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Изменение 1
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че търговските дисбаланси 
между ЕС и Китай отразяват различията 
в социалния, икономическия и 
демократичния модел; смята, че 
несъществуването или слабото 
спазване на някои права в Китай 
допринася за това положение; в тази 
връзка насърчава диалога между 
двамата партньори;

1.счита, че търговските дисбаланси 
между ЕС и Китай отразяват различията 
в социалния, икономическия и 
демократичния модел, демографските 
специфики и тези по отношение на 
природните ресурси; насърчава 
двамата партньори да развиват по-
тесен и по-отговорен стратегически 
диалог, който да отчита интересите 
на двете страни, като същевременно 
подкрепят и допринасят за солидна и 
ефективна многостранна система;

Or. lt

Изменение 2
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че търговските дисбаланси 
между ЕС и Китай отразяват различията 
в социалния, икономическия и 
демократичния модел; смята, че 
несъществуването или слабото спазване 
на някои права в Китай допринася за 
това положение; в тази връзка насърчава 
диалога между двамата партньори;

1.счита, че търговските дисбаланси 
между ЕС и Китай отразяват до голяма 
степен различията в социалния, 
икономическия, демографския и 
демократичния модел; смята, че 
несъществуването или слабото спазване 
на някои права в Китай, по-специално 
социални, допринася за това 
положение; признава, че в тази област 
са направени някои усилия, но те все 
още са недостатъчни; в тази връзка 
насърчава критичния диалог и 
конструктивния ангажимент между 
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двамата партньори;

Or. fr

Изменение 3
Henri Weber

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. 1. счита, че търговските дисбаланси 
между ЕС и Китай отразяват различията 
в социалния, икономическия и 
демократичния модел; смята, че 
несъществуването или слабото спазване 
на някои права в Китай допринася за 
това положение; в тази връзка насърчава 
диалога между двамата партньори;

1. счита, че търговските дисбаланси 
между ЕС и Китай отразяват различията 
в социалния, икономическия и 
демократичния модел между тези две 
големи сили; смята, че 
несъществуването или слабото спазване 
на някои права в Китай допринася за 
това положение; в тази връзка насърчава 
диалога с оглед на въвеждането на 
мерки за положителна реципрочност
между двамата партньори;

Or. fr

Изменение 4
Niki Tzavela

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че търговските дисбаланси 
между ЕС и Китай отразяват различията 
в социалния, икономическия и 
демократичния модел; смята, че 
несъществуването или слабото спазване 
на някои права в Китай допринася за 
това положение; в тази връзка 
насърчава диалога между двамата 
партньори;

1. счита, че търговските дисбаланси 
между ЕС и Китай отразяват различията 
в социалния, икономическия и 
демократичния модел; смята, че 
несъществуването или слабото спазване 
на някои права в Китай допринася за 
това положение; подчертава, че е 
важно да се определи стратегия за 
диалога с Китай, като се започне от 
въпросите, свързани с пазара на 
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труда;

Or. en

Изменение 5
Mario Pirillo

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че търговските дисбаланси 
между ЕС и Китай отразяват различията 
в социалния, икономическия и 
демократичния модел; смята, че 
несъществуването или слабото спазване 
на някои права в Китай допринася за 
това положение; в тази връзка насърчава 
диалога между двамата партньори;

1. счита, че търговските дисбаланси 
между ЕС и Китай отразяват различията 
в социалния, икономическия и 
демократичния модел; смята, че 
несъществуването или слабото спазване 
на някои права, по-специално правата 
на работниците, в Китай допринася за 
това положение; в тази връзка насърчава 
диалога между двамата партньори;

Or. it

Изменение 6
Mario Pirillo

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. призовава Китай да поеме своята 
отговорност пред СТО по такъв 
начин, че да позволи пълен и цялостен 
достъп до пазара на стоките и 
услугите на другите участници, 
свобода на инвестирането, както и 
защита на правата на европейските 
дружества и по-добра защита на 
правата върху интелектуална
собственост;

Or. it
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Изменение 7
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. привлича вниманието върху 
факта, че европейските предприятия 
се изкушават да делокализират 
дейността си в Китай, за да намалят 
разходите и да увеличат печалбите 
си, в ущърб на работната ръка в ЕС и 
без да спазват целите, които си е 
поставил ЕС в областта на 
намаляването на емисиите от 
замърсители, социалните стандарти 
и стандартите за заетост; призовава 
за въвеждане на търговски обмен
между ЕС и Китай, чиито цели да 
бъдат сътрудничеството и 
икономическото развитие на двете 
страни;

Or. ro

Изменение 8
Marita Ulvskog

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. счита, че Европа и Китай са 
изправени както пред 
предизвикателства, така и пред 
големи възможности по отношение 
на своите взаимоотношения; 
подчертава, че с нарастването на 
търсенето в нововъзникващите 
икономики, понастоящем ЕС също 
има възможност да се възползва от 
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глобализацията чрез допълнително 
укрепване на нашия износ на стоки и 
услуги за нови пазари.

Or. en

Изменение 9
Niki Tzavela

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. отбелязва, че тази стратегия 
трябва да се основава на взаимно 
разбиране, и подчертава значението 
на екипността между култури и 
социални системи;

Or. en

Изменение 10
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. подчертава факта, че
преобладаването на чуждестранните 
инвестиции на ЕС в китайската 
промишленост до голяма степен се 
дължи на по-ниската цена на 
работната ръка; посочва, че повечето 
от европейските предприятия, които 
инвестират в Китай, използват 
територията на тази държава като 
производствена платформа заради
евтината работна ръка, като след 
това реекспортират към пазарите на 
трети държави, по-специално в Азия, 
а после обратно в Европа; счита, че 
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това отчасти обяснява търговския 
дефицит на ЕС по отношение на 
Китай, тъй като много от внесените
от Китай продукти в ЕС са 
произведени от европейски
предприятия или техни преки 
подизпълнители;

Or. ro

Изменение 11
Bendt Bendtsen

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че предизвикателството, което 
поставя Китай, е прилагането на 
амбициозна европейска промишлена 
политика, основаваща се на строги 
норми, засилване на антидъмпинговите 
мерки, по-балансиран подход в областта 
на обществените поръчки, научните 
изследвания и иновациите, както и 
екологичната икономика; припомня, че 
такава промишлена политика може да 
бъде ефикасна само ако се планира на 
европейски равнище и че националните 
подходи не дават възможност за 
последователен общностен подход по 
отношение на Китай;

2. счита, че предизвикателството, което 
поставя Китай, е прилагането на 
амбициозна европейска промишлена 
политика, която следва да се основава 
на:

– строги норми,

– засилване на антидъмпинговите 
мерки,

– по-балансиран подход в рамките на 
действащите споразумения GPA в 
областта на обществените поръчки с цел 
да се подобри достъпа на 
европейските дружества до 
китайския пазар,

– зачитане на правата върху 
интелектуална собственост,
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– научните изследвания и иновациите,
– както и екологичната икономика;

припомня, че такава промишлена 
политика може да бъде ефикасна само 
ако се планира на европейско равнище и 
че националните подходи не дават 
възможност за последователен 
общностен подход по отношение на 
Китай;

Or. en

Изменение 12
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че предизвикателството, което 
поставя Китай, е прилагането на 
амбициозна европейска промишлена 
политика, основаваща се на строги 
норми, засилване на антидъмпинговите 
мерки, по-балансиран подход в 
областта на обществените поръчки, 
научните изследвания и иновациите, 
както и екологичната икономика; 
припомня, че такава промишлена 
политика може да бъде ефикасна само 
ако се планира на европейски равнище и 
че националните подходи не дават 
възможност за последователен 
общностен подход по отношение на 
Китай;

2. счита, че предизвикателството, което 
поставя Китай пред ЕС, е прилагането 
на амбициозна европейска промишлена 
политика, основаваща се на строги 
норми, засилване на антидъмпинговите 
мерки, по-амбициозен и балансиран
подход в областта на обществените 
поръчки, научните изследвания и 
иновациите, както и екологичната 
икономика; припомня, че такава 
промишлена политика може да бъде 
ефикасна само ако се планира и прилага
на европейски равнище и че чисто
националните търговски подходи днес
не дават възможност за последователен 
и ефикасен общностен подход по 
отношение на Китай;

Or. fr

Изменение 13
Henri Weber
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Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че предизвикателството, което 
поставя Китай, е прилагането на 
амбициозна европейска промишлена 
политика, основаваща се на строги 
норми, засилване на антидъмпинговите 
мерки, по-балансиран подход в областта 
на обществените поръчки, научните 
изследвания и иновациите, както и 
екологичната икономика; припомня, че 
такава промишлена политика може да 
бъде ефикасна само ако се планира на 
европейски равнище и че националните 
подходи не дават възможност за
последователен общностен подход по 
отношение на Китай;

2. счита, че предизвикателството, което 
поставя Китай, е прилагането на 
амбициозна и проактивна европейска 
промишлена политика, основаваща се 
на прилагане и спазване на строги 
норми, засилване на антидъмпинговите 
мерки, по-балансиран подход в областта 
на обществените поръчки, научните 
изследвания и иновациите, както и 
екологичната икономика; припомня, че 
такава промишлена политика може да 
бъде ефикасна само ако се планира на 
европейско равнище и че националните 
подходи лишават ЕС от
последователен общностен подход по 
отношение на Китай;

Or. fr

Изменение 14
Marita Ulvskog

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че предизвикателството, 
което поставя Китай, е прилагането на 
амбициозна европейска промишлена 
политика, основаваща се на строги 
норми, засилване на антидъмпинговите 
мерки, по-балансиран подход в областта 
на обществените поръчки, научните 
изследвания и иновациите, както и 
екологичната икономика; припомня, че 
такава промишлена политика може да 
бъде ефикасна само ако се планира на 
европейски равнище и че националните 
подходи не дават възможност за 

2. счита, че двустранната търговия с 
Китай е предизвикателство в рамките 
на прилагането на амбициозна 
европейска промишлена политика, 
основаваща се на строги норми, 
засилване на антидъмпинговите мерки, 
по-балансиран подход в областта на 
обществените поръчки, научните 
изследвания и иновациите, както и 
екологичната икономика; припомня, че 
такава промишлена политика може да 
бъде ефикасна само ако се координира
на европейско равнище и че 
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последователен общностен подход по 
отношение на Китай;

националните подходи не дават 
възможност за последователен 
общностен подход по отношение на 
Китай;

Or. sv

Изменение 15
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че предизвикателството, което 
поставя Китай, е прилагането на 
амбициозна европейска промишлена 
политика, основаваща се на строги 
норми, засилване на антидъмпинговите 
мерки, по-балансиран подход в областта 
на обществените поръчки, научните 
изследвания и иновациите, както и 
екологичната икономика; припомня, че 
такава промишлена политика може да 
бъде ефикасна само ако се планира на 
европейски равнище и че националните 
подходи не дават възможност за 
последователен общностен подход по 
отношение на Китай;

2. счита, че предизвикателството, което 
поставя Китай, е прилагането на 
амбициозна европейска промишлена 
политика, основаваща се на строги 
норми, засилване на антидъмпинговите 
мерки, по-балансиран подход в областта 
на обществените поръчки, научните 
изследвания и иновациите, спазването
на правата върху интелектуална 
собственост, както и екологичната 
икономика; припомня, че такава 
промишлена политика може да бъде 
ефикасна само ако се планира на 
европейско равнище и че националните 
подходи не дават възможност за 
последователен общностен подход по 
отношение на Китай;

Or. ro

Изменение 16
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че предизвикателството, което 2. счита, че предизвикателството, което 
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поставя Китай, е прилагането на 
амбициозна европейска промишлена 
политика, основаваща се на строги 
норми, засилване на антидъмпинговите 
мерки, по-балансиран подход в областта 
на обществените поръчки, научните 
изследвания и иновациите, както и 
екологичната икономика; припомня, че 
такава промишлена политика може да 
бъде ефикасна само ако се планира на 
европейски равнище и че националните 
подходи не дават възможност за 
последователен общностен подход по 
отношение на Китай;

поставя Китай, е прилагането на 
амбициозна европейска промишлена 
политика, основаваща се на строги 
норми, засилване на антидъмпинговите 
мерки, по-балансиран подход в областта 
на обществените поръчки, научните 
изследвания и иновациите, както и 
устойчивата икономика; припомня, че 
такава промишлена политика може да 
бъде ефикасна само ако се планира на 
европейско равнище и че националните 
подходи не дават възможност за 
последователен общностен подход по 
отношение на Китай;

Or. ro

Изменение 17
Henri Weber

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. изразява съжаление, че заради 
бариерите, поставени пред достъпа 
до китайските пазари, посочени по-
специално в последния доклад на
Европейската търговска камара,
европейските предприятия плащат 
огромна цена и губят пазари; 
подчертава, че достъпът до някои 
ключови сектори продължава да е 
стеснен поради ограниченията, 
наложени за инвестициите в някои 
области, като автомобилната 
промишленост, далекосъобщенията, 
нефтохимическата промишленост и 
енергетиката, или в областта на 
финансовите услуги, поради 
наложените ограничения за участие;

Or. fr
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Изменение 18
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. подчертава, че недостатъчната 
защита на правата върху 
интелектуална собственост 
ограничава както включването на 
европейските предприятия в преките 
инвестиции и смесените дружества, 
така и трансфера на високи 
технологии и модернизацията на 
технологиите; призовава Комисията 
да насърчава, в рамките на 
отношенията между ЕС и Китай, 
защитата на правата върху 
интелектуална собственост и 
подобряването на условията за 
преките инвестиции и за смесените 
дружества, за да могат европейските 
дружества, специализирани във 
високите технологии, да инвестират 
в Китай;

Or. ro

Изменение 19
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. припомня, че обществените 
поръчки са основата на всяка 
последователна, устойчива и 
иновационна европейска 
индустриална политика; посочва, че 
през 2016 г. Китай ще получи статут 
на пазарна икономика, и призовава 
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Комисията да предложи мерки, за да 
се запазят търговските защитни 
механизми, по-специално за 
европейските иновационни МСП;

Or. fr

Изменение 20
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2a. отбелязва, че ограниченията от 
страна на Китай на достъпа до 
пазарите и липсата на подходяща 
защита на интелектуалната 
собственост представляват важна 
бариера пред разрастването на 
европейските предприятия в Китай; 
поради тази причина призовава за 
неотложно подобряване на 
икономическото отваряне на Китай;

Or. en

Изменение 21
Niki Tzavela

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2a. счита, че създаването от 
Комисията на механизъм за обмен на 
информация по отношение на 
междуправителствените 
споразумения между държавите-
членки и трети държави в областта 
на търговията с Китай ще улесни 
възприемането на съгласуван подход 
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към Китай;

Or. en

Изменение 22
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. изразява загриженост относно 
липсата на воля от страна на 
китайските органи по отношение на 
засилването на защитата на 
авторските права и разрешаването на 
проблемите с фалшифицирането на 
продукти, като електроника, 
софтуер, аудиовизуално културно 
съдържание и лекарства, което 
оказва значително отрицателно 
въздействие върху икономиката и 
обществото на ЕС;

Or. en

Изменение 23
Henri Weber

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. констатира също така 
запазването на технически бариери за 
чуждестранните дружества и 
растяща тенденция към неравно 
третиране от страна на някои 
китайски регулаторни органи, както 
и липсата на прозрачност в 
регулаторната област;
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Or. fr

Изменение 24
Niki Tzavela

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. подчертава колко е важно да се 
създаде инвестиционна рамка между 
двете страни и отбелязва значението 
на това да се намерят допирни точки
между стратегията „Европа 2020“ и 
петгодишния план на Китай;

Or. en

Изменение 25
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 2в (нов)

Проектостановище Изменение

2в. изразява загриженост относно 
липсата на желание от страна на 
китайските органи за повишаване на 
киберсигурността и преследването на 
киберпрестъпността, която уронва 
глобалната мрежа и 
информационната сигурност и оказва 
значително отрицателно 
въздействие върху икономиката и 
обществото на ЕС;

Or. en

Изменение 26
Fiona Hall
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Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че в качеството си на първи 
световен пазар ЕС трябва също да 
продължи да заема лидерското място в 
световен план в създаването на норми; 
следователно изисква всички стоки в 
обращение на вътрешния пазар да 
спазват европейските норми за социална 
закрила, опазване на околната среда и 
здравна защита; отправя искане към 
Комисията да предложи в кратки 
срокове модел за постепенно 
обвързване на търговията с условия 
и/или въвеждане на коригиране, 
приложимо на границите;

3. счита, че в качеството си на първи 
световен пазар ЕС трябва също да 
продължи да заема лидерското място в 
световен план в създаването на норми; 
следователно изисква всички стоки в 
обращение на вътрешния пазар да 
спазват европейските норми за социална 
закрила, опазване на околната среда и 
здравна защита; настоятелно 
призовава държавите-членки да 
засилят националните механизми за 
надзор на пазара, за да гарантират, че 
на европейския пазар не присъстват 
каквито и да било стоки, които не 
отговарят на европейските норми; 
отправя искане към Комисията да 
направи оценка на това дали общ 
подход на ЕС по отношение на 
надзора на пазара може да бъде 
целесъобразен за укрепване на 
действащите разпоредби за 
наблюдение;

Or. en

Изменение 27
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че в качеството си на първи 
световен пазар ЕС трябва също да 
продължи да заема лидерското място в 
световен план в създаването на норми; 
следователно изисква всички стоки в 
обращение на вътрешния пазар да 

3. счита, че в качеството си на първи 
световен пазар ЕС трябва също да 
продължи да заема лидерското място в 
световен план в създаването на норми, 
по-специално в стратегическите 
области; във връзка с това насърчава
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спазват европейските норми за социална 
закрила, опазване на околната среда и 
здравна защита; отправя искане към 
Комисията да предложи в кратки 
срокове модел за постепенно обвързване 
на търговията с условия и/или 
въвеждане на коригиране, приложимо 
на границите;

всяка форма на сътрудничество 
между Китай и ЕС в 
международните преговори относно 
нормите; следователно изисква всички 
стоки в обращение на вътрешния пазар 
да спазват стриктно европейските 
норми за социална закрила, опазване на 
околната среда и здравна защита и
отправя искане към Комисията да 
предложи в кратки срокове модел за 
постепенно обвързване на търговията с 
условия и/или въвеждане на коригиране, 
приложимо на границите за стоките 
от трети държави, които не спазват 
тези норми;

Or. fr

Изменение 28
Henri Weber

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че в качеството си на първи 
световен пазар ЕС трябва също да 
продължи да заема лидерското място в 
световен план в създаването на норми; 
следователно изисква всички стоки в 
обращение на вътрешния пазар да 
спазват европейските норми за социална 
закрила, опазване на околната среда и 
здравна защита; отправя искане към 
Комисията да предложи в кратки 
срокове модел за постепенно обвързване 
на търговията с условия и/или 
въвеждане на коригиране, приложимо 
на границите; 

3. счита, че в качеството си на първи 
световен пазар ЕС трябва също да 
продължи да заема лидерското място в 
световен план в създаването на норми; 
следователно изисква всички стоки в 
обращение на вътрешния пазар да 
спазват европейските норми за социална 
закрила, опазване на околната среда и 
здравна защита; отправя искане за 
укрепване на организациите за 
контрол на стоките, които влизат 
на европейска територия; отправя 
също така искане към Комисията да 
предложи в кратки срокове модел за 
постепенно обвързване на търговията с 
условия и/или въвеждане на коригиране, 
приложимо на границите;

Or. fr
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Изменение 29
Marita Ulvskog

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че в качеството си на първи 
световен пазар ЕС трябва също да 
продължи да заема лидерското място в 
световен план в създаването на норми; 
следователно изисква всички стоки в 
обращение на вътрешния пазар да 
спазват европейските норми за 
социална закрила, опазване на околната 
среда и здравна защита; отправя 
искане към Комисията да предложи в 
кратки срокове модел за постепенно 
обвързване на търговията с условия 
и/или въвеждане на коригиране, 
приложимо на границите;

3. счита, че в качеството си на първи 
световен пазар ЕС трябва също да 
продължи да заема лидерското място в 
световен план в създаването на норми; 
следователно изисква всички стоки в 
обращение на вътрешния пазар да 
спазват определени норми за социална 
закрила, опазване на околната среда и 
здравна защита;

Or. sv

Изменение 30
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че в качеството си на първи 
световен пазар ЕС трябва също да 
продължи да заема лидерското място в 
световен план в създаването на норми; 
следователно изисква всички стоки в 
обращение на вътрешния пазар да 
спазват европейските норми за социална 
закрила, опазване на околната среда и 
здравна защита; отправя искане към 
Комисията да предложи в кратки 
срокове модел за постепенно обвързване 

3. припомня значителния напредък, 
който Китай постигна при 
създаването и определянето на 
собствени норми; счита, че в 
качеството си на първи световен пазар 
ЕС трябва също да продължи да заема 
лидерското място в световен план в 
създаването на норми; следователно 
изисква всички стоки в обращение на 
вътрешния пазар да спазват 
европейските норми за социална 
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на търговията с условия и/или 
въвеждане на коригиране, приложимо 
на границите;

закрила, техническа защита, опазване 
на околната среда и здравна защита; 
отправя искане към Комисията да 
предложи в кратки срокове модел за 
постепенно обвързване на търговията с 
условия и/или въвеждане на коригиране, 
приложимо на границите;

Or. en

Изменение 31
Henri Weber

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. счита, че за ЕС е изключително 
важно съответствието с 
европейските норми, защитата на 
правата върху интелектуалната 
собственост и борбата срещу 
фалшифицирането да бъдат твърдо
защитавани в рамките на новите 
макроикономически преговори;

Or. fr

Изменение 32
Jean-Pierre Audy

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подчертава необходимостта от 
реципрочност, по-специално в 
областта на достъпа до 
обществените поръчки, достъпа на 
дружествата до капитал и т.н.;

Or. fr
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Изменение 33
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня мащаба на китайските 
инвестиции във възобновяеми енергии, 
но подчертава, че ЕС все още може да 
бъде начело, ако реши да насочи 
усилията си в областта на научните 
изследвания към въпроса за пестеливо 
използване на ресурсите и екологичната 
икономика и да инвестира в тези 
области;

4. приветства мащаба на китайските 
инвестиции във възобновяеми енергии и 
припомня, че според световния доклад 
за 2010 г. относно енергията от 
възобновяеми източници на 
Световната мрежа за насърчаване на 
енергията от възобновяеми 
източници за 21-ви век („REN 21“),
изготвен с подкрепата на
Международната агенция по 
енергетика и Обединените нации, в 
контекста на увеличението на 
производството на енергия от 
възобновяеми източници в света с 80 
гигавата (GW) Китай е на първо 
място с принос от 37 GW; въпреки 
това подчертава, че ЕС все още може 
да бъде начело, ако реши да насочи 
усилията си в областта на научните 
изследвания към въпроса за пестеливо 
използване на ресурсите и екологичната 
икономика и да инвестира в тези 
области;

Or. lt

Изменение 34
Fiona Hall

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня мащаба на китайските 
инвестиции във възобновяеми енергии, 
но подчертава, че ЕС все още може да 

4. припомня мащаба на китайските 
инвестиции във възобновяеми енергии и 
енергийна ефективност и призовава 
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бъде начело, ако реши да насочи 
усилията си в областта на научните 
изследвания към въпроса за пестеливо
използване на ресурсите и екологичната 
икономика и да инвестира в тези 
области;

за неотложни действия и по-голям 
ангажимент с цел да се гарантира, че 
ЕС ще остане начело в тези области,
като усилията му в областта на 
научните изследвания се насочат към 
въпроса за ефикасно използване на 
ресурсите и екологичната икономика и 
като се инвестира сериозно в тези 
области; предупреждава да не се 
използват бариери пред търговията и 
инвестициите с екологични стоки, 
тъй като подобни бариери 
представляват пречка за растежа на 
един истински пазар на екологични и 
възобновяеми технологии в световен 
мащаб;

Or. en

Изменение 35
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня мащаба на китайските 
инвестиции във възобновяеми енергии, 
но подчертава, че ЕС все още може да 
бъде начело, ако реши да насочи 
усилията си в областта на научните 
изследвания към въпроса за пестеливо 
използване на ресурсите и екологичната 
икономика и да инвестира в тези 
области;

4. припомня мащаба на китайските 
инвестиции и държавна финансова 
подкрепа чрез субсидии във 
възобновяеми енергии, но подчертава, 
че ЕС все още може да бъде начело, ако 
реши да насочи усилията си в областта 
на научните изследвания към въпроса за 
пестеливо използване на ресурсите и 
екологичната икономика и да инвестира 
в тези области; припомня, че ако не 
бъдат предприети съответните 
действия, ЕС може да се превърне в 
нетен вносител на възобновяеми 
енергийни технологии, със 
съответните последствия за 
сигурността на енергийните 
доставки;

Or. en
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Изменение 36
Giles Chichester

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня мащаба на китайските 
инвестиции във възобновяеми енергии, 
но подчертава, че ЕС все още може да 
бъде начело, ако реши да насочи 
усилията си в областта на научните 
изследвания към въпроса за пестеливо 
използване на ресурсите и екологичната 
икономика и да инвестира в тези 
области;

4. припомня, че мащабът на 
китайските инвестиции във 
възобновяеми енергии оказва пряко 
негативно въздействие върху 
собствените възобновяеми 
производствени сектори на ЕС, но 
подчертава, че ЕС все още може да бъде 
начело, ако реши да насочи усилията си 
в областта на научните изследвания към 
въпроса за пестеливо използване на 
ресурсите и екологичната икономика и 
да инвестира в тези области;

Or. en

Изменение 37
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня мащаба на китайските 
инвестиции във възобновяеми енергии, 
но подчертава, че ЕС все още може да 
бъде начело, ако реши да насочи 
усилията си в областта на научните 
изследвания към въпроса за пестеливо 
използване на ресурсите и 
екологичната икономика и да 
инвестира в тези области;

4. припомня мащаба на китайските 
инвестиции във възобновяеми енергии, 
но подчертава, че ЕС все още може да 
бъде начело, ако реши да насочи 
усилията си в областта на научните 
изследвания към въпроса за пестеливо 
използване на ресурсите и да инвестира 
в устойчива, балансирана икономика, 
която да допринася за 
териториалното сближаване;

Or. ro
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Изменение 38
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. подчертава, че Китай е на първо 
то място в света по брой на 
инсталациите за вятърна енергия, че 
китайските и индийските 
производители на вятърни турбини 
са в челната десетка и че 
понастоящем Китай произвежда по-
голямата част от фотоволтаичните 
панели на планетата; призовава 
Комисията и държавите-членки да 
предприемат необходимите мерки за 
насърчаване на екологично 
ефективното развитие и 
производство на тези технологии, 
както и на нови иновационни 
технологии, необходими за постигане 
на амбициозните цели за намаляване 
на емисиите на парникови газове, на 
територията на ЕС;

Or. ro

Изменение 39
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. отбелязва умножаването на 
социалните конфликти в Китай и 
изразява съжаление, че повишаването 
на минималните заплати не 
компенсира инфлацията, по-
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специално в южните провинции; 
призовава Китай да приеме цялостен 
закон за колективното договаряне и 
да разработи всички полезни за 
социалния диалог инструменти;
предлага на Комисията да се 
установи специално сътрудничество с 
китайските органи за подпомагане на
тези промени;

Or. fr

Изменение 40
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4a. отбелязва със загриженост 
пречките, които Китай продължава 
да налага върху свободната търговия с 
редки почви и производни продукти в 
световен мащаб, засилени 
посредством намалени квоти за износ, 
които вече включват сплави на
редките почви; призовава Комисията 
да си сътрудничи решително с Китай 
за постигане на споразумения, които 
да бъдат взаимно ползотворни и да 
зачитат екологичното и 
международното търговско право;

Or. en

Изменение 41
Henri Weber

Проектостановище
Параграф 4а (нов)
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Проектостановище Изменение

4а. отбелязва, че Китай си е поставил 
амбициозни цели по отношение на 
обществените поръчки за 
иновационни и екологосъобразни
продукти, и призовава за ЕС да бъдат 
поставени аналогични цели, както и 
такива по отношение на подкрепата 
за новосъздадените дружества,
иновационните МСП/МСИ и 
средните предприятия, независими 
от големите дружества;

Or. fr

Изменение 42
Henri Weber

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. счита, че нарастването на 
вътрешното търсене и 
продължаването на икономическите 
реформи в Китай ще бъдат решаващи 
за насърчаването на по-балансирана 
пазарна среда и за намаляване на 
двустранния дефицит; насърчава 
необходимата реформа на банковите
услуги и развитието на реален пазар 
на потребителския кредит;

Or.fr

Изменение 43
Fiona Hall

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. приканва ЕС и Китай да развият 
партньорства в областта на 
научноизследователската и развойната 
дейност и промишленото 
сътрудничество в различните 
обещаващи сектори на екологичната 
икономика като рециклиране, ефикасно 
управление на редките почви в рамките 
на икономически цикъл, 
възобновяемите енергии и енергийната 
ефективност.

5. приканва ЕС и Китай да развият 
партньорства и по-ефективен обмен на 
най-добри практики в областта на 
научноизследователската и развойната 
дейност и промишленото 
сътрудничество в различните 
обещаващи сектори на екологичната 
икономика като намалено 
потребление, рециклиране, ефикасно и 
устойчиво управление на суровините и 
редките почви в рамките на 
икономически цикъл, възобновяемите 
енергии и енергийната ефективност; 
приканва ЕС да ускори усилията си за 
повишаване на сигурността на 
ресурсите чрез проучване на 
устойчиви алтернативи и по-
ефективно прилагане на йерархията 
за управление на отпадъците в 
промишлените процеси.

Or. en

Изменение 44
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приканва ЕС и Китай да развият 
партньорства в областта на 
научноизследователската и развойната 
дейност и промишленото 
сътрудничество в различните 
обещаващи сектори на екологичната 
икономика като рециклиране, ефикасно 
управление на редките почви в рамките 
на икономически цикъл, 
възобновяемите енергии и енергийната 
ефективност;

5. приканва ЕС и Китай да развият 
партньорства в областта на 
научноизследователската и развойната 
дейност, като си сътрудничат в 
различните обещаващи промишлени
сектори на екологичната икономика 
като рециклиране, ефикасно управление 
на редките почви и на други 
стратегически ресурси в рамките на 
икономически цикъл, възобновяемите 
енергии, създаването на технологии, 
свързани с въглищата с почти нулеви 
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емисии, и енергийната ефективност;
активно насърчава
сътрудничеството за подобряване на 
прозрачността и надеждността на 
данните, свързани с енергетиката, 
както и обмена на информация. 

Or. lt

Изменение 45
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приканва ЕС и Китай да развият 
партньорства в областта на 
научноизследователската и развойната 
дейност и промишленото 
сътрудничество в различните 
обещаващи сектори на екологичната 
икономика като рециклиране, ефикасно 
управление на редките почви в рамките 
на икономически цикъл, 
възобновяемите енергии и енергийната 
ефективност.

5. приканва ЕС и Китай да развият 
партньорства в областта на 
научноизследователската и развойната 
дейност, като си сътрудничат в 
различните обещаващи промишлени
сектори на екологичната икономика 
като рециклиране, ефикасно управление 
на редките почви и на други 
стратегически ресурси в рамките на 
икономически цикъл, възобновяемите 
енергии, създаването на технологии, 
свързани с въглищата с почти нулеви 
емисии, и енергийната ефективност;
активно насърчава
сътрудничеството за подобряване на 
прозрачността и надеждността на 
данните, свързани с енергетиката, 
както и обмена на информация.

Or. lt

Изменение 46
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. приканва ЕС и Китай да развият 
партньорства в областта на 
научноизследователската и развойната 
дейност и промишленото 
сътрудничество в различните 
обещаващи сектори на екологичната 
икономика като рециклиране, ефикасно 
управление на редките почви в рамките 
на икономически цикъл, 
възобновяемите енергии и енергийната 
ефективност.

5. приканва ЕС и Китай да развият 
стратегически партньорства в 
областта на научноизследователската и 
развойната дейност и промишленото, 
технологично и иновативно
сътрудничество в различните 
обещаващи сектори на екологичната 
икономика като рециклиране, ефикасно 
управление на редките почви в рамките 
на икономически цикъл, 
възобновяемите енергии и енергийната 
ефективност посредством споделяне и 
съвместно производство на 
възобновяеми енергийни технологии и 
съвместни научноизследователски и 
развойни програми..

Or. en

Изменение 47
Jean-Pierre Audy

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приканва ЕС и Китай да развият 
партньорства в областта на 
научноизследователската и развойната 
дейност и промишленото 
сътрудничество в различните 
обещаващи сектори на екологичната 
икономика като рециклиране, ефикасно 
управление на редките почви в рамките 
на икономически цикъл, 
възобновяемите енергии и енергийната 
ефективност.

5. приканва ЕС и Китай да развият 
партньорства в областта на 
научноизследователската и развойната 
дейност и промишленото 
сътрудничество в различните 
обещаващи сектори на екологичната 
икономика като рециклиране, ефикасно 
управление на редките почви в рамките 
на икономически цикъл, 
възобновяемите енергии и енергийната 
ефективност, предлага също така ЕС 
да засили партньорството между ЕС 
и Китай в рамките на проекта ITER.

Or. fr
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Изменение 48
Marita Ulvskog

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приканва ЕС и Китай да развият 
партньорства в областта на 
научноизследователската и развойната 
дейност и промишленото 
сътрудничество в различните 
обещаващи сектори на екологичната 
икономика като рециклиране, ефикасно 
управление на редките почви в рамките 
на икономически цикъл, 
възобновяемите енергии и енергийната 
ефективност.

5. приканва ЕС и Китай да развият 
партньорства в областта на 
научноизследователската и развойната 
дейност и промишленото 
сътрудничество в различните 
обещаващи сектори на екологичната 
икономика като рециклиране и добив на 
суровини в градски условия, ефикасно 
управление на редките почви в рамките 
на икономически цикъл, 
възобновяемите енергии и енергийната 
ефективност.

Or. sv

Изменение 49
Mario Pirillo

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. припомня, че Китай продължава 
да използва нетарифни бариери, сред 
които дискриминационни процедури 
за възлагане на обществени поръчки, 
ограничения по отношение на
суровините, квоти за внос и износ, 
които силно ограничават 
присъствието на европейските 
предприятия на китайския пазар;

Or. it
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Изменение 50
Mario Pirillo

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. подчертава, че Китай продължава 
да прилага ограничения за износа на 
суровини под формата на забранени 
от СТО мита или квоти, което води 
до изкуствено покачване на цените на 
суровините в света и съответно
понижаване на вътрешните цени, 
като по този начин се предоставят
значителни конкурентни предимства 
на китайските производители;

Or. it

Изменение 51
Mario Pirillo

Проектостановище
Параграф 5в (нов)

Проектостановище Изменение

5в. припомня, че Китай осигурява
около 97 % от снабдяването с редки 
почви, върху които китайското 
правителство е наложило квоти, 
ограничаващи износа и водещи до 
повишаване на покупните цени за 
европейските предприятия, които се 
оказват в неблагоприятно положение 
спрямо китайските предприятия;

Or. it

Изменение 52
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE
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Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. приветства факта, че 
европейските програми са достъпни 
за китайските
научноизследователски екипи, и 
призовава китайските програми също 
да бъдат достъпни за европейските 
изследователи; насърчава развитието 
на технологични партньорства, за да 
се посрещне общото 
предизвикателство на икономичните
по отношение на ресурсите начини на 
производство;

Or. fr

Изменение 53
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. приканва ЕС и Китай да развият 
стратегически партньорства в 
областта на 
научноизследователската и 
развойната дейност и иновациите 
посредством засилено
сътрудничество между европейските 
и китайски университети и 
научноизследователски центрове,
съвместни програми за обучение и 
академични програми, по-голяма 
мобилност на изследователите и 
научноизследователски програми за 
сътрудничество от взаимна полза за 
населението на ЕС и Китай.

Or. en
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Изменение 54
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. припомня, че в европейските цели
за намаляване на емисиите на CO2 не 
се вземат под внимание „внесените 
емисии“, които се отчитат в други 
държави като Китай; ето защо 
призовава Комисията да направи 
преоценка на своите цели в 
зависимост от действителната 
същност на отговорността на ЕС по 
отношение на климата;

Or. fr

Изменение 55
Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5в (нов)

Проектостановище Изменение

5в. призовава за оценка на 
въздействието на китайските 
специални икономически зони в 
африканските и 
северноафриканските държави, по-
специално онези, с които ЕС е 
сключил търговски споразумения;
подчертава със загриженост, че 
китайската политика в Африка 
може да има драматични последици 
за природните ресурси и представлява
предизвикателство за провежданите 
от ЕС политики за развитие; 
призовава Комисията да направи 
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оценка на последователността
между провежданите по отношение 
на Китай европейски търговски 
политики и европейските политики 
на сътрудничество за развитие в 
полза на Африка;

Or. fr


