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Pozměňovací návrh 1
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že nerovnováha
v obchodních vztazích mezi EU a Čínou 
odráží rozdíly v sociálním, hospodářském
a demokratickém modelu; domnívá se, že
k tomu přispívá nedodržování nebo špatné 
dodržování některých práv v Číně; vybízí
v této souvislosti k dialogu mezi oběma
partnery;

1. domnívá se, že nerovnováha
v obchodních vztazích mezi EU a Čínou 
odráží rozdíly v sociálním, hospodářském
a demokratickém modelu a specifika
v demografii a přírodních zdrojích; vybízí 
oba partnery k vytvoření užšího
a odpovědnějšího strategického dialogu, 
který zohlední zájmy obou stran a zároveň 
bude podporou a přínosem pro silný
a účinný mnohostranný systém;

Or. lt

Pozměňovací návrh 2
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že nerovnováha
v obchodních vztazích mezi EU a Čínou 
odráží rozdíly v sociálním, hospodářském
a demokratickém modelu; domnívá se, že
k tomu přispívá nedodržování nebo špatné 
dodržování některých práv v Číně; vybízí
v této souvislosti k dialogu mezi oběma 
partnery;

1. domnívá se, že nerovnováha
v obchodních vztazích mezi EU a Čínou do 
značné míry odráží rozdíly v sociálním, 
hospodářském, demografickém
a demokratickém modelu; domnívá se, že
k tomu přispívá nedodržování nebo špatné 
dodržování některých, zejména sociálních 
práv v Číně; uznává, že v této oblasti 
existují určité snahy, ale jsou 
nedostatečné; vybízí v této souvislosti ke 
kritickému dialogu a konstruktivní 
angažovanosti mezi oběma partnery;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 3
Henri Weber

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že nerovnováha
v obchodních vztazích mezi EU a Čínou 
odráží rozdíly v sociálním, hospodářském
a demokratickém modelu; domnívá se, že
k tomu přispívá nedodržování nebo špatné 
dodržování některých práv v Číně; vybízí
v této souvislosti k dialogu mezi oběma 
partnery;

1. domnívá se, že nerovnováha
v obchodních vztazích mezi EU a Čínou 
odráží rozdíly v sociálním, hospodářském
a demokratickém modelu mezi těmito
dvěma velmocemi; domnívá se, že k tomu 
přispívá nedodržování nebo špatné 
dodržování některých práv v Číně; vybízí
v této souvislosti k dialogu mezi oběma 
partnery zaměřenému na zavedení 
pozitivních recipročních opatření;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Niki Tzavela

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že nerovnováha
v obchodních vztazích mezi EU a Čínou 
odráží rozdíly v sociálním, hospodářském
a demokratickém modelu; domnívá se, že
k tomu přispívá nedodržování nebo špatné 
dodržování některých práv v Číně; vybízí
v této souvislosti k dialogu mezi oběma 
partnery;

1. domnívá se, že nerovnováha
v obchodních vztazích mezi EU a Čínou 
odráží rozdíly v sociálním, hospodářském
a demokratickém modelu; domnívá se, že
k tomu přispívá nedodržování nebo špatné 
dodržování některých práv v Číně; 
zdůrazňuje důležitost stanovení strategie 
pro dialog s Čínou, zejména pokud jde
o problematiku trhu práce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Mario Pirillo

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že nerovnováha
v obchodních vztazích mezi EU a Čínou 
odráží rozdíly v sociálním, hospodářském
a demokratickém modelu; domnívá se, že
k tomu přispívá nedodržování nebo špatné 
dodržování některých práv v Číně; vybízí
v této souvislosti k dialogu mezi oběma 
partnery;

1. domnívá se, že nerovnováha
v obchodních vztazích mezi EU a Čínou 
odráží rozdíly v sociálním, hospodářském
a demokratickém modelu; domnívá se, že
k tomu přispívá nedodržování nebo špatné 
dodržování některých práv, zejména práv 
zaměstnanců, v Číně; vybízí v této 
souvislosti k dialogu mezi oběma partnery;

Or. it

Pozměňovací návrh 6
Mario Pirillo

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. vyzývá Čínu, aby splnila své 
povinnosti vůči WTO a umožnila druhým 
stranám úplný a bezvýhradní přístup na 
trh zboží a služeb, svobodu investovat
a ochranu práv evropských společností
a větší ochranu práv duševního 
vlastnictví;

Or. it

Pozměňovací návrh 7
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. upozorňuje na to, že evropské podniky 
se snaží přesouvat svou činnost do Číny, 
aby snížily náklady a zvýšily zisky, a to na 
úkor pracovní síly v EU a bez dodržování 
cílů stanovených Unií pro snižování emisí 
znečišťujících látek a pro sociální 
standardy a zaměstnanost; vyzývá
k zavedení takových obchodních vztahů 
mezi EU a Čínou, jejichž cílem by byla 
hospodářská a sociální spolupráce
a rozvoj obou stran;

Or. ro

Pozměňovací návrh 8
Marita Ulvskog

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. je přesvědčen o tom, že ve vzájemných 
vztazích mezi Evropou a Čínou existují 
velké problémy, ale i velké možnosti;
zdůrazňuje, že v důsledku výrazného růstu 
poptávky v rozvíjejících se ekonomikách 
má nyní EU také možnost těžit z výhod 
globalizace dalším zvyšováním svého 
vývozu zboží a služeb na nové trhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Niki Tzavela

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)



AM\880236CS.doc 7/30 PE473.926v01-00

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. poukazuje na to, že tato strategie musí 
být založena na vzájemném porozumění,
a zdůrazňuje význam propojení různých 
kultur a sociálních systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 b. zdůrazňuje, že převaha zahraničních 
investic Unie do čínského průmyslu je do 
značné míry způsobena nízkou cenou 
pracovní síly; poukazuje na to, že většina 
evropských společností, které investují
v Číně, používá území této země jako 
platformu pro produkci, kterou vyrábí 
levná pracovní síla a která je pak 
vyvážena na trhy třetích zemí, zejména
v Asii, a následně zpět do Evropy;
domnívá se, že to částečně vysvětluje 
obchodní deficit EU ve vztahu k Číně, 
neboť mnoho výrobků dovážených z Číny 
do Unie je vyrobeno evropskými podniky 
nebo jejich přímými subdodavateli;

Or. ro

Pozměňovací návrh 11
Bendt Bendtsen

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že na výzvu, kterou pro nás 
Čína představuje, je třeba odpovědět 
vytvořením ambiciózní evropské 
průmyslové politiky, jež by byla založena 
na stanovení přísných norem, posílení 
antidumpingových opatření, vyváženějším 
přístupu v oblasti veřejných zakázek a na 
výzkumu, inovacích a „zelené“ ekonomice; 
připomíná, že taková průmyslová politika 
může být účinná, pouze pokud bude 
naplánována v evropském měřítku a že 
jednotlivé vnitrostátní přístupy nedovolují 
zaujmout koherentní přístup Unie k Číně;

2. domnívá se, že na výzvu, kterou pro nás 
Čína představuje, je třeba odpovědět 
vytvořením ambiciózní evropské 
průmyslové politiky, jež by měla být
založena na

- stanovení přísných norem,

- posílení antidumpingových opatření,
- vyváženějším přístupu k zadávání
veřejných zakázek v rámci stávajících 
dohod WTO, aby se zlepšil přístup 
evropských podniků na čínský trh,

- dodržování práv duševního vlastnictví,
- výzkumu a inovacích, 
- „zelené“ ekonomice;

připomíná, že taková průmyslová politika 
může být účinná, pouze pokud bude 
naplánována v evropském měřítku a že 
jednotlivé vnitrostátní přístupy nedovolují 
zaujmout koherentní přístup Unie k Číně;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že na výzvu, kterou pro nás 2. domnívá se, že na výzvu, kterou pro 
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Čína představuje, je třeba odpovědět 
vytvořením ambiciózní evropské 
průmyslové politiky, jež by byla založena 
na stanovení přísných norem, posílení 
antidumpingových opatření, vyváženějším 
přístupu v oblasti veřejných zakázek a na 
výzkumu, inovacích a „zelené“ ekonomice; 
připomíná, že taková průmyslová politika 
může být účinná, pouze pokud bude 
naplánována v evropském měřítku a že
jednotlivé vnitrostátní přístupy nedovolují 
zaujmout koherentní přístup Unie k Číně;

Unii Čína představuje, je třeba odpovědět 
vytvořením ambiciózní evropské 
průmyslové politiky, jež by byla založena 
na stanovení přísných norem, posílení 
antidumpingových opatření, 
ambicióznějším a vyváženějším přístupu
v oblasti veřejných zakázek a na výzkumu, 
inovacích a „zelené“ ekonomice; 
připomíná, že taková průmyslová politika 
může být účinná, pouze pokud bude 
naplánována a prováděna v evropském 
měřítku a že jednotlivé čistě vnitrostátní 
obchodní přístupy dnes nedovolují 
zaujmout koherentní a účinný přístup Unie
k Číně;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Henri Weber

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že na výzvu, kterou pro nás 
Čína představuje, je třeba odpovědět 
vytvořením ambiciózní evropské 
průmyslové politiky, jež by byla založena 
na stanovení přísných norem, posílení 
antidumpingových opatření, vyváženějším 
přístupu v oblasti veřejných zakázek a na 
výzkumu, inovacích a „zelené“ ekonomice; 
připomíná, že taková průmyslová politika 
může být účinná, pouze pokud bude 
naplánována v evropském měřítku a že 
jednotlivé vnitrostátní přístupy nedovolují 
zaujmout koherentní přístup Unie k Číně;

2. domnívá se, že na výzvu, kterou pro nás 
Čína představuje, je třeba odpovědět 
vytvořením ambiciózní a voluntaristické, 
evropské průmyslové politiky, jež by byla 
založena na stanovení, provádění
a dodržování přísných norem přísných 
norem, posílení antidumpingových 
opatření, vyváženějším přístupu v oblasti 
veřejných zakázek a na výzkumu, 
inovacích a „zelené“ ekonomice; 
připomíná, že taková průmyslová politika 
může být účinná, pouze pokud bude 
naplánována v evropském měřítku a že 
jednotlivé vnitrostátní přístupy brání Unii
zaujmout koherentní přístup Unie k Číně;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 14
Marita Ulvskog

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že na výzvu, kterou pro nás 
Čína představuje, je třeba odpovědět
vytvořením ambiciózní evropské 
průmyslové politiky, jež by byla založena 
na stanovení přísných norem, posílení 
antidumpingových opatření, vyváženějším 
přístupu v oblasti veřejných zakázek a na 
výzkumu, inovacích a „zelené“ ekonomice;
připomíná, že taková průmyslová politika 
může být účinná, pouze pokud bude 
naplánována v evropském měřítku a že 
jednotlivé vnitrostátní přístupy nedovolují 
zaujmout koherentní přístup Unie k Číně;

2. domnívá se, že dvoustranný obchod
s Čínou představuje výzvu v rámci 
vytvoření ambiciózní evropské průmyslové 
politiky, jež by byla založena na stanovení 
přísných norem, posílení 
antidumpingových opatření, vyváženějším 
přístupu v oblasti veřejných zakázek a na 
výzkumu, inovacích a „zelené“ ekonomice;
připomíná, že taková průmyslová politika 
může být účinná, pouze pokud bude 
koordinována v evropském měřítku a že 
jednotlivé vnitrostátní přístupy nedovolují 
zaujmout koherentní přístup Unie k Číně;

Or. sv

Pozměňovací návrh 15
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že na výzvu, kterou pro nás 
Čína představuje, je třeba odpovědět 
vytvořením ambiciózní evropské 
průmyslové politiky, jež by byla založena 
na stanovení přísných norem, posílení 
antidumpingových opatření, vyváženějším 
přístupu v oblasti veřejných zakázek a na 
výzkumu, inovacích a „zelené“ ekonomice; 
připomíná, že taková průmyslová politika 
může být účinná, pouze pokud bude 
naplánována v evropském měřítku a že 
jednotlivé vnitrostátní přístupy nedovolují 
zaujmout koherentní přístup Unie k Číně;

2. domnívá se, že na výzvu, kterou pro nás 
Čína představuje, je třeba odpovědět 
vytvořením ambiciózní evropské 
průmyslové politiky, jež by byla založena 
na stanovení přísných norem, posílení 
antidumpingových opatření, vyváženějším 
přístupu v oblasti veřejných zakázek a na 
výzkumu, inovacích, dodržování práv 
duševního vlastnictví a „zelené“ 
ekonomice; připomíná, že taková 
průmyslová politika může být účinná, 
pouze pokud bude naplánována
v evropském měřítku a že jednotlivé 
vnitrostátní přístupy nedovolují zaujmout 
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koherentní přístup Unie k Číně;

Or. ro

Pozměňovací návrh 16
Ioan Enciu

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že na výzvu, kterou pro nás 
Čína představuje, je třeba odpovědět 
vytvořením ambiciózní evropské 
průmyslové politiky, jež by byla založena 
na stanovení přísných norem, posílení 
antidumpingových opatření, vyváženějším 
přístupu v oblasti veřejných zakázek a na 
výzkumu, inovacích a „zelené“
ekonomice; připomíná, že taková 
průmyslová politika může být účinná, 
pouze pokud bude naplánována
v evropském měřítku a že jednotlivé 
vnitrostátní přístupy nedovolují zaujmout 
koherentní přístup Unie k Číně;

2. domnívá se, že na výzvu, kterou pro nás 
Čína představuje, je třeba odpovědět 
vytvořením ambiciózní evropské 
průmyslové politiky, jež by byla založena 
na stanovení přísných norem, posílení 
antidumpingových opatření, vyváženějším 
přístupu v oblasti veřejných zakázek a na 
výzkumu, inovacích a udržitelné
ekonomice; připomíná, že taková 
průmyslová politika může být účinná, 
pouze pokud bude naplánována
v evropském měřítku a že jednotlivé 
vnitrostátní přístupy nedovolují zaujmout 
koherentní přístup Unie k Číně;

Or. ro

Pozměňovací návrh 17
Henri Weber

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 a. vyjadřuje politování nad tím, že 
překážky pro přístup na čínské trhy, 
zmiňované zejména v poslední zprávě 
Evropské obchodní komory, představují 
výrazné náklady a ztrátu odbytišť zboží 
pro evropské podniky; zdůrazňuje, že 
přístup k některým klíčovým odvětvím je 
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nadále omezen z důvodu investičních 
limitů zavedených v určitých oblastech, 
např. v automobilovém průmyslu, 
telekomunikacích, petrochemickém 
průmyslu a energetice, nebo ve 
finančních službách, kde jsou stanoveny 
limity pro kapitálovou účast;

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 a. zdůrazňuje, že nízká míra ochrany 
práv duševního vlastnictví omezuje jak 
zapojení evropských podniků do přímých 
investic a smíšených společností, tak 
přenos špičkových technologií
a technologickou modernizaci; žádá 
Komisi, aby v rámci vztahů mezi EU
a Čínou podporovala ochranu práv 
duševního vlastnictví a zlepšování 
podmínek požadovaných pro přímé 
investice a smíšené společnosti, aby mohly 
evropské podniky zaměřené na špičkové 
technologie v Číně investovat;

Or. ro

Pozměňovací návrh 19
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 a. připomíná, že veřejné zakázky tvoří 
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základ každé soudržné, udržitelné
a inovativní evropské průmyslové politiky;
konstatuje, že v roce 2016 Čína získá 
status tržní ekonomiky, a žádá Komisi, 
aby navrhla opatření k zachování 
obchodních obranných mechanismů po 
roce 2016, zejména pro inovativní 
evropské malé a střední podniky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 a. poukazuje na to, že omezení
v přístupu na trh, která Číňané zavedli,
a nedostatečná ochrana duševního 
vlastnictví jsou překážkami, které brání 
rozvoji evropských podniků v Číně; vyzývá 
proto Čínu, aby naléhavě usilovala
o zlepšení otevřenosti své ekonomiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Niki Tzavela

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 a. domnívá se, že zavedení mechanismu 
pro výměnu informací o iniciativě Komise 
týkající se mezivládních dohod mezi 
členskými státy a třetími zeměmi v oblasti 
obchodu s Čínou umožní přijetí 
jednotného přístupu, pokud jde o Čínu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 22
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 b. je znepokojen neochotou čínských 
orgánů zavést ochranu vlastnických práv
a řešit problém padělání výrobků, jako 
jsou elektronika, software, kulturní 
audiovizuální obsah a léky, což má značný 
negativní dopad na ekonomiku
a společnost Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Henri Weber

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 b. dále konstatuje, že přetrvávají 
technické překážky pro zahraniční 
společnosti a roste tendence k nerovnému 
zacházení ze strany některých čínských 
regulačních orgánů a nedostatečná 
transparentnost právních předpisů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Niki Tzavela

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 b. zdůrazňuje význam vytvoření 
investičního rámce pro obě zúčastněné 
strany a sladění strategie Evropa 2020
s čínskou pětiletkou;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 c. je znepokojen neochotou čínských 
orgánů zavést kybernetickou bezpečnost
a stíhat kyberkriminalitu , která ohrožuje 
světovou síť a bezpečnost informací a má 
značný negativní vliv zejména na 
ekonomiku a společnost Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Fiona Hall

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že jako první světový trh 
musí EU rovněž zůstat prvním světovým 
producentem norem; požaduje proto, aby 
veškeré zboží, které je v oběhu na vnitřním 
trhu, splňovalo evropské normy sociální 
ochrany, ochrany životního prostředí
a normy zdravotní; žádá Komisi, aby 
urychleně navrhla scénář postupného 
zavádění podmíněnosti obchodních 

3. domnívá se, že jako první světový trh 
musí EU rovněž zůstat prvním světovým 
producentem norem; požaduje proto, aby 
veškeré zboží, které je v oběhu na vnitřním 
trhu, splňovalo evropské normy sociální 
ochrany, ochrany životního prostředí
a normy zdravotní; naléhavě vyzývá 
členské státy k posílení mechanismů 
dohledu nad vnitrostátními trhy, aby se 
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výměn, a/nebo přiměřených opatření na 
hranicích;

zboží, které neodpovídá normám Unie, 
nedostalo na její trh; žádá Komisi, aby
posoudila, zda se společný přístup Unie
k dohledu nad trhy může stát prostředkem
k posílení stávajících kontrolních 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že jako první světový trh 
musí EU rovněž zůstat prvním světovým 
producentem norem; požaduje proto, aby 
veškeré zboží, které je v oběhu na vnitřním 
trhu, splňovalo evropské normy sociální 
ochrany, ochrany životního prostředí
a normy zdravotní; žádá Komisi, aby 
urychleně navrhla scénář postupného 
zavádění podmíněnosti obchodních výměn, 
a/nebo přiměřených opatření na hranicích;

3. domnívá se, že jako první světový trh 
musí EU rovněž zůstat prvním světovým 
producentem norem, zejména ve 
strategických oblastech; podporuje
v tomto smyslu každou spolupráci mezi 
Čínou a Unií v mezinárodních jednáních
o normách; požaduje proto, aby veškeré 
zboží, které je v oběhu na vnitřním trhu, 
přísně splňovalo evropské normy sociální 
ochrany, ochrany životního prostředí
a normy zdravotní a žádá Komisi, aby 
urychleně navrhla scénář postupného 
zavádění podmíněnosti obchodních výměn, 
a/nebo přiměřených opatření na hranicích
v souvislosti se zbožím pocházejícím
z třetích zemí, které tyto normy 
nedodržuje;

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Henri Weber

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že jako první světový trh 
musí EU rovněž zůstat prvním světovým 
producentem norem; požaduje proto, aby 
veškeré zboží, které je v oběhu na vnitřním 
trhu, splňovalo evropské normy sociální 
ochrany, ochrany životního prostředí
a normy zdravotní; žádá Komisi, aby 
urychleně navrhla scénář postupného 
zavádění podmíněnosti obchodních výměn, 
a/nebo přiměřených opatření na hranicích;

3. domnívá se, že jako první světový trh 
musí EU rovněž zůstat prvním světovým 
producentem norem; požaduje proto, aby 
veškeré zboží, které je v oběhu na vnitřním 
trhu, splňovalo evropské normy sociální 
ochrany, ochrany životního prostředí
a normy zdravotní; žádá, aby byly posíleny 
kontrolní orgány pro zboží vstupující na 
evropské území, kromě toho žádá Komisi, 
aby urychleně navrhla scénář postupného 
zavádění podmíněnosti obchodních výměn, 
a/nebo přiměřených opatření na hranicích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Marita Ulvskog

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že jako první světový trh 
musí EU rovněž zůstat prvním světovým 
producentem norem; požaduje proto, aby 
veškeré zboží, které je v oběhu na vnitřním 
trhu, splňovalo evropské normy sociální 
ochrany, ochrany životního prostředí
a normy zdravotní; žádá Komisi, aby 
urychleně navrhla scénář postupného 
zavádění podmíněnosti obchodních 
výměn, a/nebo přiměřených opatření na 
hranicích;

3. domnívá se, že jako první světový trh 
musí EU rovněž zůstat prvním světovým 
producentem norem; požaduje proto, aby 
veškeré zboží, které je v oběhu na vnitřním 
trhu, splňovalo určité normy sociální 
ochrany, ochrany životního prostředí
a normy zdravotní;

Or. sv

Pozměňovací návrh 30
Ioannis A. Tsoukalas
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že jako první světový trh 
musí EU rovněž zůstat prvním světovým 
producentem norem; požaduje proto, aby 
veškeré zboží, které je v oběhu na vnitřním 
trhu, splňovalo evropské normy sociální 
ochrany, ochrany životního prostředí
a normy zdravotní; žádá Komisi, aby 
urychleně navrhla scénář postupného 
zavádění podmíněnosti obchodních výměn, 
a/nebo přiměřených opatření na hranicích;

3. připomíná významný pokrok, kterého 
dosáhla Čína v rozvoji a prosazování 
vlastních norem; domnívá se, že jako 
první světový trh musí EU rovněž zůstat 
prvním světovým producentem norem; 
požaduje proto, aby veškeré zboží, které je
v oběhu na vnitřním trhu, splňovalo 
evropské normy sociální ochrany, 
technické normy, normy ochrany 
životního prostředí a normy zdravotní; 
žádá Komisi, aby urychleně navrhla scénář 
postupného zavádění podmíněnosti 
obchodních výměn, a/nebo přiměřených 
opatření na hranicích;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Henri Weber

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 a. považuje za prvořadé pro Unii, aby 
byl v rámci nových makroekonomických
jednání důrazně prosazován soulad
s evropskými normami, ochrana práv 
duševního vlastnictví a boj proti padělání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Jean-Pierre Audy

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 a. zdůrazňuje nutnost reciprocity, 
zejména pokud jde o přístup k veřejným 
zakázkám, přístup ke kapitálu podniků 
atd.;

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná rozsah čínských investic do 
obnovitelných zdrojů, ale zdůrazňuje, že 
EU si může udržet své přední postavení, 
pokud se rozhodne orientovat své 
výzkumné úsilí do úspor zdrojů a do 
„zelené“ ekonomiky a investovat do těchto 
oblastí;

4. vítá rozsah čínských investic do 
obnovitelných zdrojů a připomíná, že 
podle světové zprávy z roku 2010
o obnovitelných zdrojích energie světové 
sítě na podporu obnovitelných zdrojů 
energie v 21. století (REN 21), podpořené 
Mezinárodní agenturou pro energii
a Organizací spojených národů, se Čína 
svými 37 gigawatty (GW) nejvýrazněji 
podílí na celosvětovém zvýšení výroby 
energie z obnovitelných zdrojů o 80 GW;
připomíná však rozsah čínských investic do 
obnovitelných zdrojů, ale zdůrazňuje, že 
EU si může udržet své přední postavení,
pokud se rozhodne orientovat své 
výzkumné úsilí do úspor zdrojů a do 
„zelené“ ekonomiky a investovat do těchto 
oblastí;

Or. lt

Pozměňovací návrh 34
Fiona Hall

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná rozsah čínských investic do 
obnovitelných zdrojů, ale zdůrazňuje, že 
EU si může udržet své přední postavení, 
pokud se rozhodne orientovat své 
výzkumné úsilí do úspor zdrojů a do 
„zelené“ ekonomiky a investovat do těchto 
oblastí;

4. připomíná rozsah investic do 
obnovitelných zdrojů a energetické 
účinnosti a žádá, aby byly urychleně 
podniknuty kroky a přijaty závazky, které 
by zajistily, že si EU udrží své přední 
postavení v těchto oblastech, pokud bude 
efektivně orientovat své výzkumné úsilí do 
úspor zdrojů a do „zelené“ ekonomiky
a výrazně investovat do těchto oblastí;
varuje před zaváděním obchodních
a investičních překážek v rámci „zelené“ 
ekonomiky, protože tyto překážky jsou 
zároveň překážkou pro růst skutečného 
globálního trhu se „zelenými“
a obnovitelnými technologiemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná rozsah čínských investic do 
obnovitelných zdrojů, ale zdůrazňuje, že 
EU si může udržet své přední postavení, 
pokud se rozhodne orientovat své 
výzkumné úsilí do úspor zdrojů a do 
„zelené“ ekonomiky a investovat do těchto 
oblastí;

4. připomíná rozsah investic a vládní 
finanční pomoci ve formě dotací, které 
Čína poskytuje na obnovitelné zdroje 
energie, ale zdůrazňuje, že EU si může 
udržet své přední postavení, pokud se 
rozhodne orientovat své výzkumné úsilí do 
úspor zdrojů a do „zelené“ ekonomiky
a investovat do těchto oblastí; poukazuje 
na to, že bez náležitých opatření by se 
Unie mohla stát čistým dovozcem 
technologií obnovitelných zdrojů energie,
a to se všemi důsledky, které z toho 
vyplývají, pokud jde o bezpečnost dodávek 
energie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Giles Chichester

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná rozsah čínských investic do 
obnovitelných zdrojů, ale zdůrazňuje, že 
EU si může udržet své přední postavení, 
pokud se rozhodne orientovat své 
výzkumné úsilí do úspor zdrojů a do 
„zelené“ ekonomiky a investovat do těchto 
oblastí;

4. připomíná rozsah čínských investic do 
obnovitelných zdrojů, které mají přímý 
negativní vliv na výrobní odvětví 
obnovitelných zdrojů energie Unie, ale 
zdůrazňuje, že EU si může udržet své 
přední postavení, pokud se rozhodne 
orientovat své výzkumné úsilí do úspor 
zdrojů a do „zelené“ ekonomiky
a investovat do těchto oblastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Ioan Enciu

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná rozsah čínských investic do 
obnovitelných zdrojů, ale zdůrazňuje, že 
EU si může udržet své přední postavení, 
pokud se rozhodne orientovat své 
výzkumné úsilí do úspor zdrojů a do 
„zelené“ ekonomiky a investovat do těchto 
oblastí;

4. připomíná rozsah čínských investic do 
obnovitelných zdrojů, ale zdůrazňuje, že 
EU si může udržet své přední postavení, 
pokud se rozhodne orientovat své 
výzkumné úsilí do úspor zdrojů
a investovat do udržitelné, vyvážené
a územně kohezní ekonomiky;

Or. ro

Pozměňovací návrh 38
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4 a. zdůrazňuje, že Čína zaujímá první 
místo na světě v počtu větrných 
elektráren, že čínští a indičtí výrobci 
větrných turbín patří do první světové 
desítky a že Čína v současné době vyrábí 
většinu fotovoltaických panelů na světě;
žádá Komisi a členské státy, aby přijaly 
nezbytná opatření na podporu rozvoje
a ekologicky účinné výroby těchto 
technologií na území Unie a nových 
inovativních technologií nezbytných pro 
dosažení ambiciózních cílů snížení emisí 
skleníkových plynů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 39
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4 a. poukazuje na nárůst sociálních 
konfliktů v Číně a vyjadřuje politování 
nad tím, že zvyšování minimální mzdy 
nevyrovnává inflaci, zejména v jižních 
provinciích; vyzývá Čínu, aby přijala 
komplexní zákon o kolektivním 
vyjednávání a aby rozvíjela všechny 
užitečné nástroje sociálního dialogu; 
navrhuje Komisi navázat zvláštní 
spolupráci s čínskými orgány, aby 
podpořily tento vývoj;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 40
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4 a. se znepokojením konstatuje, že Čína
i nadále klade překážky liberalizaci 
světového obchodu s prvky vzácných 
zemin a výrobky z nich, přičemž tyto 
překážky byly ještě posíleny snížením 
vývozních kvót, které nyní zahrnují i
slitiny prvků vzácných zemin; vyzývá 
Komisi, aby důrazně spolupracovala
s Čínou na uzavření dohod, které budou 
vzájemně výhodné a budou respektovat 
právní předpisy v oblasti životního 
prostředí a mezinárodního obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Henri Weber

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4 a. poukazuje na to, že Čína si stanovila 
ambiciózní cíle pro trh veřejných zakázek 
týkající se inovativních a ekologických 
výrobků, a požaduje stanovení 
odpovídajících cílů i v EU a podporu 
nových začínajících podniků, inovačních 
malých a středních podniků a podniků 
střední velikosti, které nejsou součástí 
velkých seskupení;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 42
Henri Weber

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4 a. domnívá se, že růst domácí poptávky
a pokračování ekonomických reforem
v Číně budou rozhodující pro podporu 
větší rovnováhy tržního prostředí
a snižování oboustranného deficitu; 
podporuje nezbytnou reformu 
bankovnictví a rozvoj skutečného trhu se 
spotřebitelskými úvěry;

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Fiona Hall

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá EU a Čínu, aby rozvíjely své 
partnerství v oblasti výzkumu a vývoje
a průmyslové spolupráce různých odvětví 
budoucnosti zelené ekonomiky, jako je 
recyklace, účinná správa vzácných zemin
v celém hospodářském cyklu, obnovitelné 
zdroje energie a energetická účinnost.

5. vyzývá EU a Čínu, aby rozvíjely své 
partnerství a výměnu účinnějších 
osvědčených postupů v oblasti výzkumu
a vývoje a průmyslové spolupráce různých 
odvětví budoucnosti zelené ekonomiky, 
jako je snížení spotřeby, recyklace, účinná
a udržitelná správa surovin a vzácných 
zemin v celém hospodářském cyklu, 
obnovitelné zdroje energie a energetická 
účinnost; vyzývá Unii, aby zintenzivnila 
své úsilí, které vynakládá na posílení své 
bezpečnosti v oblasti přírodních zdrojů
a podporovala výzkum udržitelných 
alternativních řešení a účinnější zavádění 
hierarchie nakládání s odpady
v průmyslových procesech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 44
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá EU a Čínu, aby rozvíjely své 
partnerství v oblasti výzkumu a vývoje
a průmyslové spolupráce různých odvětví 
budoucnosti zelené ekonomiky, jako je 
recyklace, účinná správa vzácných zemin
v celém hospodářském cyklu, obnovitelné 
zdroje energie a energetická účinnost.

5. vyzývá EU a Čínu, aby rozvíjely své 
partnerství v oblasti výzkumu a vývoje na 
základě spolupráce v různých 
průmyslových odvětvích budoucnosti 
zelené ekonomiky, jako je recyklace, 
účinná správa vzácných zemin a další 
strategické zdroje v celém hospodářském 
cyklu, obnovitelné zdroje energie,
vytváření uhlíkových technologií s téměř 
nulovými emisemi a energetická účinnost;
aktivně podporuje spolupráci ke zlepšení 
transparentnosti a spolehlivosti údajů 
týkajících se energetiky, a také výměnu 
informací.

Or. lt

Pozměňovací návrh 45
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá EU a Čínu, aby rozvíjely své 
partnerství v oblasti výzkumu a vývoje
a průmyslové spolupráce různých odvětví 
budoucnosti zelené ekonomiky, jako je 
recyklace, účinná správa vzácných zemin
v celém hospodářském cyklu, obnovitelné 
zdroje energie a energetická účinnost.

5. vyzývá EU a Čínu, aby rozvíjely své 
partnerství v oblasti výzkumu a vývoje na 
základě spolupráce v různých 
průmyslových odvětvích budoucnosti 
zelené ekonomiky, jako je recyklace, 
účinná správa vzácných zemin a další 
strategické zdroje v celém hospodářském 
cyklu, obnovitelné zdroje energie,
vytváření uhlíkových technologií s téměř 
nulovými emisemi a energetická účinnost;
aktivně podporuje spolupráci ke zlepšení 
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transparentnosti a spolehlivosti údajů 
týkajících se energetiky, a také výměnu 
informací.

Or. lt

Pozměňovací návrh 46
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá EU a Čínu, aby rozvíjely své 
partnerství v oblasti výzkumu a vývoje
a průmyslové spolupráce různých odvětví 
budoucnosti zelené ekonomiky, jako je 
recyklace, účinná správa vzácných zemin
v celém hospodářském cyklu, obnovitelné 
zdroje energie a energetická účinnost.

5. vyzývá EU a Čínu, aby rozvíjely své 
strategické partnerství v oblasti výzkumu
a vývoje a průmyslové, technologické
a inovativní spolupráce různých odvětví 
budoucnosti zelené ekonomiky, jako je 
recyklace, účinná správa vzácných zemin
v celém hospodářském cyklu, obnovitelné 
zdroje energie a energetická účinnost, a to 
sdílením a koprodukcí technologií 
založených na obnovitelných zdrojích 
energie a společných výzkumných
a rozvojových programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Jean-Pierre Audy

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá EU a Čínu, aby rozvíjely své 
partnerství v oblasti výzkumu a vývoje
a průmyslové spolupráce různých odvětví 
budoucnosti zelené ekonomiky, jako je 
recyklace, účinná správa vzácných zemin
v celém hospodářském cyklu, obnovitelné 
zdroje energie a energetická účinnost.

5. vyzývá EU a Čínu, aby rozvíjely své 
partnerství v oblasti výzkumu a vývoje
a průmyslové spolupráce různých odvětví 
budoucnosti zelené ekonomiky, jako je 
recyklace, účinná správa vzácných zemin
v celém hospodářském cyklu, obnovitelné 
zdroje energie a energetická účinnost; 
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zároveň navrhuje, aby Unie posílila 
partnerství EU-Čína v rámci projektu 
ITER.

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Marita Ulvskog

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá EU a Čínu, aby rozvíjely své 
partnerství v oblasti výzkumu a vývoje
a průmyslové spolupráce různých odvětví 
budoucnosti zelené ekonomiky, jako je 
recyklace, účinná správa vzácných zemin
v celém hospodářském cyklu, obnovitelné 
zdroje energie a energetická účinnost.

5. vyzývá EU a Čínu, aby rozvíjely své 
partnerství v oblasti výzkumu a vývoje
a průmyslové spolupráce různých odvětví 
budoucnosti zelené ekonomiky, jako je 
recyklace a získávání hodnotných látek
z městských odpadů, účinná správa kovů 
vzácných zemin v celém hospodářském 
cyklu, obnovitelné zdroje energie
a energetická účinnost.

Or. sv

Pozměňovací návrh 49
Mario Pirillo

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 a. konstatuje, že Čína i nadále uchyluje
k necelním překážkám, jako jsou 
diskriminační postupy ve výběrových 
řízeních, omezení vztahující se na 
suroviny, dovozní a vývozní kvóty, které 
výrazně omezují přítomnost evropských 
podniků na čínském trhu;

Or. it
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Pozměňovací návrh 50
Mario Pirillo

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 a. zdůrazňuje, že Čína i nadále 
uplatňuje vývozní omezení na suroviny
v podobě cel a kvót, které WTO zakazuje
a které uměle zvyšují světové ceny 
surovin, čímž snižuje ceny na vnitřním 
trhu a poskytuje čínským výrobcům 
významnou konkurenční výhodu;

Or. it

Pozměňovací návrh 51
Mario Pirillo

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 c. poukazuje na to, že Čína disponuje 
přibližně 97 % zásob prvků vzácných 
zemin, na které čínská vláda stanovila 
kvóty, které omezují vývoz a zvyšují 
nákupní ceny pro evropské podniky, které 
jsou tak v porovnání s čínskými podniky 
znevýhodněny;

Or. it

Pozměňovací návrh 52
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 a. vítá skutečnost, že evropské programy 
jsou přístupné čínským výzkumným 
týmům, a žádá, aby i čínské programy byly 
stejně přístupné evropským vědcům; 
podporuje vytváření technologických 
partnerství pro řešení společných 
problémů ve vývoji výrobních metod 
šetřících přírodní zdroje;

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 a. vyzývá Unii a Čínu, aby rozvíjely 
strategické partnerství v oblasti výzkumu, 
vývoje a inovací prostřednictvím posílené 
spolupráce mezi univerzitami
a výzkumnými ústavy Unie a Číny, 
společných vzdělávacích a univerzitních 
programů, zvyšování mobility 
výzkumných pracovníků a vytváření 
kooperativních výzkumných programů ke 
společnému prospěchu evropských
a čínských občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 b. připomíná, že evropské cíle snížení 
emisí CO2 nezahrnují „importované 
emise“, které jsou vykazovány v jiných 
zemích, např. v Číně; žádá proto Komisi, 
aby přehodnotila své cíle na základě 
skutečné odpovědnosti Unie v oblasti 
klimatu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 55
Yannick Jadot
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 c. požaduje posouzení dopadů zvláštních 
hospodářských zón Číny v afrických
a severoafrických zemích, zejména těch,
s nimiž Unie uzavřela obchodní dohody; 
se znepokojením poukazuje na to, že 
čínská politika v Africe může mít 
dramatický dopad na přírodní zdroje
a představuje výzvu pro rozvojové politiky 
prováděné Unií; žádá Komisi, aby 
posoudila soulad mezi evropskou 
obchodní politikou vůči Číně
a evropskými politikami rozvojové 
spolupráce ve prospěch Afriky;

Or. fr


