektualne lastnine v 
nacionalno zakonodajo, še zlasti v zvezi z 
bojem proti ponarejanju, in vztraja, naj 
kitajski organi to pravo tudi dejansko 
izvajajo; obžaluje, da Kitajska ne sodeluje 
pri pogajanjih o prihodnjem mednarodnem 
sporazumu za boj proti ponarejanju 
(ACTA); poziva Komisijo in države 
članice k okrepitvi carinskega sodelovanja 
v EU in s tretjimi državami, zlasti pri 
zasegu ponarejenega blaga in poenostavitvi 
carinskih postopkov;

Or. it

Predlog spremembe 103
Emilio Menéndez del Valle

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva Kitajsko, naj obnovi svoj boj 
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proti korupciji in izboljša svoj pravni 
sistem, da bi zagotovila pravilno 
izvrševanje pogodbenih obveznosti;

Or. en

Predlog spremembe 104
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. je prepričan, da bi bilo izboljšano 
varovanje pravic intelektualne lastnine in 
učinkovito izvajanje zadevnih pravil na 
Kitajskem za vlagatelje iz Evropske unije 
in od drugod močna spodbuda za naložbe, 
delitev novih tehnoloških znanj in veščin 
ter modernizacijo obstoječih tehnologij v 
tej državi;

Or. lt

Predlog spremembe 105
Franck Proust

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva Kitajsko, naj si bolj prizadeva 
za odpravo pomanjkljivosti pri 
uveljavljanju in uporabi pravic 
intelektualne lastnine; vztraja, da je treba 
na Kitajskem uskladiti trgovinske politike 
in predpise na centralni in regionalni 
ravni ter jih enotno izvajati povsod v 
državi;

Or. fr
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Predlog spremembe 106
Emilio Menéndez del Valle

Predlog resolucije
Odstavek 8 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8b. spodbuja Kitajsko, naj uskladi 
tehnične predpise in standarde z 
mednarodnimi standardi ter se izogiba 
„domačim“ standardom, izražajočim 
edinstvene kitajske tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 107
Robert Sturdy
v imenu skupine ECR

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ugotavlja, da Kitajska proizvede 97 % 
redkih zemelj, ki se uporabljajo v svetu, 
zato jo poziva, naj zagotovi pravično in 
trajnostno oskrbo svojih trgovinskih 
partnerjev; poziva Komisijo, naj bo 
posebej pozorna na kakršno koli morebitno 
omejevanje, ki bi ga uvedla Kitajska pri 
izvozu svojih surovin; v zvezi s tem 
opozarja, da je STO 5. julija 2011 Kitajsko 
obsodila zaradi vzpostavitve omejitev pri 
izvozu nekaterih surovin; poziva Komisijo, 
naj razvije evropsko strategijo za dobro 
upravljanje s surovinami, ki naj vključuje 
energetsko učinkovitost, recikliranje, 
manjšo porabo virov in razvoj 
industrijskega sodelovanja v sektorjih 
prihodnosti zelenega gospodarstva;

9. ugotavlja, da Kitajska proizvede 97 % 
redkih zemelj, ki se uporabljajo v svetu, 
zato jo poziva, naj zagotovi pravično in 
trajnostno oskrbo svojih trgovinskih 
partnerjev; poziva Komisijo, naj bo 
posebej pozorna na kakršno koli morebitno 
omejevanje, ki bi ga uvedla Kitajska pri 
izvozu svojih surovin; v zvezi s tem 
opozarja, da je STO 5. julija 2011 Kitajsko 
obsodila zaradi vzpostavitve omejitev pri 
izvozu nekaterih surovin; poziva Komisijo, 
naj razvije evropsko strategijo za dobro 
upravljanje s surovinami, ki naj vključuje 
energetsko učinkovitost, recikliranje, 
manjšo porabo virov in razvoj 
industrijskega sodelovanja v inovativnih in 
rast spodbujajočih gospodarskih sektorjih, 
vključno z zelenim gospodarstvom;
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Or. en

Predlog spremembe 108
Iuliu Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ugotavlja, da Kitajska proizvede 97 % 
redkih zemelj, ki se uporabljajo v svetu, 
zato jo poziva, naj zagotovi pravično in 
trajnostno oskrbo svojih trgovinskih 
partnerjev; poziva Komisijo, naj bo 
posebej pozorna na kakršno koli morebitno 
omejevanje, ki bi ga uvedla Kitajska pri 
izvozu svojih surovin; v zvezi s tem 
opozarja, da je STO 5. julija 2011 Kitajsko 
obsodila zaradi vzpostavitve omejitev pri 
izvozu nekaterih surovin; poziva Komisijo, 
naj razvije evropsko strategijo za dobro 
upravljanje s surovinami, ki naj vključuje 
energetsko učinkovitost, recikliranje, 
manjšo porabo virov in razvoj 
industrijskega sodelovanja v sektorjih 
prihodnosti zelenega gospodarstva;

9. ugotavlja, da Kitajska proizvede 97 % 
redkih zemelj, ki se uporabljajo v svetu, 
zato jo poziva, naj zagotovi pravično in 
trajnostno oskrbo svojih trgovinskih 
partnerjev; poziva Komisijo, naj bo 
posebej pozorna na kakršno koli morebitno 
omejevanje, ki bi ga uvedla Kitajska pri 
izvozu svojih surovin; v zvezi s tem 
opozarja, da je STO 5. julija 2011 Kitajsko 
obsodila zaradi vzpostavitve omejitev pri 
izvozu nekaterih surovin; poziva Komisijo, 
naj razvije evropsko strategijo za dobro 
upravljanje s surovinami, ki naj vključuje 
energetsko učinkovitost, recikliranje, 
učinkovitejšo rabo virov in razvoj 
industrijskega sodelovanja v sektorjih 
prihodnosti zelenega gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 109
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ugotavlja, da Kitajska proizvede 97 %
redkih zemelj, ki se uporabljajo v svetu, 
zato jo poziva, naj zagotovi pravično in 
trajnostno oskrbo svojih trgovinskih 
partnerjev; poziva Komisijo, naj bo 

9. ugotavlja, da Kitajska poseduje 
približno tretjino redkih zemelj, vendar je 
zaradi upada proizvodnje redkih zemelj v 
drugih državah – zaradi visokih stroškov 
in okoljskih vplivov ekstrakcije teh redkih 
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posebej pozorna na kakršno koli 
morebitno omejevanje, ki bi ga uvedla 
Kitajska pri izvozu svojih surovin; v zvezi 
s tem opozarja, da je STO 5. julija 2011 
Kitajsko obsodila zaradi vzpostavitve 
omejitev pri izvozu nekaterih surovin; 
poziva Komisijo, naj razvije evropsko 
strategijo za dobro upravljanje s 
surovinami, ki naj vključuje energetsko 
učinkovitost, recikliranje, manjšo porabo 
virov in razvoj industrijskega sodelovanja 
v sektorjih prihodnosti zelenega 
gospodarstva;

zemelj – Kitajska postala glavni 
proizvajalec številnih redkih zemelj; 
poziva Kitajsko, naj zagotovi pravično in 
trajnostno oskrbo svojih trgovinskih 
partnerjev s temi redkimi zemljami; v 
zvezi s tem opozarja, da je STO 
5. julija 2011 Kitajsko obsodila zaradi 
vzpostavitve omejitev pri izvozu nekaterih 
surovin; poziva Komisijo, naj oblikuje 
strateško partnerstvo za tehnološko 
sodelovanje s Kitajsko na področju 
nadomeščanja redkih zemelj in ublažitve 
okoljskega vpliva ekstrakcije virov; poziva 
Komisijo, naj razvije evropsko strategijo za 
dobro upravljanje s surovinami, ki naj 
vključuje energetsko učinkovitost, 
recikliranje, manjšo porabo virov in razvoj 
industrijskega sodelovanja v sektorjih 
prihodnosti zelenega gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 110
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ugotavlja, da Kitajska proizvede 97 % 
redkih zemelj, ki se uporabljajo v svetu, 
zato jo poziva, naj zagotovi pravično in 
trajnostno oskrbo svojih trgovinskih 
partnerjev; poziva Komisijo, naj bo 
posebej pozorna na kakršno koli morebitno 
omejevanje, ki bi ga uvedla Kitajska pri 
izvozu svojih surovin; v zvezi s tem 
opozarja, da je STO 5. julija 2011 Kitajsko 
obsodila zaradi vzpostavitve omejitev pri 
izvozu nekaterih surovin; poziva Komisijo, 
naj razvije evropsko strategijo za dobro 
upravljanje s surovinami, ki naj vključuje 
energetsko učinkovitost, recikliranje, 
manjšo porabo virov in razvoj 
industrijskega sodelovanja v sektorjih 

9. ugotavlja, da Kitajska proizvede 97 % 
redkih zemelj, ki se uporabljajo v svetu, 
zato jo poziva, naj zagotovi pravično in 
trajnostno oskrbo svojih trgovinskih 
partnerjev; poziva Komisijo, naj bo 
posebej pozorna na kakršno koli morebitno 
omejevanje, ki bi ga uvedla Kitajska pri 
izvozu svojih surovin; v zvezi s tem 
opozarja, da je STO 5. julija 2011 Kitajsko 
obsodila zaradi vzpostavitve omejitev pri 
izvozu nekaterih surovin; poziva Komisijo, 
naj razvije evropsko strategijo za dobro 
upravljanje s surovinami, ki naj vključuje 
energetsko učinkovitost, recikliranje, 
manjšo porabo virov in razvoj 
industrijskega sodelovanja v sektorjih 
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prihodnosti zelenega gospodarstva; prihodnosti zelenega gospodarstva; zahteva 
pogajanja za sprejetje skupnih pravil in 
načel glede trgovine s surovinami, s čimer 
bi ustvarili okvir za uporabo izvoznih 
omejitev na ravni STO, pa tudi G20, saj to 
vprašanje zadeva predvsem 
industrializirane države in Kitajsko;

Or. en

Predlog spremembe 111
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ugotavlja, da Kitajska proizvede 97 % 
redkih zemelj, ki se uporabljajo v svetu, 
zato jo poziva, naj zagotovi pravično in 
trajnostno oskrbo svojih trgovinskih
partnerjev; poziva Komisijo, naj bo 
posebej pozorna na kakršno koli morebitno 
omejevanje, ki bi ga uvedla Kitajska pri 
izvozu svojih surovin; v zvezi s tem 
opozarja, da je STO 5. julija 2011 Kitajsko 
obsodila zaradi vzpostavitve omejitev pri 
izvozu nekaterih surovin; poziva Komisijo, 
naj razvije evropsko strategijo za dobro 
upravljanje s surovinami, ki naj vključuje 
energetsko učinkovitost, recikliranje, 
manjšo porabo virov in razvoj 
industrijskega sodelovanja v sektorjih 
prihodnosti zelenega gospodarstva;

9. ugotavlja, da ker so druge rudnike 
zaprli ali pa teren še ni bil raziskan, 
Kitajska danes proizvede 97 % redkih 
zemelj, ki se uporabljajo v svetu, zato jo 
poziva, naj zagotovi trajnostne metode 
proizvodnje in pravičen dostop do trga
svojim trgovinskim partnerjem; poziva 
Komisijo, naj bo posebej pozorna na 
kakršno koli morebitno omejevanje, ki bi 
ga uvedla Kitajska pri izvozu svojih 
surovin; v zvezi s tem opozarja, da je STO 
5. julija 2011 Kitajsko obsodila zaradi 
vzpostavitve omejitev pri izvozu nekaterih 
surovin in da je Kitajska vložila pritožbo 
zoper to odločitev; poziva Komisijo, naj 
razvije evropsko strategijo za dobro 
upravljanje s surovinami, ki naj vključuje 
energetsko učinkovitost, recikliranje, 
manjšo porabo virov in razvoj 
industrijskega sodelovanja v sektorjih 
prihodnosti zelenega gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 112
Niccolò Rinaldi
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Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. ugotavlja, da Kitajska proizvede 97 % 
redkih zemelj, ki se uporabljajo v svetu, 
zato jo poziva, naj zagotovi pravično in 
trajnostno oskrbo svojih trgovinskih 
partnerjev; poziva Komisijo, naj bo 
posebej pozorna na kakršno koli morebitno 
omejevanje, ki bi ga uvedla Kitajska pri 
izvozu svojih surovin; v zvezi s tem 
opozarja, da je STO 5. julija 2011 Kitajsko 
obsodila zaradi vzpostavitve omejitev pri 
izvozu nekaterih surovin; poziva Komisijo, 
naj razvije evropsko strategijo za dobro
upravljanje s surovinami, ki naj vključuje 
energetsko učinkovitost, recikliranje, 
manjšo porabo virov in razvoj 
industrijskega sodelovanja v sektorjih 
prihodnosti zelenega gospodarstva;

9. ugotavlja, da Kitajska proizvede 97 % 
redkih zemelj, ki se uporabljajo v svetu, 
zato jo poziva, naj zagotovi pravično in 
trajnostno oskrbo svojih trgovinskih 
partnerjev; poziva Komisijo, naj bo 
posebej pozorna na kakršno koli morebitno 
omejevanje, ki bi ga uvedla Kitajska pri 
izvozu svojih surovin; v zvezi s tem 
opozarja, da je STO 5. julija 2011 Kitajsko 
obsodila zaradi vzpostavitve omejitev pri 
izvozu nekaterih surovin; poziva STO, naj 
pripravi dolgoročno strategijo za 
upravljanje redkih zemelj v svetu, da se 
zagotovi trajnostni gospodarski razvoj na 
vseh celinah;

Or. it

Predlog spremembe 113
Daniel Caspary

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo, naj izpelje pogajanja 
za sklenitev velikopoteznega sporazuma o 
naložbah med EU in Kitajsko, da bi tako 
ustvarila boljše okolje za evropske 
vlagatelje na Kitajskem in zvišala raven 
kitajskih kapitalskih tokov proti EU;

10. poziva Komisijo, naj izpelje pogajanja 
za sklenitev velikopoteznega sporazuma o 
naložbah med EU in Kitajsko, da bi tako 
ustvarila boljše okolje za evropske 
vlagatelje na Kitajskem in zvišala raven 
vzajemnih kapitalskih tokov;

Or. de
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Predlog spremembe 114
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo, naj izpelje pogajanja 
za sklenitev velikopoteznega sporazuma o
naložbah med EU in Kitajsko, da bi tako 
ustvarila boljše okolje za evropske 
vlagatelje na Kitajskem in zvišala raven 
kitajskih kapitalskih tokov proti EU;

10. pozdravlja pobudo Komisije za
pogajanja s Kitajsko za sklenitev 
sporazuma na ravni EU o dostopu do trga 
za naložbe in o zaščiti naložb, da bi tako 
ustvarila boljše okolje za evropske 
vlagatelje na Kitajskem in zvišala raven 
kitajskih kapitalskih tokov proti EU; v 
procesu opredelitve mandata Komisije za 
pogajanja poziva Svet, naj čim bolj 
upošteva stališče Parlamenta glede meril 
za nove sporazume na ravni EU o zaščiti 
naložb, zlasti v zvezi z
– uravnoteženjem pravic in dolžnosti 
vlagateljev, da v celoti spoštujejo predpise 
države gostiteljice, ki so v veljavi pred 
ustanovitvijo ali po njej,
– ohranjanjem prostora za socialne, 
okoljske in zdravstvene predpise v okviru 
javnih politik, ki ne smejo šteti za 
neupravičene omejitve upravičenih 
pričakovanih dobičkov ali posredne oblike 
razlastitve;
– vztrajanjem pri reševanju sporov med 
državami;
– morebitno uvedbo reševanja sporov med 
vlagatelji in državo s popolno 
preglednostjo postopka, ki vključuje 
oblikovanje kolegija arbitrov, uvedbo 
pritožbenega mehanizma ter objavo 
ugovorov, postopka in rezultatov,
– izključevanjem vprašanj glede 
zakonodajnih ali upravnih dejavnosti 
držav članic za izvajanje uredb in direktiv 
EU iz sporov med vlagatelji in državo,
– posebno obravnavo naložb državnih 
premoženjskih skladov;
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Or. en

Predlog spremembe 115
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo, naj izpelje pogajanja 
za sklenitev velikopoteznega sporazuma o 
naložbah med EU in Kitajsko, da bi tako 
ustvarila boljše okolje za evropske 
vlagatelje na Kitajskem in zvišala raven 
kitajskih kapitalskih tokov proti EU;

10. poziva Komisijo, naj izpelje pogajanja 
za sklenitev velikopoteznega sporazuma o 
naložbah med EU in Kitajsko, da bi lahko 
z zagotovitvijo bolj poštenih in zanesljivih 
pogojev za naložbe v EU in Kitajski hitreje 
in bolje izkoristili ogromne vzajemne 
možnosti vlaganj, povečali medsebojne 
kapitalske toke ter predvsem zagotovili 
dolgoročno in varno prihodnost za 
evropske vlagatelje na Kitajskem;

Or. de

Predlog spremembe 116
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo, naj izpelje pogajanja 
za sklenitev velikopoteznega sporazuma o 
naložbah med EU in Kitajsko, da bi tako 
ustvarila boljše okolje za evropske 
vlagatelje na Kitajskem in zvišala raven 
kitajskih kapitalskih tokov proti EU;

10. poziva Komisijo, naj izpelje pogajanja 
za sklenitev velikopoteznega in 
uravnoteženega sporazuma o naložbah 
med EU in Kitajsko, da bi tako ustvarila 
boljše okolje in zagotovila boljši dostop do 
trga za evropske vlagatelje na Kitajskem in 
bolj pregledno upravljanje kitajskih 
podjetij, ki vlagajo v EU, ter zvišala raven 
kitajskih kapitalskih tokov proti EU;

Or. en
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Predlog spremembe 117
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo, naj izpelje pogajanja 
za sklenitev velikopoteznega sporazuma o 
naložbah med EU in Kitajsko, da bi tako 
ustvarila boljše okolje za evropske 
vlagatelje na Kitajskem in zvišala raven 
kitajskih kapitalskih tokov proti EU;

10. ugotavlja, da se Komisija pripravlja na
pogajanja za sklenitev velikopoteznega 
sporazuma o naložbah med EU in Kitajsko, 
da bi tako ustvarila boljše okolje za 
evropske vlagatelje na Kitajskem in zvišala 
raven kitajskih kapitalskih tokov proti EU;
vztraja, da mora vsak okvirni mandat za 
taka pogajanja v celoti upoštevati zahteve 
iz poročila Evropskega parlamenta o 
prihodnosti evropske mednarodne 
naložbene politike; znova poudarja, da 
naložbeni sporazumi ne smejo 
spodkopavati prihodnjih demokratičnih 
političnih procesov odločanja;

Or. en

Predlog spremembe 118
Iuliu Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. pozdravlja odprtje centra EU za 
evropska mala in srednja podjetja v 
Pekingu novembra 2010, ki je svoja vrata 
za mala in srednja podjetja odprl marca 
2011 in je pristojen za pomoč evropskim 
malim in srednjim podjetjem, da 
obvladajo izzive pri poslovanju na 
kitajskem trgu, zlasti v zgodnjih fazah 
razvoja podjetja; center poleg tega 
opozarja na področja, kjer Kitajska nudi 
priložnosti za mala in srednja podjetja 
EU, in jim pomaga pri poslovanju v 
kitajskem regulativnem okolju;
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Or. en

Predlog spremembe 119
Iuliu Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 10 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10b. poudarja pomen sodelovanja med 
podjetji ter partnerstev med kitajskimi 
univerzami in podjetji EU, da bi 
spodbudili inovacije na Kitajskem; 
opozarja na koristi podatkovne zbirke EU 
o dostopu do trga, ki vsebuje informacije 
za podjetja EU o pogojih za dostop do 
trga, kot so uvozne tarife, zahteve v zvezi z 
izdelki, trgovinske ovire, formalnosti, 
dokumenti in statistike; pozdravlja 
delovanje Evropske gospodarske zbornice 
na Kitajskem;

Or. en

Predlog spremembe 120
Robert Sturdy
v imenu skupine ECR

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. opozarja, da ima Kitajska v lasti javne 
dolgove držav članic evroobmočja; 
poudarja, da je zadevno lastništvo dobilo 
nove politične razsežnosti zaradi resnih 
dolžniških težav znotraj evroobmočja; 
poziva Komisijo, naj skupaj z ECB in 
državami članicami razmisli o vzpostavitvi 
usklajenega sistema za določanje lastnikov 
javnega dolga; se sprašuje o tem, kake
možnosti sploh ima EU v trgovinskih 

11. opozarja, da ima Kitajska v lasti javne 
dolgove držav članic evroobmočja; 
poudarja, da je zadevno lastništvo dobilo 
nove politične razsežnosti zaradi resnih 
dolžniških težav znotraj evroobmočja; 
poziva Komisijo, naj skupaj z ECB in 
državami članicami razmisli o vzpostavitvi 
usklajenega sistema za določanje lastnikov 
javnega dolga; je zaskrbljen, da so 
pogajalske možnosti EU v trgovinskih 
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pogajanjih s Kitajsko zaradi prispevka te 
države k finančni stabilizaciji 
evroobmočja;

pogajanjih s Kitajsko spodkopane zaradi 
prispevka te države k finančni stabilizaciji 
evroobmočja;

Or. en

Predlog spremembe 121
Emilio Menéndez del Valle

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. opozarja, da ima Kitajska v lasti javne 
dolgove držav članic evroobmočja; 
poudarja, da je zadevno lastništvo dobilo 
nove politične razsežnosti zaradi resnih 
dolžniških težav znotraj evroobmočja; 
poziva Komisijo, naj skupaj z ECB in 
državami članicami razmisli o vzpostavitvi 
usklajenega sistema za določanje lastnikov 
javnega dolga; se sprašuje o tem, kake 
možnosti sploh ima EU v trgovinskih 
pogajanjih s Kitajsko zaradi prispevka te 
države k finančni stabilizaciji 
evroobmočja;

11. opozarja, da ima Kitajska v lasti javne 
dolgove držav članic evroobmočja; 
poudarja, da je zadevno lastništvo dobilo 
nove politične razsežnosti zaradi resnih 
dolžniških težav znotraj evroobmočja; 
poziva Komisijo, naj skupaj z ECB in 
državami članicami razmisli o vzpostavitvi 
usklajenega sistema za določanje lastnikov 
javnega dolga;

Or. en

Predlog spremembe 122
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. opozarja, da ima Kitajska v lasti javne 
dolgove držav članic evroobmočja; 
poudarja, da je zadevno lastništvo dobilo
nove politične razsežnosti zaradi resnih 
dolžniških težav znotraj evroobmočja; 
poziva Komisijo, naj skupaj z ECB in 

11. pozdravlja pomoč Kitajske državam 
članicam znotraj in zunaj evroobmočja v 
času hude finančne krize z neposrednimi 
tujimi naložbami in deloma z nakupom 
državnih obveznic; poudarja, da je ta 
pomoč dobila nove politične razsežnosti v 
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državami članicami razmisli o vzpostavitvi 
usklajenega sistema za določanje lastnikov 
javnega dolga; se sprašuje o tem, kake 
možnosti sploh ima EU v trgovinskih 
pogajanjih s Kitajsko zaradi prispevka te 
države k finančni stabilizaciji 
evroobmočja;

partnerstvu med Evropsko unijo in 
Kitajsko; poziva Komisijo, naj skupaj z 
ECB in državami članicami razmisli o 
vzpostavitvi usklajenega sistema za 
določanje zasebnih in javnih lastnikov 
javnega dolga; se sprašuje o tem, kake 
možnosti sploh ima EU v trgovinskih 
pogajanjih s Kitajsko zaradi zelo 
potrebnega in dobrodošlega prispevka te 
države k finančni stabilizaciji 
evroobmočja;

Or. en

Predlog spremembe 123
Franck Proust

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. opozarja, da ima Kitajska v lasti javne 
dolgove držav članic evroobmočja; 
poudarja, da je zadevno lastništvo dobilo 
nove politične razsežnosti zaradi resnih 
dolžniških težav znotraj evroobmočja; 
poziva Komisijo, naj skupaj z ECB in 
državami članicami razmisli o vzpostavitvi
usklajenega sistema za določanje lastnikov 
javnega dolga; se sprašuje o tem, kake 
možnosti sploh ima EU v trgovinskih 
pogajanjih s Kitajsko zaradi prispevka te 
države k finančni stabilizaciji 
evroobmočja;

11. opozarja, da ima Kitajska v lasti javne 
dolgove držav članic evroobmočja; 
poudarja, da je zadevno lastništvo dobilo 
nove politične razsežnosti zaradi resnih 
dolžniških težav znotraj evroobmočja; 
poziva Komisijo, naj skupaj z ECB in 
državami članicami vzpostavi usklajen
sistem za določanje lastnikov javnega 
dolga; se sprašuje o tem, kake možnosti 
sploh ima EU v trgovinskih pogajanjih s 
Kitajsko zaradi prispevka te države k 
finančni stabilizaciji evroobmočja;

Or. fr

Predlog spremembe 124
Matteo Salvini
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Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. opozarja, da ima Kitajska v lasti javne 
dolgove držav članic evroobmočja; 
poudarja, da je zadevno lastništvo dobilo 
nove politične razsežnosti zaradi resnih 
dolžniških težav znotraj evroobmočja; 
poziva Komisijo, naj skupaj z ECB in 
državami članicami razmisli o vzpostavitvi
usklajenega sistema za določanje lastnikov 
javnega dolga; se sprašuje o tem, kake 
možnosti sploh ima EU v trgovinskih 
pogajanjih s Kitajsko zaradi prispevka te 
države k finančni stabilizaciji 
evroobmočja;

11. opozarja, da ima Kitajska v lasti javne 
dolgove držav članic evroobmočja; 
poudarja, da je zadevno lastništvo dobilo 
nove politične razsežnosti zaradi resnih 
dolžniških težav znotraj evroobmočja; 
poziva Komisijo, naj skupaj z ECB in 
državami članicami razmisli o vzpostavitvi
usklajenega sistema za določanje lastnikov 
javnega dolga;

Or. it

Predlog spremembe 125
Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da si Kitajska s kronično
podcenjenostjo juana in njegovo 
nekonvertibilnostjo zagotavlja nelojalno 
konkurenčno prednost pri izvozu svojega 
blaga, po drugi strani pa ima ta država v 
lasti tretjino svetovnih deviznih rezerv; 
opozarja, da bo brez krepitve mednarodnih 
finančnih predpisov in makroekonomskega 
usklajevanja med državami članicami 
skupine G20 ogrožena svetovna 
gospodarska in trgovinska stabilnost; 
poziva Kitajsko, naj dopusti dvig vrednosti 
juana, da bi ta dosegel ustrezen menjalni 
tečaj; opozarja, da lahko EU na podlagi 
Pogodb v primeru nevzdržnih svetovnih 
valutnih neravnovesij sprejme politiko 
deviznega tečaja;

12. poudarja, da bi si Kitajska z domnevno
podcenjenostjo juana in njegovo 
nekonvertibilnostjo lahko zagotovila 
nelojalno konkurenčno prednost pri izvozu 
svojega blaga, po drugi strani pa ima ta 
država v lasti tretjino svetovnih deviznih 
rezerv; opozarja, da bo brez krepitve 
mednarodnih finančnih predpisov in 
makroekonomskega usklajevanja med 
državami članicami skupine G20 ogrožena 
svetovna gospodarska in trgovinska 
stabilnost; poziva Kitajsko, naj dopusti 
dvig vrednosti juana, da bi ta dosegel 
ustrezen menjalni tečaj; opozarja, da lahko 
EU na podlagi Pogodb v primeru 
nevzdržnih svetovnih valutnih neravnovesij 
sprejme politiko deviznega tečaja;
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Or. en

Predlog spremembe 126
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da si Kitajska s kronično 
podcenjenostjo juana in njegovo 
nekonvertibilnostjo zagotavlja nelojalno 
konkurenčno prednost pri izvozu svojega 
blaga, po drugi strani pa ima ta država v 
lasti tretjino svetovnih deviznih rezerv; 
opozarja, da bo brez krepitve mednarodnih 
finančnih predpisov in makroekonomskega 
usklajevanja med državami članicami
skupine G20 ogrožena svetovna 
gospodarska in trgovinska stabilnost; 
poziva Kitajsko, naj dopusti dvig vrednosti 
juana, da bi ta dosegel ustrezen menjalni 
tečaj; opozarja, da lahko EU na podlagi 
Pogodb v primeru nevzdržnih svetovnih 
valutnih neravnovesij sprejme politiko 
deviznega tečaja;

12. poudarja, da si Kitajska s kronično 
podcenjenostjo juana in njegovo 
nekonvertibilnostjo zagotavlja nelojalno 
konkurenčno prednost pri izvozu svojega 
blaga, medtem ko je uvoz za Kitajsko 
posledično dražji, kar prispeva k visoki 
inflaciji na Kitajskem;opozarja, da je 
Kitajska zato, ker ima v lasti tretjino 
svetovnih deviznih rezerv, zelo 
izpostavljena učinkom morebitne 
gospodarske recesije na Japonskem, v 
Severni Ameriki ali Evropi; opozarja, da 
bo brez krepitve mednarodnih finančnih 
predpisov in makroekonomskega 
usklajevanja med državami članicami
Mednarodnega denarnega sklada
ogrožena svetovna gospodarska in 
trgovinska stabilnost; poziva Kitajsko, naj 
dopusti dvig vrednosti juana, da bi ta 
dosegel ustrezen menjalni tečaj; se dobro 
zaveda kitajskega predloga o ponovni 
prilagoditvi košarice valut posebnih 
pravic črpanja v Mednarodnem denarnem 
skladu glede na vlogo velikih 
gospodarstev v vzponu in njihove valute;

Or. en

Predlog spremembe 127
Marielle De Sarnez

Predlog resolucije
Odstavek 12
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da si Kitajska s kronično 
podcenjenostjo juana in njegovo 
nekonvertibilnostjo zagotavlja nelojalno 
konkurenčno prednost pri izvozu svojega 
blaga, po drugi strani pa ima ta država v 
lasti tretjino svetovnih deviznih rezerv;
opozarja, da bo brez krepitve mednarodnih 
finančnih predpisov in makroekonomskega 
usklajevanja med državami članicami 
skupine G20 ogrožena svetovna 
gospodarska in trgovinska stabilnost; 
poziva Kitajsko, naj dopusti dvig vrednosti 
juana, da bi ta dosegel ustrezen menjalni 
tečaj; opozarja, da lahko EU na podlagi 
Pogodb v primeru nevzdržnih svetovnih 
valutnih neravnovesij sprejme politiko 
deviznega tečaja;

12. poudarja, da si Kitajska s kronično 
podcenjenostjo juana in njegovo 
nekonvertibilnostjo zagotavlja nelojalno 
konkurenčno prednost pri izvozu svojega 
blaga, po drugi strani pa ima ta država v 
lasti tretjino svetovnih deviznih 
rezerv;zahteva okrepitev mednarodnih 
finančnih predpisov in makroekonomskega 
usklajevanja med državami članicami 
skupine G20, brez katere bo ogrožena 
svetovna gospodarska in trgovinska 
stabilnost; poziva Kitajsko, naj dopusti 
dvig vrednosti juana, da bi ta dosegel 
ustrezen menjalni tečaj; opozarja, da lahko 
EU na podlagi Pogodb v primeru 
nevzdržnih svetovnih valutnih neravnovesij 
sprejme politiko deviznega tečaja;

Or. fr

Predlog spremembe 128
Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva Komisijo, naj spodbuja 
Kitajsko k liberalizaciji tekočega računa, 
in hkrati Komisijo spodbuja, naj predstavi 
dokaze o tem, kako režim fiksnega 
deviznega tečaja škodi konkurenčnosti 
EU ter nato razmisli o ustreznih 
prednostnih ukrepih;

Or. en

Predlog spremembe 129
Iuliu Winkler
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Predlog resolucije
Podnaslov 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

Reforma ureditve trgovine črtano

Or. en

Predlog spremembe 130
Iuliu Winkler

Predlog resolucije
Podnaslov 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Novemu institucionalnemu okviru v 
trgovinskih odnosih med EU in Kitajsko 
naproti

Or. en

Predlog spremembe 131
Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva države članice, naj od tujih 
podjetij zahtevajo, da ob nakupu 
evropskih podjetij ali ob ustanavljanju 
hčerinskih družb v EU upoštevajo 
evropske socialne in okoljske standarde 
ter si prizadevajo za trajno zaposlovanje; 
poziva Komisijo, naj po zgledu Odbora za 
tuje naložbe v Združenih državah Amerike 
(CFIUS) ustanovi organ, ki bo vnaprej 
ocenjeval tuje strateške naložbe, da bi 
tako zagotovili jasen pregled nad podjetji, 
ki delujejo na evropskem ozemlju in vanj 
usmerjajo svoje naložbe;

črtano



PE480.615v01-00 70/95 AM\889744SL.doc

SL

Or. en

Predlog spremembe 132
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva države članice, naj od tujih 
podjetij zahtevajo, da ob nakupu 
evropskih podjetij ali ob ustanavljanju 
hčerinskih družb v EU upoštevajo 
evropske socialne in okoljske standarde 
ter si prizadevajo za trajno zaposlovanje; 
poziva Komisijo, naj po zgledu Odbora za 
tuje naložbe v Združenih državah Amerike 
(CFIUS) ustanovi organ, ki bo vnaprej 
ocenjeval tuje strateške naložbe, da bi 
tako zagotovili jasen pregled nad podjetji, 
ki delujejo na evropskem ozemlju in vanj 
usmerjajo svoje naložbe;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 133
Robert Sturdy
v imenu skupine ECR

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva države članice, naj od tujih 
podjetij zahtevajo, da ob nakupu evropskih 
podjetij ali ob ustanavljanju hčerinskih 
družb v EU upoštevajo evropske socialne 
in okoljske standarde ter si prizadevajo za 
trajno zaposlovanje; poziva Komisijo, naj 
po zgledu Odbora za tuje naložbe v 
Združenih državah Amerike (CFIUS) 
ustanovi organ, ki bo vnaprej ocenjeval

13. poziva države članice, naj zagotovijo, 
da bodo tuja podjetja, ki delujejo v EU, ob 
nakupu evropskih podjetij ali ob 
ustanavljanju hčerinskih družb v EU 
upoštevala vso zakonodajo, ki velja na 
enotnem trgu, vključno s socialnimi in 
okoljskimi standardi, ter prispevala k 
spodbujanju trajnega zaposlovanja; 
poziva Komisijo in države članice, naj po 
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tuje strateške naložbe, da bi tako 
zagotovili jasen pregled nad podjetji, ki 
delujejo na evropskem ozemlju in vanj 
usmerjajo svoje naložbe;

zgledu Odbora za tuje naložbe v Združenih 
državah Amerike (CFIUS) preučijo 
možnost vnaprejšnjega ocenjevanja tujih 
strateških naložb, da bi tako zagotovili 
jasen pregled nad podjetji, ki delujejo na 
evropskem ozemlju in vanj usmerjajo svoje 
naložbe;

Or. en

Predlog spremembe 134
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva države članice, naj od tujih 
podjetij zahtevajo, da ob nakupu evropskih 
podjetij ali ob ustanavljanju hčerinskih 
družb v EU upoštevajo evropske socialne 
in okoljske standarde ter si prizadevajo za 
trajno zaposlovanje; poziva Komisijo, naj 
po zgledu Odbora za tuje naložbe v 
Združenih državah Amerike (CFIUS) 
ustanovi organ, ki bo vnaprej ocenjeval 
tuje strateške naložbe, da bi tako zagotovili 
jasen pregled nad podjetji, ki delujejo na 
evropskem ozemlju in vanj usmerjajo svoje 
naložbe;

13. poziva države članice, naj z ustreznim 
mehanizmom spremljanja zagotovijo, da
tuja podjetja ob nakupu evropskih podjetij 
ali ob ustanavljanju hčerinskih družb v EU 
upoštevajo evropske socialne in okoljske 
standarde ter si prizadevajo za trajno 
zaposlovanje; poziva Komisijo, naj po 
zgledu Odbora za tuje naložbe v Združenih 
državah Amerike (CFIUS) ustanovi organ, 
ki bo vnaprej ocenjeval tuje strateške 
naložbe, da bi tako zagotovili jasen pregled 
nad podjetji, ki delujejo na evropskem 
ozemlju in vanj usmerjajo svoje naložbe;

Or. en

Predlog spremembe 135
Marielle De Sarnez, Emilio Menéndez del Valle

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva države članice, naj od tujih 13. poziva države članice, naj od tujih 
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podjetij zahtevajo, da ob nakupu evropskih 
podjetij ali ob ustanavljanju hčerinskih 
družb v EU upoštevajo evropske socialne 
in okoljske standarde ter si prizadevajo za 
trajno zaposlovanje; poziva Komisijo, naj 
po zgledu Odbora za tuje naložbe v 
Združenih državah Amerike (CFIUS) 
ustanovi organ, ki bo vnaprej ocenjeval 
tuje strateške naložbe, da bi tako zagotovili 
jasen pregled nad podjetji, ki delujejo na 
evropskem ozemlju in vanj usmerjajo svoje 
naložbe;

podjetij zahtevajo, da ob nakupu evropskih 
podjetij ali ob ustanavljanju hčerinskih 
družb v EU upoštevajo evropske socialne 
in okoljske standarde ter si prizadevajo za 
trajno zaposlovanje; poziva Komisijo, naj 
po zgledu Odbora za tuje naložbe v 
Združenih državah Amerike (CFIUS) 
ustanovi organ, ki bo vnaprej ocenjeval 
tuje strateške naložbe, da bi tako zagotovili 
jasen pregled nad podjetji, ki delujejo na 
evropskem ozemlju in vanj usmerjajo svoje 
naložbe, ter naj redno poroča Parlamentu;

Or. en

Predlog spremembe 136
Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva EU, naj predlaga reformo 
pravil za ureditev trgovine, za katero 
veljajo predpisi STO in v katero je treba 
vključiti zavezujoče socialne in sanitarne 
standarde, pripravljene v sodelovanju s 
Svetovno zdravstveno organizacijo, 
Mednarodno organizacijo dela in 
Organizacijo združenih narodov;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 137
Iuliu Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva EU, naj predlaga reformo 
pravil za ureditev trgovine, za katero 

črtano
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veljajo predpisi STO in v katero je treba 
vključiti zavezujoče socialne in sanitarne 
standarde, pripravljene v sodelovanju s 
Svetovno zdravstveno organizacijo, 
Mednarodno organizacijo dela in 
Organizacijo združenih narodov;

Or. en

Predlog spremembe 138
Robert Sturdy
v imenu skupine ECR

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva EU, naj predlaga reformo pravil
za ureditev trgovine, za katero veljajo 
predpisi STO in v katero je treba vključiti
zavezujoče socialne in sanitarne 
standarde, pripravljene v sodelovanju s 
Svetovno zdravstveno organizacijo, 
Mednarodno organizacijo dela in 
Organizacijo združenih narodov;

14. poziva EU, naj predlaga skupen 
razmislek o pravilih za ureditev
mednarodne trgovine skupaj z drugimi 
zainteresiranimi stranmi, kot so STO, 
Mednarodna organizacija dela, OECD in 
OZN, vključno z možnostjo, da članice 
STO razmislijo o skupnih socialnih in 
zdravstvenih standardih za boljšo zaščito 
potrošnikov in večjo varnost po svetu;

Or. en

Predlog spremembe 139
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva EU, naj predlaga reformo 
pravil za ureditev trgovine, za katero 
veljajo predpisi STO in v katero je treba 
vključiti zavezujoče socialne in sanitarne
standarde, pripravljene v sodelovanju s 

14. poziva EU, naj se v vseh ustreznih 
mednarodnih organizacijah proaktivno 
zavzema za proces reform, v katerem bi 
med pravila mednarodne trgovine
vključili zavezujoče socialne, okoljske in 
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Svetovno zdravstveno organizacijo, 
Mednarodno organizacijo dela in 
Organizacijo združenih narodov;

zdravstvene standarde;

Or. en

Predlog spremembe 140
Niccolò Rinaldi

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva EU, naj predlaga reformo pravil 
za ureditev trgovine, za katero veljajo 
predpisi STO in v katero je treba vključiti 
zavezujoče socialne in sanitarne standarde, 
pripravljene v sodelovanju s Svetovno 
zdravstveno organizacijo, Mednarodno 
organizacijo dela in Organizacijo 
združenih narodov;

14. poziva EU, naj predlaga reformo pravil 
za ureditev trgovine, za katero veljajo 
predpisi STO in v katero je treba vključiti 
zavezujoče socialne, zdravstvene in 
okoljske standarde, pripravljene v 
sodelovanju s Svetovno zdravstveno 
organizacijo, Mednarodno organizacijo 
dela in Organizacijo združenih narodov;

Or. it

Predlog spremembe 141
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. ugotavlja, da narašča število 
delovnih sporov na Kitajskem, in obžaluje, 
da zvišanja minimalnih plač ne 
zadostujejo za kritje inflacije, zlasti v 
južnih provincah; poziva Kitajsko, naj 
sprejme celovito zakonodajo o kolektivnih 
pogajanjih in vse potrebne ukrepe za 
socialni dialog;predlaga, naj Komisija 
sodeluje s kitajskimi oblastmi in 
zainteresiranimi stranmi na Kitajskem, da 
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bi podprli tak razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 142
Iuliu Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. obžaluje, da je institucionalni okvir 
za trgovinske odnose med EU in Kitajsko 
razdrobljen in neusklajen; poziva 
Komisijo, naj nujno pregleda 
organizacijsko shemo dvostranskih 
odnosov, si prizadeva za boljše 
usklajevanje in odpravi, kar je odveč v 
množici neštetih delovnih skupin, 
dialogov ter drugih formalnih in 
neformalnih teles; poziva države članice, 
posamezne regije in občine, naj bolje 
usklajujejo svoje politike do Kitajske ter 
nujno ukrepajo, da bi dosegle operativno 
soglasje za doseganje skupnih ciljev EU;

Or. en

Predlog spremembe 143
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva EU, naj razvije strategijo za
preprečevanje prisilnih prenosov
tehnologije; želi, da bi se v zvezi s tem 
hitro končal postopek okrepljenega 
sodelovanja glede patenta Skupnosti;

15. poziva EU, naj razvije strategijo za 
pravično partnerstvo s Kitajsko za prenose
tehnologije in skupne programe raziskav; 
poziva EU in države članice, naj bistveno 
več vlagajo v izobraževanje, univerze ter 
raziskave in razvoj; želi, da bi se v zvezi s 
tem hitro končal postopek okrepljenega 
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sodelovanja glede patenta Skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 144
Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. zahteva, da za vse blago v obtoku na 
notranjem trgu strogo veljajo evropski 
predpisi in standardi, ter poziva Komisijo, 
naj nemudoma predlaga scenarij, ki se bo 
skladal s pravili STO in bo vključeval 
postopno uvedbo pogojnosti za trgovino 
in/ali poravnave na mejah za blago s 
poreklom iz tretjih držav, ki ne bi 
upoštevale teh pravil;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 145
Daniel Caspary

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. zahteva, da za vse blago v obtoku na 
notranjem trgu strogo veljajo evropski 
predpisi in standardi, ter poziva Komisijo, 
naj nemudoma predlaga scenarij, ki se bo 
skladal s pravili STO in bo vključeval 
postopno uvedbo pogojnosti za trgovino 
in/ali poravnave na mejah za blago s 
poreklom iz tretjih držav, ki ne bi 
upoštevale teh pravil;

16. zahteva, da za vse blago v obtoku na 
notranjem trgu strogo veljajo evropski 
predpisi in standardi;

Or. de
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Predlog spremembe 146
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. zahteva, da za vse blago v obtoku na 
notranjem trgu strogo veljajo evropski 
predpisi in standardi, ter poziva Komisijo, 
naj nemudoma predlaga scenarij, ki se bo 
skladal s pravili STO in bo vključeval 
postopno uvedbo pogojnosti za trgovino 
in/ali poravnave na mejah za blago s 
poreklom iz tretjih držav, ki ne bi 
upoštevale teh pravil;

16. zahteva, da za vse blago v obtoku na 
notranjem trgu strogo veljajo evropski 
socialni, okoljski in zdravstveni standardi, 
ter poziva Komisijo, naj nemudoma 
predlaga scenarij, ki bo vključeval 
postopno uvedbo pogojnosti za trgovino 
in/ali ukrepe za prilagajanje na mejah za 
blago s poreklom iz tretjih držav, ki ne bi 
upoštevale teh pravil;

Or. en

Predlog spremembe 147
Silvana Koch-Mehrin

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. zahteva, da za vse blago v obtoku na 
notranjem trgu strogo veljajo evropski 
predpisi in standardi, ter poziva Komisijo, 
naj nemudoma predlaga scenarij, ki se bo 
skladal s pravili STO in bo vključeval 
postopno uvedbo pogojnosti za trgovino 
in/ali poravnave na mejah za blago s 
poreklom iz tretjih držav, ki ne bi 
upoštevale teh pravil;

16. zahteva, da za vse blago v obtoku na 
notranjem trgu strogo veljajo evropski 
predpisi in standardi, ter poziva Komisijo, 
naj premisli o scenariju, ki se bo skladal s 
pravili STO in bo vključeval postopno 
uvedbo pogojnosti za trgovino in/ali ukrepe 
za prilagajanje na mejah za blago s 
poreklom iz tretjih držav, ki ne bi 
upoštevale teh pravil; poudarja, da morajo 
biti ukrepi v okviru takega mehanizma 
sorazmerni, nediskriminatorni ter ne 
smejo arbitrarno in neutemeljeno ovirati 
trgovine, da bi preprečili gospodarsko 
škodo za domačo industrijo in trgovinskim 
partnericam onemogočili, da uporabljajo 
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podobne ukrepe za omejevanje dostopa 
evropskih podjetij na trge tretjih držav;

Or. en

Predlog spremembe 148
Franck Proust

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. je zaskrbljen zaradi neenotnosti v 
Evropi glede odnosov s Kitajsko; poziva 
Komisijo, naj racionalizira število 
institucij, ki so pristojne za odnose med 
EU in Kitajsko, in poziva Svet, naj se 
dogovori o dejanski strategiji glede 
odnosov s Kitajsko; predlaga, da se vsako 
leto objavi poročilo o oceni skladnosti 
Kitajske z njenimi zavezami v okviru STO;

Or. fr

Predlog spremembe 149
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler, Emilio Menéndez del Valle

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. opozarja na vse večji vpliv Kitajske v 
mednarodni trgovini; zato poziva EU, naj 
še naprej budno spremlja gospodarski, 
socialni in okoljski vpliv vse večjih naložb 
Kitajske v državah v razvoju, zlasti v 
Afriki;

17. opozarja na vse večji vpliv Kitajske v 
mednarodni trgovini; zato poziva EU, naj 
še naprej budno spremlja gospodarski, 
socialni in okoljski vpliv vse večjih naložb 
Kitajske v državah v razvoju, zlasti v 
Latinski Ameriki in Afriki;

Or. en
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Predlog spremembe 150
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. opozarja na vse večji vpliv Kitajske v 
mednarodni trgovini; zato poziva EU, naj 
še naprej budno spremlja gospodarski, 
socialni in okoljski vpliv vse večjih naložb 
Kitajske v državah v razvoju, zlasti v 
Afriki;

17. opozarja na vse večji vpliv Kitajske v 
mednarodni trgovini; zato poziva EU, naj 
še naprej budno spremlja in ocenjuje 
politični, gospodarski, socialni in okoljski 
vpliv vse večjih naložb Kitajske v razvitih 
državah in v državah v razvoju;

Or. en

Predlog spremembe 151
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. opozarja na vse večji vpliv Kitajske v 
mednarodni trgovini; zato poziva EU, naj 
še naprej budno spremlja gospodarski, 
socialni in okoljski vpliv vse večjih naložb 
Kitajske v državah v razvoju, zlasti v 
Afriki;

17. opozarja na vse večji vpliv Kitajske v 
mednarodni trgovini; zato poziva EU, naj 
si bolj prizadeva za usklajevanje evropskih 
in kitajskih dejavnosti v državah v razvoju 
z vidika njihovega gospodarskega, 
socialnega in okoljskega vpliva; ugotavlja, 
da vse večje naložbe Kitajske v državah v 
razvoju na lokalni ravni dojemajo hkrati 
kot grožnjo in kot priložnost za manjšo 
odvisnost od EU, Japonske in ZDA;

Or. en

Predlog spremembe 152
Tokia Saïfi

Predlog resolucije
Odstavek 17
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. opozarja na vse večji vpliv Kitajske v 
mednarodni trgovini; zato poziva EU, naj 
še naprej budno spremlja gospodarski, 
socialni in okoljski vpliv vse večjih naložb 
Kitajske v državah v razvoju, zlasti v 
Afriki;

17. opozarja na vse večji vpliv Kitajske v 
mednarodni trgovini in na regionalni 
ravni, saj je Kitajska glavna trgovinska 
partnerica Združenja držav jugovzhodne 
Azije (ASEAN); zato poziva EU, naj še 
naprej budno spremlja gospodarski, 
socialni in okoljski vpliv vse večjih naložb 
Kitajske v državah v razvoju, zlasti v 
Afriki in v preostali Aziji;

Or. fr

Predlog spremembe 153
Marielle De Sarnez, Emilio Menéndez del Valle, Yannick Jadot

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. ponavlja, da morajo kitajske naložbe 
v Latinski Ameriki in Afriki, zlasti 
vlaganja v posebnih ekonomskih conah, 
prispevati h gospodarskemu razvoju in 
razvoju lokalnih proizvodnih verig z 
lokalno delovno silo;

Or. en

Predlog spremembe 154
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. meni, da je mogoče z upoštevanjem 
socialnih pravic v trgovinskih odnosih 
ustvariti priložnosti za spodbujanje boja 
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za človekove pravice;

Or. en

Predlog spremembe 155
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. obžaluje, da se za naložbe in pomoč 
Kitajske v državah v razvoju ne 
uporabljajo mednarodni standardi v 
okviru presoje okoljskih in socialnih 
vplivov;

Or. en

Predlog spremembe 156
Marielle De Sarnez

Predlog resolucije
Odstavek 17 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17b. je zaskrbljen, ker nekatera evropska 
podjetja v Kitajsko vlagajo predvsem 
zaradi nizkih stroškov proizvodnje, ki so 
posledica nižjih socialnih in okoljskih 
standardov ter nižjih standardov na 
področju človekovih pravic; močno 
priporoča, naj Komisija in države članice 
pospešujejo učinkovite prakse družbene 
odgovornosti podjetij med evropskimi 
podjetji na Kitajskem ter spodbujajo 
razširjanje in javno objavo najboljše 
prakse v okviru pobud za družbeno 
odgovornost podjetij; poleg tega poziva 
Komisijo, naj preuči, kako bi lahko 
določbe o družbeni odgovornosti podjetij 
vključili v prihodnji naložbeni sporazum 
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med EU in Kitajsko;

Or. en

Predlog spremembe 157
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 17 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17b. spodbuja vlade držav, ki so bogate z 
viri, naj izkoristijo nove razmere na 
mednarodnih trgih z vidika 
konkurenčnosti in si izpogajajo najboljše 
sporazume v interesu svojih prebivalcev;

Or. en

Predlog spremembe 158
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 17 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17c. je zaskrbljen glede vpliva novih 
vzorcev potrošnje in naložbenih praks na 
Kitajskem ter zaradi politik o biogorivih v 
Evropi in ZDA na cene hrane v državah v 
razvoju; poziva k oblikovanju pobude EU 
in Kitajske za regulativne pristope k 
prodajam in nakupom zemljišč, ki 
trenutno ogrožajo kmete in varno oskrbo s 
hrano v državah v razvoju;

Or. en
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Predlog spremembe 159
Daniel Caspary

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. opozarja, da je Kitajska največja 
svetovna proizvajalka toplogrednih plinov; 
poziva EU, naj STO predlaga vključitev 
ekološke in podnebne zaveze tako, da bodo 
s pravili, s katerimi je urejena 
mednarodna trgovina, predpisani 
učinkoviti okoljski standardi; 

18. opozarja, da je Kitajska največja 
svetovna proizvajalka toplogrednih plinov; 
poziva EU, naj v mednarodnih 
organizacijah predlaga vključitev ekološke 
in podnebne zaveze tako, da bodo s pravili
mednarodnih organizacij predpisani 
učinkoviti okoljski standardi;

Or. de

Predlog spremembe 160
Robert Sturdy
v imenu skupine ECR

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. opozarja, da je Kitajska največja 
svetovna proizvajalka toplogrednih plinov; 
poziva EU, naj STO predlaga vključitev 
ekološke in podnebne zaveze tako, da 
bodo s pravili, s katerimi je urejena 
mednarodna trgovina, predpisani 
učinkoviti okoljski standardi;

18. opozarja, da je Kitajska največja 
svetovna proizvajalka toplogrednih plinov; 
poziva EU, naj sodeluje s kitajskimi 
oblastmi in izmenja najboljše prakse o 
načinih za izboljšanje upoštevanja 
mednarodnih okoljskih konvencij pri 
predpisovanju učinkovitih okoljskih 
standardov za kitajski trg; meni, da je 
treba gospodarsko moč Kitajske in njene 
zmogljivosti za spodbujanje tehnoloških 
inovacij izkoristiti v svetovnem boju proti 
podnebnim spremembam;

Or. en

Predlog spremembe 161
Yannick Jadot
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. opozarja, da je Kitajska največja 
svetovna proizvajalka toplogrednih plinov; 
poziva EU, naj STO predlaga vključitev 
ekološke in podnebne zaveze tako, da bodo 
s pravili, s katerimi je urejena mednarodna 
trgovina, predpisani učinkoviti okoljski 
standardi;

18. opozarja, da je Kitajska največja 
svetovna proizvajalka toplogrednih plinov; 
poziva EU, naj STO predlaga vključitev 
ekološke in podnebne zaveze tako, da bodo 
s pravili, s katerimi je urejena mednarodna 
trgovina, predpisani učinkoviti okoljski 
standardi; poudarja, da okvir STO že sedaj 
omogoča razločevanje podobnih izdelkov 
med seboj glede na metode proizvodnje in 
predelave ter sprejem ukrepov za 
omejevanje trgovine, če so ti potrebni, 
sorazmerni in ne diskriminirajo držav z 
enakimi pogoji proizvodnje;

Or. en

Predlog spremembe 162
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. opozarja, da je Kitajska največja 
svetovna proizvajalka toplogrednih plinov; 
poziva EU, naj STO predlaga vključitev
ekološke in podnebne zaveze tako, da 
bodo s pravili, s katerimi je urejena 
mednarodna trgovina, predpisani 
učinkoviti okoljski standardi;

18. opozarja, da je Kitajska največja 
svetovna proizvajalka toplogrednih plinov; 
poziva EU, naj STO predlaga vključitev 
ekoloških vidikov in podnebnih ciljev v 
razpravo o mednarodni trgovini;

Or. de

Predlog spremembe 163
Marielle De Sarnez, Yannick Jadot
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Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. meni, da prizadevanja kitajskih 
oblasti glede nekaterih osnovnih pravic na 
Kitajskem, zlasti socialnih in delavskih 
pravic, ne gredo dovolj daleč; zato 
spodbuja EU in Kitajsko, naj razvijeta 
tesnejši in bolj odgovoren strateški dialog 
na podlagi medsebojnega razumevanja;

Or. en

Predlog spremembe 164
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. se zaveda zavez Kitajske, da bo 
omejila naraščanje emisij toplogrednih 
plinov v državi;spodbuja Kitajsko, naj se 
odločno zaveže mednarodnemu pravnemu 
okviru in ciljem za zmanjšanje, ki 
ustrezajo cilju za omejitev globalnega 
segrevanja na 2 °C, o katerem naj bi se v 
skladu z dogovorom iz Durbana izpogajali 
do leta 2015, pri čemer hkrati poziva EU, 
naj prav tako ravna v skladu s svojimi 
cilji;

Or. en

Predlog spremembe 165
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. opozarja na obseg kitajskih naložb v 
energijo iz obnovljivih virov in poudarja, 
da se je v skladu s svetovnim poročilom o 
obnovljivih virih energije, ki ga je 
leta 2010 objavila Mreža za politiko 
obnovljivih virov energije za 21. stoletje 
(REN 21) s podporo Mednarodne agencije 
za energijo in Združenih narodov, 
svetovna instalirana zmogljivost za 
proizvodnjo električne energije iz 
obnovljivih virov v letu 2009 povečala za 
80 GW, k čemur je Kitajska prispevala 
največ, kar 37 GW;

Or. lt

Predlog spremembe 166
Emilio Menéndez del Valle

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. priznava nekatera prizadevanja 
kitajskih oblasti za spodbujanje socialnih 
in delavskih pravic; spodbuja kitajske 
oblasti, naj nadaljujejo v tej smeri;

Or. en

Predlog spremembe 167
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. opozarja, da Kitajska ni več 
tradicionalni prejemnik razvojne pomoči 

črtano
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EU in da je s to državo odslej sklenjeno 
strateško partnerstvo; poziva Komisijo, 
naj v okviru reforme sistema splošnih 
preferencialov upošteva spremembe v 
svetovnem gospodarstvu in vzpon 
nekaterih naprednejših držav v razvoju, 
kot je Kitajska, ki so odslej konkurenčne 
na svetovni ravni;

Or. de

Predlog spremembe 168
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Predlog resolucije
Podnaslov 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

Opremljenost EU za boj v svetovni 
konkurenci

Povečevanje konkurenčnosti EU

Or. en

Predlog spremembe 169
Robert Sturdy
v imenu skupine ECR

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva EU, naj razvije velikopotezno 
skupno industrijsko politiko, ki bo 
temeljila na raziskavah in inovativnosti, 
vključevala inovativne oblike financiranja, 
kot so evropske projektne obveznice 
(project bonds), in podpirala razvoj malih 
in srednjih podjetij, zlasti prek dostopa do 
javnih naročil, da bi tako ohranili njeno 
konkurenčnost kljub pojavu novih velikih 
akterjev v industrijskem in raziskovalnem 
sektorju; poziva EU, naj ustrezno ovrednoti 

20. poziva EU, naj razvije velikopotezno 
skupno industrijsko politiko, ki bo 
temeljila na raziskavah, inovativnosti in
učinkoviti rabi energije, vključevala 
obstoječe vire financiranja EU in 
uporabljala inovativne oblike financiranja, 
kadar je to ustrezno, kot so evropske 
projektne obveznice (project bonds), da bi
podpirala razvoj malih in srednjih podjetij, 
vključno z internetnimi podjetji, zlasti 
prek dostopa do javnih naročil, da bi tako 
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evropsko proizvodnjo, zlasti z izboljšanjem 
označevanja porekla („made in“);

ohranili njeno konkurenčnost kljub pojavu 
novih velikih akterjev v industrijskem in 
raziskovalnem sektorju; poziva EU, naj 
ustrezno ovrednoti evropsko proizvodnjo 
in bolje obvešča potrošnike, na primer z 
izboljšanjem označevanja porekla („made 
in“);

Or. en

Predlog spremembe 170
Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva EU, naj razvije velikopotezno 
skupno industrijsko politiko, ki bo 
temeljila na raziskavah in inovativnosti, 
vključevala inovativne oblike financiranja, 
kot so evropske projektne obveznice 
(project bonds), in podpirala razvoj malih 
in srednjih podjetij, zlasti prek dostopa do 
javnih naročil, da bi tako ohranili njeno 
konkurenčnost kljub pojavu novih velikih 
akterjev v industrijskem in raziskovalnem 
sektorju; poziva EU, naj ustrezno ovrednoti 
evropsko proizvodnjo, zlasti z izboljšanjem 
označevanja porekla („made in“);

20. poziva EU, naj razvije velikopotezno 
skupno industrijsko politiko, ki bo 
temeljila na raziskavah in inovativnosti, 
vključevala inovativne oblike financiranja, 
kot so evropske projektne obveznice 
(project bonds), in podpirala razvoj malih 
in srednjih podjetij, zlasti prek dostopa do 
javnih naročil, da bi tako ohranili njeno 
konkurenčnost kljub pojavu novih velikih 
akterjev v industrijskem in raziskovalnem 
sektorju; poziva EU, naj ustrezno ovrednoti 
evropsko proizvodnjo, zlasti z izboljšanjem 
označevanja porekla („made in“), strogo v 
skladu z načeli enotnega trga in odprtega 
tržnega gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 171
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 20



AM\889744SL.doc 89/95 PE480.615v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva EU, naj razvije velikopotezno 
skupno industrijsko politiko, ki bo 
temeljila na raziskavah in inovativnosti, 
vključevala inovativne oblike financiranja, 
kot so evropske projektne obveznice 
(project bonds), in podpirala razvoj malih 
in srednjih podjetij, zlasti prek dostopa do 
javnih naročil, da bi tako ohranili njeno 
konkurenčnost kljub pojavu novih velikih 
akterjev v industrijskem in raziskovalnem 
sektorju; poziva EU, naj ustrezno ovrednoti 
evropsko proizvodnjo, zlasti z izboljšanjem 
označevanja porekla („made in“);

20. poziva države članice, naj usklajujejo, 
razvijajo in izvajajo svoje industrijske 
politike na ravni Evropske unije, kar bo 
vodilo do velikopotezne skupne 
industrijske politike, ki bo temeljila na 
raziskavah in inovativnosti, vključevala 
inovativne oblike financiranja, kot so 
evropske projektne obveznice (project 
bonds), in podpirala razvoj malih in 
srednjih podjetij, zlasti prek dostopa do 
javnih naročil, da bi tako ohranili njeno 
konkurenčnost kljub pojavu novih velikih 
akterjev v industrijskem in raziskovalnem 
sektorju; poziva EU, naj ustrezno ovrednoti 
evropsko proizvodnjo, zlasti z izboljšanjem 
označevanja porekla („made in“), 
omogočanjem lažjega in hitrejšega 
uvajanja zelenih tehnologij na trg in 
večjim nadomeščanjem neobnovljivih ali 
redkih surovin; poziva Komisijo, naj 
razvije dolgoročno strategijo glede 
Kitajske, v kateri bi natančneje opredelila, 
kateri industrijski sektorji se bodo 
ohranili v EU v prihodnjih 30 letih in 
katere bo treba morda opustiti, da bi 
omogočili odprto in pravično razpravo 
med socialnimi partnerji in državljani 
povsod v Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 172
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva EU, naj razvije velikopotezno 
skupno industrijsko politiko, ki bo 
temeljila na raziskavah in inovativnosti, 
vključevala inovativne oblike financiranja, 

20. poziva EU, naj razvije dolgoročno 
velikopotezno skupno industrijsko politiko, 
ki bo temeljila na spodbujanju raziskav in 
inovativnosti, vključevala inovativne 
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kot so evropske projektne obveznice 
(project bonds), in podpirala razvoj malih 
in srednjih podjetij, zlasti prek dostopa do 
javnih naročil, da bi tako ohranili njeno 
konkurenčnost kljub pojavu novih velikih
akterjev v industrijskem in raziskovalnem 
sektorju; poziva EU, naj ustrezno ovrednoti 
evropsko proizvodnjo, zlasti z izboljšanjem 
označevanja porekla („made in“);

oblike financiranja, kot so evropske 
projektne obveznice (project bonds), in 
podpirala razvoj malih in srednjih podjetij, 
zlasti prek dostopa do javnih naročil, da bi 
tako ohranili njeno konkurenčnost kljub 
pojavu novih velikih akterjev v 
industrijskem in raziskovalnem sektorju; 
poziva EU, naj ustrezno ovrednoti 
evropsko proizvodnjo, in sicer z boljšim 
obveščanjem potrošnikov ter zlasti z 
izboljšanjem označevanja porekla („made 
in“);

Or. en

Predlog spremembe 173
Niccolò Rinaldi

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva EU, naj razvije velikopotezno 
skupno industrijsko politiko, ki bo 
temeljila na raziskavah in inovativnosti, 
vključevala inovativne oblike financiranja, 
kot so evropske projektne obveznice 
(project bonds), in podpirala razvoj malih 
in srednjih podjetij, zlasti prek dostopa do 
javnih naročil, da bi tako ohranili njeno 
konkurenčnost kljub pojavu novih velikih 
akterjev v industrijskem in raziskovalnem 
sektorju; poziva EU, naj ustrezno ovrednoti 
evropsko proizvodnjo, zlasti z izboljšanjem 
označevanja porekla („made in“);

20. poziva Unijo, naj razvije velikopotezno 
skupno industrijsko politiko, ki bo 
temeljila na raziskavah in inovativnosti, bo 
upravičena do inovativnih oblik
financiranja, kot so evropske projektne 
obveznice (project bonds), ki podpirajo
razvoj malih in srednjih podjetij, zlasti prek 
dostopa do javnih trgov, da bi tako ohranili 
njeno konkurenčnost kljub pojavu novih 
velikih akterjev v industrijskem in 
raziskovalnem sektorju; poziva EU, naj 
ustrezno ovrednoti evropsko proizvodnjo,
zlasti s potrditvijo uredbe („made in“ o 
označevanju države porekla izdelkov, ki se 
uvažajo na ozemlje EU, da bi odpravili 
nelojalne trgovinske prakse na evropskem 
trgu in evropskim potrošnikom omogočili 
ozaveščeno izbiro;

Or. it
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Predlog spremembe 174
Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. ker bi stroški izvajanja negativne 
vzajemnosti z onemogočanjem dostopa 
Kitajske do trga nesorazmerno bremenili 
potrošnike in uspešne evropske izvoznike, 
poziva Komisijo, naj nadalje preuči 
vzajemnost;

Or. en

Predlog spremembe 175
Robert Sturdy
v imenu skupine ECR

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. želi, da bi EU okrepila svoje
gospodarsko, proračunsko, davčno in 
politično upravljanje ter bi tako postala 
verodostojna in pomembna sogovornica
na mednarodnem prizorišču; poziva Svet in 
Komisijo, naj delujeta usklajeno, da bi 
tako preprečili slabljenje položaja EU z 
dvostranskimi partnerstvi in sporazumi; 
spodbuja EU, naj izoblikuje dolgoročno 
strategijo do Kitajske;

21. želi, da bi EU izvajala cilje iz strategije 
EU 2020 in dokončno vzpostavila enotni 
trg, kar sta ključna ukrepa za boljše
gospodarsko, proračunsko in politično 
usklajevanje med državami članicami ter 
hkrati za večjo verodostojnost in
gospodarsko konkurenčnost EU na 
mednarodnem prizorišču; poziva Komisijo,
Svet in Evropski parlament, naj združijo 
moči za oblikovanje partnerstev in 
dvostranskih sporazumov med EU in 
tretjimi državami, ki ne slabijo položaja 
EU in prinašajo rezultate, ki koristijo 
vsem stranem; v zvezi s tem spodbuja EU, 
naj izoblikuje dolgoročno strategijo do 
Kitajske;

Or. en
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Predlog spremembe 176
Iuliu Winkler

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. želi, da bi EU okrepila svoje 
gospodarsko, proračunsko, davčno in 
politično upravljanje ter bi tako postala 
verodostojna in pomembna sogovornica na 
mednarodnem prizorišču; poziva Svet in 
Komisijo, naj delujeta usklajeno, da bi tako 
preprečili slabljenje položaja EU z 
dvostranskimi partnerstvi in sporazumi; 
spodbuja EU, naj izoblikuje dolgoročno 
strategijo do Kitajske;

21. želi, da bi EU okrepila svoje 
gospodarsko, proračunsko, davčno in 
politično upravljanje ter bi tako postala 
verodostojna in pomembna sogovornica na 
mednarodnem prizorišču; poziva Svet in 
Komisijo, naj delujeta usklajeno, da bi tako 
preprečili slabljenje položaja EU z 
dvostranskimi partnerstvi in sporazumi; 
spodbuja EU, naj izoblikuje dolgoročno 
strategijo do Kitajske, da bi zagotovila 
operativno usklajevanje tako med 
institucijami EU kot med EU in državami 
članicami;

Or. en

Predlog spremembe 177
Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. želi, da bi EU okrepila svoje 
gospodarsko, proračunsko, davčno in 
politično upravljanje ter bi tako postala 
verodostojna in pomembna sogovornica na 
mednarodnem prizorišču; poziva Svet in 
Komisijo, naj delujeta usklajeno, da bi tako 
preprečili slabljenje položaja EU z 
dvostranskimi partnerstvi in sporazumi; 
spodbuja EU, naj izoblikuje dolgoročno 
strategijo do Kitajske;

21. želi, da bi EU okrepila svoje 
gospodarsko, proračunsko, davčno in 
politično upravljanje ter bi tako postala 
verodostojna in pomembna sogovornica na 
mednarodnem prizorišču; poziva Svet in 
Komisijo, naj delujeta usklajeno, da bi tako 
preprečili slabljenje položaja EU z 
dvostranskimi partnerstvi in sporazumi; 
spodbuja EU, naj izoblikuje dolgoročno 
strategijo do Kitajske, v kateri bo 
opredelila vse povezave z varnostjo in 
zunanjo politiko, človekovimi pravicami 
in drugimi področji, ter jasno zastavila 
prednostne naloge EU, vključno s 
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spodbudami za pozitiven vzajemni 
napredek s Kitajsko;

Or. en

Predlog spremembe 178
Marielle De Sarnez, Iuliu Winkler, Emilio Menéndez del Valle

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. želi, da bi EU okrepila svoje 
gospodarsko, proračunsko, davčno in 
politično upravljanje ter bi tako postala 
verodostojna in pomembna sogovornica na 
mednarodnem prizorišču; poziva Svet in 
Komisijo, naj delujeta usklajeno, da bi tako 
preprečili slabljenje položaja EU z 
dvostranskimi partnerstvi in sporazumi; 
spodbuja EU, naj izoblikuje dolgoročno 
strategijo do Kitajske;

21. želi, da bi EU okrepila svoje 
gospodarsko, proračunsko, davčno in 
politično upravljanje ter bi tako postala 
verodostojna in pomembna sogovornica na 
mednarodnem prizorišču; poziva Svet in 
Komisijo, naj delujeta usklajeno, da bi tako 
preprečili slabljenje položaja EU z 
dvostranskimi partnerstvi in sporazumi; 
poziva države članice, naj tesno sodelujejo 
s Komisijo pri opredeljevanju svojih 
trgovinskih politik; poziva EU, naj 
izoblikuje dolgoročno strategijo do 
Kitajske;

Or. en

Predlog spremembe 179
Yannick Jadot
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. želi, da bi EU okrepila svoje 
gospodarsko, proračunsko, davčno in 
politično upravljanje ter bi tako postala 
verodostojna in pomembna sogovornica na 
mednarodnem prizorišču; poziva Svet in 
Komisijo, naj delujeta usklajeno, da bi tako 

21. želi, da bi EU okrepila svoje 
gospodarsko, proračunsko, davčno in 
politično upravljanje ter bi tako postala 
verodostojna in pomembna sogovornica na 
mednarodnem prizorišču; poziva Svet in 
Komisijo, naj delujeta usklajeno, da bi tako 
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preprečili slabljenje položaja EU z 
dvostranskimi partnerstvi in sporazumi; 
spodbuja EU, naj izoblikuje dolgoročno 
strategijo do Kitajske;

preprečili slabljenje položaja EU z 
dvostranskimi partnerstvi in sporazumi; 
spodbuja Komisijo, naj pozorno spremlja 
politike držav članic do Kitajske; poziva 
države članice, naj tesno sodelujejo s 
Komisijo pri opredeljevanju svojih 
trgovinskih politik; zahteva, da EU 
izoblikuje dolgoročno strategijo do 
Kitajske;

Or. en

Predlog spremembe 180
Helmut Scholz

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. želi, da bi EU okrepila svoje 
gospodarsko, proračunsko, davčno in 
politično upravljanje ter bi tako postala 
verodostojna in pomembna sogovornica na
mednarodnem prizorišču; poziva Svet in 
Komisijo, naj delujeta usklajeno, da bi tako 
preprečili slabljenje položaja EU z 
dvostranskimi partnerstvi in sporazumi; 
spodbuja EU, naj izoblikuje dolgoročno 
strategijo do Kitajske;

21. želi, da bi EU okrepila svoje 
gospodarsko, proračunsko, davčno, 
socialno in politično upravljanje ter bi tako 
postala verodostojna sogovornica na 
mednarodnem prizorišču; poziva Svet in 
Komisijo, naj delujeta usklajeno, da bi tako 
preprečili slabljenje položaja EU z 
dvostranskimi partnerstvi in sporazumi; 
spodbuja EU, naj izoblikuje dolgoročno 
strategijo do Kitajske;

Or. en

Predlog spremembe 181
Christofer Fjellner

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. meni, da mnoga trgovinska 
vprašanja s Kitajsko zadevajo kakovost 
predpisov in izvajanje na različnih 
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področjih politik, vključno z industrijsko 
in okoljsko politiko, kriznimi ukrepi, 
finančno stabilnostjo in varovanjem 
potrošnikov, pri čemer zahteva, da se taka 
vprašanja razrešujejo z okrepljenim 
dvostranskim sodelovanjem ali 
reševanjem sporov v okviru STO;

Or. en


