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Τροπολογία 1
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι οι εμπορικές ανισορροπίες 
ΕΕ-Κίνας οφείλονται στις διαφορές του 
κοινωνικού, οικονομικού και 
δημοκρατικού μοντέλου· εκτιμά ότι σε 
αυτό συμβάλλει και ο ελάχιστος σεβασμός 
ορισμένων δικαιωμάτων ή η πλήρης 
παραβίασή τους στην Κίνα· ενθαρρύνει,
ως εκ τούτου, τον διάλογο μεταξύ των δύο
εταίρων·

1. θεωρεί ότι οι εμπορικές ανισορροπίες 
ΕΕ-Κίνας οφείλονται στις διαφορές του 
κοινωνικού, οικονομικού και 
δημοκρατικού μοντέλου και στις 
ιδιαιτερότητες επί δημογραφικών 
θεμάτων και φυσικών πόρων· ενθαρρύνει
τους δύο εταίρους να αναπτύξουν 
ουσιαστικότερο και πλέον υπεύθυνο 
στρατηγικό διάλογο, στο πλαίσιο του 
οποίου να λαμβάνονται υπόψη τα 
συμφέροντα των δύο μερών, παρέχοντας 
ταυτοχρόνως υποστήριξη σε ένα ισχυρό 
και αποτελεσματικό πολυμερές σύστημα·

Or. lt

Τροπολογία 2
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι οι εμπορικές ανισορροπίες 
ΕΕ-Κίνας οφείλονται στις διαφορές του 
κοινωνικού, οικονομικού και 
δημοκρατικού μοντέλου· εκτιμά ότι σε 
αυτό συμβάλλει και ο ελάχιστος σεβασμός 
ορισμένων δικαιωμάτων ή η πλήρης 
παραβίασή τους στην Κίνα· ενθαρρύνει, ως 
εκ τούτου, τον διάλογο μεταξύ των δύο 
εταίρων·

1. θεωρεί ότι οι εμπορικές ανισορροπίες 
ΕΕ-Κίνας οφείλονται σε μεγάλο βαθμό
στις διαφορές του κοινωνικού, 
οικονομικού, δημογραφικού και 
δημοκρατικού μοντέλου· εκτιμά ότι σε 
αυτό συμβάλλει και ο ελάχιστος σεβασμός 
ορισμένων δικαιωμάτων, ιδίως 
κοινωνικών ή η πλήρης παραβίασή τους 
στην Κίνα· αναγνωρίζει ότι 
καταβάλλονται κάποιες προσπάθειες επί 
του θέματος, οι οποίες όμως παραμένουν 
ανεπαρκείς· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, τον
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κριτικό διάλογο και την εποικοδομητική 
δέσμευση μεταξύ των δύο εταίρων·

Or. fr

Τροπολογία 3
Henri Weber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι οι εμπορικές ανισορροπίες 
ΕΕ-Κίνας οφείλονται στις διαφορές του 
κοινωνικού, οικονομικού και 
δημοκρατικού μοντέλου· εκτιμά ότι σε 
αυτό συμβάλλει και ο ελάχιστος σεβασμός 
ορισμένων δικαιωμάτων ή η πλήρης 
παραβίασή τους στην Κίνα· ενθαρρύνει, ως 
εκ τούτου, τον διάλογο μεταξύ των δύο 
εταίρων·

1. θεωρεί ότι οι εμπορικές ανισορροπίες 
ΕΕ-Κίνας αντικατοπτρίζουν τις διαφορές 
του κοινωνικού, οικονομικού και 
δημοκρατικού μοντέλου μεταξύ των δύο 
αυτών μεγάλων δυνάμεων· εκτιμά ότι σε 
αυτό συμβάλλει και ο ελάχιστος σεβασμός 
ορισμένων δικαιωμάτων ή η πλήρης 
παραβίασή τους στην Κίνα· ενθαρρύνει, ως 
εκ τούτου, τον διάλογο με σκοπό την 
θέσπιση μέτρων θετικής αμοιβαιότητας
μεταξύ των δύο εταίρων

Or. fr

Τροπολογία 4
Νίκη Τζαβέλα

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι οι εμπορικές ανισορροπίες 
ΕΕ-Κίνας οφείλονται στις διαφορές του 
κοινωνικού, οικονομικού και 
δημοκρατικού μοντέλου· εκτιμά ότι σε 
αυτό συμβάλλει και ο ελάχιστος σεβασμός 
ορισμένων δικαιωμάτων ή η πλήρης 
παραβίασή τους στην Κίνα· ενθαρρύνει, 
ως εκ τούτου, τον διάλογο μεταξύ των 
δύο εταίρων·

1. θεωρεί ότι οι εμπορικές ανισορροπίες 
ΕΕ-Κίνας οφείλονται στις διαφορές του 
κοινωνικού, οικονομικού και 
δημοκρατικού μοντέλου· εκτιμά ότι σε 
αυτό συμβάλλει και ο ελάχιστος σεβασμός 
ορισμένων δικαιωμάτων ή η πλήρης 
παραβίασή τους στην Κίνα· υπογραμμίζει 
την ιδιαίτερη σημασία να καθορισθεί μία 
στρατηγική για τον διάλογο με την Κίνα, ο 
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οποίος θα αφορά κυρίως το θέμα της 
αγοράς εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 5
Mario Pirillo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι οι εμπορικές ανισορροπίες 
ΕΕ-Κίνας οφείλονται στις διαφορές του 
κοινωνικού, οικονομικού και 
δημοκρατικού μοντέλου· εκτιμά ότι σε 
αυτό συμβάλλει και ο ελάχιστος σεβασμός 
ορισμένων δικαιωμάτων ή η πλήρης 
παραβίασή τους στην Κίνα· ενθαρρύνει, ως 
εκ τούτου, τον διάλογο μεταξύ των δύο 
εταίρων·

1. θεωρεί ότι οι εμπορικές ανισορροπίες 
ΕΕ-Κίνας οφείλονται στις διαφορές του 
κοινωνικού, οικονομικού και 
δημοκρατικού μοντέλου· εκτιμά ότι σε 
αυτό συμβάλλει και ο ελάχιστος σεβασμός 
ορισμένων δικαιωμάτων, ειδικά των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, ή η 
πλήρης παραβίασή τους στην Κίνα·
ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, τον διάλογο 
μεταξύ των δύο εταίρων·

Or. it

Τροπολογία 6
Mario Pirillo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. καλεί την Κίνα να αναλάβει τις 
ευθύνες της έναντι του ΠΟΕ εις τρόπον 
ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης 
πρόσβαση στην αγορά των αγαθών και 
των υπηρεσιών και των άλλων μερών, η 
ελευθερία επενδύσεων, καθώς και η 
προστασία των δικαιωμάτων των 
ευρωπαϊκών εταιρειών και η μεγαλύτερη 
προστασία των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας·
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Τροπολογία 7
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 a. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι 
οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
αντιμετωπίζουν το δέλεαρ να μεταφέρουν 
τις δραστηριότητές τους στην Κίνα, 
προκειμένου να μειώσουν τα κόστη και 
να αυξήσουν τα κέρδη τους, εις βάρος 
του εργατικού δυναμικού της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης και χωρίς να 
τηρούν τους στόχους που όρισε η Ένωση 
επί θεμάτων ελάττωσης των 
ρυπαινουσών εκπομπών, κοινωνικών 
κανόνων και απασχόλησης  απευθύνει 
έκκληση για την αποκατάσταση, μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας, 
εμπορικών συναλλαγών με στόχο την 
συνεργασία και την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη αμφοτέρων των 
μερών·

Or. ro

Τροπολογία 8
Marita Ulvskog

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. εκτιμά ότι, εάν οι αμοιβαίες σχέσεις 
μεταξύ Ευρώπης και Κίνας δημιουργούν 
προκλήσεις και στις δύο, ανοίγουν επίσης 
και σε αμφότερες ευρείες προοπτικές· 
υπογραμμίζει ότι με την σημαντική 
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αύξηση της ζήτησης από τις αναδυόμενες 
οικονομίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στο 
εξής επίσης μία ευκαιρία να επωφεληθεί 
από την παγκοσμιοποίηση αυξάνοντας 
περαιτέρω τις εξαγωγές της, σε αγαθά και 
υπηρεσίες, στις νέες αγορές·

Or. en

Τροπολογία 9
Νίκη Τζαβέλα

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. παρατηρεί ότι η στρατηγική αυτή 
πρέπει στηρίζεται στην αμοιβαία 
κατανόηση και υπογραμμίζει την 
ιδιαίτερη σημασία της συνάντησης 
διαφορετικών πολιτισμών και 
κοινωνικών συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 10
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 β. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η 
υπεροχή των ξένων επενδύσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κινεζική 
βιομηχανία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 
στο πολύ χαμηλό κόστος της εργασίας· 
παρατηρεί ότι οι περισσότερες 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επενδύουν 
στην Κίνα χρησιμοποιούν το έδαφος της 
χώρας αυτής ως πλατφόρμα παραγωγής 
με φτηνό εργατικό δυναμικό προκειμένου 
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στη συνέχεια να επανεξάγουν τα προϊόντα 
τους στις αγορές τρίτων χωρών, ιδίως 
της Ασίας, και από εκεί στην Ευρώπη· 
εκτιμά ότι αυτό εξηγεί εν μέρει το 
εμπορικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης εν σχέσει με την Κίνα, όσον 
αφορά πολλά προϊόντα·

Or. ro

Τροπολογία 11
Bendt Bendtsen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι προκειμένου να απαντηθεί η 
πρόκληση που δημιουργεί η Κίνα πρέπει 
να εφαρμοσθεί μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή
βιομηχανική πολιτική, βασισμένη σε 
αυστηρούς κανόνες, στην ενίσχυση των 
μέτρων αντι-ντάμπινγκ, την περισσότερο 
ισορροπημένη προσέγγιση σε θέματα 
κρατικών συμβάσεων, την έρευνα και την 
καινοτομία και την πράσινη οικονομία· 
υπενθυμίζει ότι μία παρόμοια 
βιομηχανική πολιτική δεν μπορεί να είναι 
αποτελεσματική παρά μόνον εφόσον 
σχεδιασθεί σε ευρωπαϊκή κλίμακα και ότι 
οι εθνικές προσεγγίσεις δεν επιτρέπουν 
συνεπή κοινοτική προσέγγιση έναντι της 
Κίνας·

2. θεωρεί ότι προκειμένου να απαντηθεί η 
πρόκληση που δημιουργεί η Κίνα πρέπει 
να εφαρμοσθεί μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή 
βιομηχανική πολιτική, η οποία πρέπει να 
βασίζεται:

- στον καθορισμό αυστηρών κανόνων,
- στην ενίσχυση των μέτρων αντι-
ντάμπινγκ,
- στην περισσότερο ισορροπημένη, στο 
πλαίσιο των συμφωνιών για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (ΣΔΣ), σε θέματα κρατικών 
συμβάσεων, ώστε να βελτιωθούν οι 
δυνατότητες πρόσβασης των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην κινεζική 
αγορά,
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- στον σεβασμό των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας,
- στην έρευνα και την καινοτομία
και στην πράσινη οικονομία·
υπενθυμίζει ότι μία παρόμοια 
βιομηχανική πολιτική δεν μπορεί να είναι 
αποτελεσματική παρά μόνον εφόσον 
σχεδιασθεί σε ευρωπαϊκή κλίμακα και ότι 
οι εθνικές προσεγγίσεις δεν επιτρέπουν 
συνεπή κοινοτική προσέγγιση έναντι της 
Κίνας·

Or. en

Τροπολογία 12
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι προκειμένου να απαντηθεί η 
πρόκληση που δημιουργεί η Κίνα πρέπει 
να εφαρμοσθεί μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή 
βιομηχανική πολιτική, βασισμένη σε 
αυστηρούς κανόνες, στην ενίσχυση των 
μέτρων αντι-ντάμπινγκ, την περισσότερο 
ισορροπημένη προσέγγιση σε θέματα 
κρατικών συμβάσεων, την έρευνα και την 
καινοτομία και την πράσινη οικονομία·
υπενθυμίζει ότι μία παρόμοια βιομηχανική 
πολιτική δεν μπορεί να είναι 
αποτελεσματική παρά μόνον εφόσον 
σχεδιασθεί σε ευρωπαϊκή κλίμακα και ότι 
οι εθνικές προσεγγίσεις δεν επιτρέπουν 
συνεπή κοινοτική προσέγγιση έναντι της 
Κίνας·

2. θεωρεί ότι προκειμένου να απαντηθεί η 
πρόκληση που δημιουργεί η Κίνα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εφαρμοσθεί 
μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική, βασισμένη σε αυστηρούς 
κανόνες, στην ενίσχυση των μέτρων αντι-
ντάμπινγκ, την περισσότερο φιλόδοξη και
ισορροπημένη προσέγγιση σε θέματα 
κρατικών συμβάσεων, την έρευνα και την 
καινοτομία και την πράσινη οικονομία·
υπενθυμίζει ότι μία παρόμοια βιομηχανική 
πολιτική δεν μπορεί να είναι 
αποτελεσματική παρά μόνον εφόσον 
σχεδιασθεί και εφαρμοσθεί σε ευρωπαϊκή 
κλίμακα και ότι οι καθαρά εθνικές
εμπορικές προσεγγίσεις δεν επιτρέπουν
σήμερα μια συνεπή και αποτελεσματική
κοινοτική προσέγγιση έναντι της Κίνας·

Or. fr
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Τροπολογία 13
Henri Weber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι προκειμένου να απαντηθεί η 
πρόκληση που δημιουργεί η Κίνα πρέπει 
να εφαρμοσθεί μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή 
βιομηχανική πολιτική, βασισμένη σε 
αυστηρούς κανόνες, στην ενίσχυση των 
μέτρων αντι-ντάμπινγκ, την περισσότερο 
ισορροπημένη προσέγγιση σε θέματα 
κρατικών συμβάσεων, την έρευνα και την 
καινοτομία και την πράσινη οικονομία·
υπενθυμίζει ότι μία παρόμοια βιομηχανική 
πολιτική δεν μπορεί να είναι 
αποτελεσματική παρά μόνον εφόσον 
σχεδιασθεί σε ευρωπαϊκή κλίμακα και ότι 
οι εθνικές προσεγγίσεις δεν επιτρέπουν
συνεπή κοινοτική προσέγγιση έναντι της 
Κίνας·

2. θεωρεί ότι προκειμένου να απαντηθεί η 
πρόκληση που δημιουργεί η Κίνα πρέπει 
να εφαρμοσθεί μια φιλόδοξη και 
βολονταριστική ευρωπαϊκή βιομηχανική 
πολιτική, βασισμένη στον καθορισμό, την 
εφαρμογή και την τήρηση αυστηρών 
κανόνων, στην ενίσχυση των μέτρων αντι-
ντάμπινγκ, την περισσότερο ισορροπημένη 
προσέγγιση σε θέματα κρατικών 
συμβάσεων, την έρευνα και την 
καινοτομία και την πράσινη οικονομία·
υπενθυμίζει ότι μία παρόμοια βιομηχανική 
πολιτική δεν μπορεί να είναι 
αποτελεσματική παρά μόνον εφόσον 
σχεδιασθεί σε ευρωπαϊκή κλίμακα και ότι 
οι εθνικές προσεγγίσεις αποστερούν την 
Ένωση από μια συνεπή κοινοτική 
προσέγγιση έναντι της Κίνας·

Or. fr

Τροπολογία 14
Marita Ulvskog

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι προκειμένου να απαντηθεί η
πρόκληση που δημιουργεί η Κίνα πρέπει 
να εφαρμοσθεί μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή 
βιομηχανική πολιτική, βασισμένη σε 
αυστηρούς κανόνες, στην ενίσχυση των 
μέτρων αντι-ντάμπινγκ, την περισσότερο 
ισορροπημένη προσέγγιση σε θέματα 

2. θεωρεί ότι οι διμερείς συναλλαγές με 
την Κίνα αποτελούν πρόκληση στο 
πλαίσιο της εφαρμογής μιας φιλόδοξης 
ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής, 
βασισμένης σε αυστηρούς κανόνες, στην 
ενίσχυση των μέτρων αντι-ντάμπινγκ, την 
περισσότερο ισορροπημένη προσέγγιση σε 
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κρατικών συμβάσεων, την έρευνα και την 
καινοτομία και την πράσινη οικονομία·
υπενθυμίζει ότι μία παρόμοια βιομηχανική 
πολιτική δεν μπορεί να είναι 
αποτελεσματική παρά μόνον εφόσον
σχεδιασθεί σε ευρωπαϊκή κλίμακα και ότι 
οι εθνικές προσεγγίσεις δεν επιτρέπουν 
συνεπή κοινοτική προσέγγιση έναντι της 
Κίνας·

θέματα κρατικών συμβάσεων, την έρευνα 
και την καινοτομία και την πράσινη 
οικονομία· υπενθυμίζει ότι μία παρόμοια 
βιομηχανική πολιτική δεν μπορεί να είναι 
αποτελεσματική παρά μόνον εφόσον
συντονισθεί σε ευρωπαϊκή κλίμακα και ότι 
οι εθνικές προσεγγίσεις δεν επιτρέπουν 
συνεπή κοινοτική προσέγγιση έναντι της 
Κίνας·

Or. sv

Τροπολογία 15
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι προκειμένου να απαντηθεί η 
πρόκληση που δημιουργεί η Κίνα πρέπει 
να εφαρμοσθεί μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή 
βιομηχανική πολιτική, βασισμένη σε 
αυστηρούς κανόνες, στην ενίσχυση των 
μέτρων αντι-ντάμπινγκ, την περισσότερο 
ισορροπημένη προσέγγιση σε θέματα 
κρατικών συμβάσεων, την έρευνα και την 
καινοτομία και την πράσινη οικονομία·
υπενθυμίζει ότι μία παρόμοια βιομηχανική 
πολιτική δεν μπορεί να είναι 
αποτελεσματική παρά μόνον εφόσον 
σχεδιασθεί σε ευρωπαϊκή κλίμακα και ότι 
οι εθνικές προσεγγίσεις δεν επιτρέπουν 
συνεπή κοινοτική προσέγγιση έναντι της 
Κίνας·

2. θεωρεί ότι προκειμένου να απαντηθεί η 
πρόκληση που δημιουργεί η Κίνα πρέπει 
να εφαρμοσθεί μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή 
βιομηχανική πολιτική, βασισμένη σε 
αυστηρούς κανόνες, στην ενίσχυση των 
μέτρων αντι-ντάμπινγκ, την περισσότερο 
ισορροπημένη προσέγγιση σε θέματα 
κρατικών συμβάσεων, την έρευνα και την 
καινοτομία, τον σεβασμό της πνευματικής 
ιδιοκτησίας και την πράσινη οικονομία·
υπενθυμίζει ότι μία παρόμοια βιομηχανική 
πολιτική δεν μπορεί να είναι 
αποτελεσματική παρά μόνον εφόσον 
σχεδιασθεί σε ευρωπαϊκή κλίμακα και ότι 
οι εθνικές προσεγγίσεις δεν επιτρέπουν 
συνεπή κοινοτική προσέγγιση έναντι της 
Κίνας·

Or. ro

Τροπολογία 16
Ioan Enciu
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι προκειμένου να απαντηθεί η 
πρόκληση που δημιουργεί η Κίνα πρέπει 
να εφαρμοσθεί μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή 
βιομηχανική πολιτική, βασισμένη σε 
αυστηρούς κανόνες, στην ενίσχυση των 
μέτρων αντι-ντάμπινγκ, την περισσότερο 
ισορροπημένη προσέγγιση σε θέματα 
κρατικών συμβάσεων, την έρευνα και την 
καινοτομία και την πράσινη οικονομία·
υπενθυμίζει ότι μία παρόμοια βιομηχανική 
πολιτική δεν μπορεί να είναι 
αποτελεσματική παρά μόνον εφόσον 
σχεδιασθεί σε ευρωπαϊκή κλίμακα και ότι 
οι εθνικές προσεγγίσεις δεν επιτρέπουν 
συνεπή κοινοτική προσέγγιση έναντι της 
Κίνας·

2. θεωρεί ότι προκειμένου να απαντηθεί η 
πρόκληση που δημιουργεί η Κίνα πρέπει 
να εφαρμοσθεί μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή 
βιομηχανική πολιτική, βασισμένη σε 
αυστηρούς κανόνες, στην ενίσχυση των 
μέτρων αντι-ντάμπινγκ, την περισσότερο 
ισορροπημένη προσέγγιση σε θέματα 
κρατικών συμβάσεων, την έρευνα και την 
καινοτομία και την βιώσιμη οικονομία·
υπενθυμίζει ότι μία παρόμοια βιομηχανική 
πολιτική δεν μπορεί να είναι 
αποτελεσματική παρά μόνον εφόσον 
σχεδιασθεί σε ευρωπαϊκή κλίμακα και ότι 
οι εθνικές προσεγγίσεις δεν επιτρέπουν 
συνεπή κοινοτική προσέγγιση έναντι της 
Κίνας·

Or. ro

Τροπολογία 17
Henri Weber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. εκφράζει την λύπη του διότι τα 
εμπόδια που ετέθησαν στην πρόσβαση 
στις κινεζικές αγορές, τα οποία 
αναφέρονται στην τελευταία έκθεση του 
Εμπορικού Επιμελητηρίου της ΕΕ, 
αντιστοιχούν σε τεράστιο κόστος και σε 
απώλεια αγορών για τα ευρωπαϊκά 
προϊόντα· υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση 
σε ορισμένους τομείς-κλειδιά παραμένει 
περιορισμένη, λόγω των επιβληθέντων 
περιορισμών στις επενδύσεις σε 
ορισμένους τομείς, όπως η 
αυτοκινητοβιομηχανία, οι 
τηλεπικοινωνίες, τα πετροχημικά 
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προϊόντα και η ενέργεια ή οι 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω των 
επιβληθέντων περιορισμών στις 
συμμετοχές σε μετοχικό κεφάλαιο·

Or. fr

Τροπολογία 18
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. υπογραμμίζει ότι η ανεπαρκής 
προστασία των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας περιορίζει τόσο 
την συμμετοχή των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων στις άμεσες επενδύσεις και 
τις μικτές εταιρίες όσο και την μεταφορά 
υψηλών τεχνολογιών και τον 
εκσυγχρονισμό της τεχνολογίας· ζητεί 
από την Επιτροπή να προωθήσει, στο 
πλαίσιο των σχέσεων ΕΕ-Κίνας, την 
προστασία των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας και την 
βελτίωση των απαιτούμενων 
προϋποθέσεων για τις άμεσες επενδύσεις 
και τις μικτές εταιρίες, ώστε οι 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που είναι 
εξειδικευμένες στην υψηλή τεχνολογία να 
μπορούν να επενδύσουν στην Κίνα·

Or. ro

Τροπολογία 19
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες 
συμβάσεις αποτελούν το βάθρο κάθε 
συνεπούς, βιώσιμης και καινοτόμου 
ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής· 
σημειώνει ότι το 2016, η Κίνα θα 
αποκτήσει το καθεστώς της οικονομίας 
αγοράς και ζητεί από την Επιτροπή να 
προτείνει μέτρα για την διατήρηση 
αμυντικών εμπορικών μηχανισμών, μετά 
το 2016, ιδίως για τις ευρωπαϊκές 
καινοτόμους ΜΜΕ·

Or. fr

Τροπολογία 20
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. παρατηρεί ότι οι περιορισμοί 
πρόσβασης στην αγορά που έχουν 
επιβληθεί από τους Κινέζους και η 
έλλειψη κατάλληλης προστασίας των 
πνευματικών δικαιωμάτων αποτελούν 
εμπόδια για την ανάπτυξη των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην Κίνα· 
καλεί συνεπώς την Κίνα να μεριμνήσει 
επειγόντως για την βελτίωση του 
οικονομικού της ανοίγματος·

Or. en

Τροπολογία 21
Νίκη Τζαβέλα

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. εκτιμά ότι η δημιουργία ενός 
μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής, όσον αφορά 
τις διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ 
των κρατών μελών και τρίτων χωρών 
στον τομέα των συναλλαγών με την Κίνα, 
θα διευκολύνει θα διευκολύνει την 
υιοθέτηση συνεπούς προσέγγισης έναντι 
της Κίνας·

Or. en

Τροπολογία 22
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 β. εκφράζει την ανησυχία του για την 
αναβλητικότητα των κινεζικών αρχών να 
θέσουν σε εφαρμογή την προστασία των 
πνευματικών δικαιωμάτων και να 
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των 
απομιμήσεων προϊόντων όπως τα 
ηλεκτρονικά, τα λογισμικά, το 
πολιτιστικό οπτικοακουστικό περιεχόμενο 
και τα φάρμακα, πράγμα το οποίο έχει 
σημαντικές αρνητικές συνέπειες στην 
οικονομία και την κοινωνία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Or. en

Τροπολογία 23
Henri Weber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 β. διαπιστώνει επίσης και την 
διατήρηση τεχνικών εμποδίων για τις 
ξένες επιχειρήσεις και μία αυξανόμενη 
τάση για άνιση μεταχείριση από πλευράς 
ορισμένων κινεζικών ρυθμιστικών 
φορέων, καθώς και την έλλειψη 
διαφάνειας επί κανονιστικών θεμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 24
Νίκη Τζαβέλα

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 β. υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία 
να δημιουργηθεί ένα επενδυτικό πλαίσιο 
μεταξύ των δύο μερών και να συνδυασθεί 
η στρατηγική Ευρώπη 2020 με πενταετές 
πρόγραμμα της Κίνας·

Or. en

Τροπολογία 25
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 γ.  εκφράζει την ανησυχία του για την 
αναβλητικότητα των κινεζικών αρχών να 
θέσουν σε εφαρμογή την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο και να καταπολεμήσουν 
εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο, 
πράγμα το οποίο δημιουργεί προβλήματα 
στο παγκόσμιο δίκτυο και την ασφάλεια 
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των πληροφοριών και έχει σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία και 
την κοινωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 26
Fiona Hall

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η ΕΕ, ως πρώτη αγορά 
παγκοσμίως, πρέπει επίσης να παραμείνει 
και η πρώτη παραγωγός κανόνων 
παγκοσμίως· ζητεί, ως εκ τούτου, όλα τα 
προϊόντα που κυκλοφορούν στην 
εσωτερική αγορά να πληρούν τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα κοινωνικής, 
περιβαλλοντικής και υγειονομικής 
προστασίας· ζητεί από την Επιτροπή να
προτείνει σύντομα ένα χρονοδιάγραμμα 
σταδιακής εισαγωγής επιβολής όρων στις 
συναλλαγές ή/και μιας προσαρμογής στα 
σύνορα·

3. θεωρεί ότι η ΕΕ, ως πρώτη αγορά 
παγκοσμίως, πρέπει επίσης να παραμείνει 
και η πρώτη παραγωγός κανόνων 
παγκοσμίως· ζητεί, ως εκ τούτου, όλα τα 
προϊόντα που κυκλοφορούν στην 
εσωτερική αγορά να πληρούν τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα κοινωνικής, 
περιβαλλοντικής και υγειονομικής 
προστασίας· καλεί επιμόνως τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν τους εθνικούς 
μηχανισμούς εποπτείας της αγοράς ώστε 
να μην διατίθενται στην αγορά της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αγαθά που δεν 
ανταποκρίνονται στους κανόνες της·  
ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει εάν 
μία κοινή προσέγγιση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσον αφορά την εποπτεία των 
αγορών θα μπορούσε να είναι το 
κατάλληλο μέσο ενίσχυσης των 
σημερινών μέτρων ελέγχου·

Or. en

Τροπολογία 27
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η ΕΕ, ως πρώτη αγορά 
παγκοσμίως, πρέπει επίσης να παραμείνει 
και η πρώτη παραγωγός κανόνων 
παγκοσμίως· ζητεί, ως εκ τούτου, όλα τα
προϊόντα που κυκλοφορούν στην 
εσωτερική αγορά να πληρούν τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα κοινωνικής, 
περιβαλλοντικής και υγειονομικής 
προστασίας· ζητεί από την Επιτροπή να 
προτείνει σύντομα ένα χρονοδιάγραμμα 
σταδιακής εισαγωγής επιβολής όρων στις 
συναλλαγές ή/και μιας προσαρμογής στα 
σύνορα·

3. θεωρεί ότι η ΕΕ, ως πρώτη αγορά 
παγκοσμίως, πρέπει επίσης να παραμείνει 
και η πρώτη παραγωγός κανόνων 
παγκοσμίως, ειδικότερα στους 
στρατηγικούς τομείς· ενθαρρύνει 
συνεπώς κάθε συνεργασία Κίνας-
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις όσον αφορά τα 
πρότυπα· ζητεί, ως εκ τούτου, όλα τα 
προϊόντα που κυκλοφορούν στην 
εσωτερική αγορά να πληρούν αυστηρά τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα κοινωνικής, 
περιβαλλοντικής και υγειονομικής 
προστασίας και ζητεί από την Επιτροπή να 
προτείνει σύντομα ένα χρονοδιάγραμμα 
σταδιακής εισαγωγής επιβολής όρων στις 
συναλλαγές ή/και μιας προσαρμογής στα 
σύνορα·για τα προϊόντα που προέρχονται 
από τρίτες χώρες οι οποίες δεν τηρούν τα 
πρότυπα αυτά·

Or. fr

Τροπολογία 28
Henri Weber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η ΕΕ, ως πρώτη αγορά 
παγκοσμίως, πρέπει επίσης να παραμείνει 
και η πρώτη παραγωγός κανόνων 
παγκοσμίως· ζητεί, ως εκ τούτου, όλα τα 
προϊόντα που κυκλοφορούν στην 
εσωτερική αγορά να πληρούν τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα κοινωνικής, 
περιβαλλοντικής και υγειονομικής 
προστασίας· ζητεί από την Επιτροπή να 
προτείνει σύντομα ένα χρονοδιάγραμμα 
σταδιακής εισαγωγής επιβολής όρων στις 
συναλλαγές ή/και μιας προσαρμογής στα 

3. θεωρεί ότι η ΕΕ, ως πρώτη αγορά 
παγκοσμίως, πρέπει επίσης να παραμείνει 
και η πρώτη παραγωγός κανόνων 
παγκοσμίως· ζητεί, ως εκ τούτου, όλα τα 
προϊόντα που κυκλοφορούν στην 
εσωτερική αγορά να πληρούν τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα κοινωνικής, 
περιβαλλοντικής και υγειονομικής 
προστασίας· ζητεί την ενίσχυση των 
οργανισμών ελέγχου των προϊόντων που 
εισέρχονται στο ευρωπαϊκό έδαφος· ζητεί 
ακόμη από την Επιτροπή να προτείνει 
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σύνορα· σύντομα ένα χρονοδιάγραμμα σταδιακής 
εισαγωγής επιβολής όρων στις συναλλαγές 
ή/και μιας προσαρμογής στα σύνορα·

Or. fr

Τροπολογία 29
Marita Ulvskog

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η ΕΕ, ως πρώτη αγορά 
παγκοσμίως, πρέπει επίσης να παραμείνει 
και η πρώτη παραγωγός κανόνων 
παγκοσμίως· ζητεί, ως εκ τούτου, όλα τα 
προϊόντα που κυκλοφορούν στην 
εσωτερική αγορά να πληρούν τα
ευρωπαϊκά πρότυπα κοινωνικής, 
περιβαλλοντικής και υγειονομικής 
προστασίας· ζητεί από την Επιτροπή να 
προτείνει σύντομα ένα χρονοδιάγραμμα 
σταδιακής εισαγωγής επιβολής όρων στις 
συναλλαγές ή/και μιας προσαρμογής στα 
σύνορα·

3. θεωρεί ότι η ΕΕ, ως πρώτη αγορά 
παγκοσμίως, πρέπει επίσης να παραμείνει 
και η πρώτη παραγωγός κανόνων 
παγκοσμίως· ζητεί, ως εκ τούτου, όλα τα 
προϊόντα που κυκλοφορούν στην 
εσωτερική αγορά να πληρούν ορισμένα
ευρωπαϊκά πρότυπα κοινωνικής, 
περιβαλλοντικής και υγειονομικής 
προστασίας·

Or. sv

Τροπολογία 30
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι η ΕΕ, ως πρώτη αγορά 
παγκοσμίως, πρέπει επίσης να παραμείνει 
και η πρώτη παραγωγός κανόνων 
παγκοσμίως· ζητεί, ως εκ τούτου, όλα τα 
προϊόντα που κυκλοφορούν στην 
εσωτερική αγορά να πληρούν τα 

3. υπενθυμίζει την σημαντική πρόοδο που 
σημείωσε η Κίνα στο θέμα της ανάπτυξης 
και της καθιέρωσης των δικών της 
προτύπων· θεωρεί ότι η ΕΕ, ως πρώτη 
αγορά παγκοσμίως, πρέπει επίσης να 
παραμείνει και η πρώτη παραγωγός 
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ευρωπαϊκά πρότυπα κοινωνικής, 
περιβαλλοντικής και υγειονομικής 
προστασίας· ζητεί από την Επιτροπή να 
προτείνει σύντομα ένα χρονοδιάγραμμα 
σταδιακής εισαγωγής επιβολής όρων στις 
συναλλαγές ή/και μιας προσαρμογής στα 
σύνορα·

κανόνων παγκοσμίως· ζητεί, ως εκ τούτου, 
όλα τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην 
εσωτερική αγορά να πληρούν τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα κοινωνικής, τεχνικής,
περιβαλλοντικής και υγειονομικής 
προστασίας· ζητεί από την Επιτροπή να 
προτείνει σύντομα ένα χρονοδιάγραμμα 
σταδιακής εισαγωγής επιβολής όρων στις 
συναλλαγές ή/και μιας προσαρμογής στα 
σύνορα·

Or. en

Τροπολογία 31
Henri Weber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. εκτιμά ότι έχει πρωταρχική σημασία 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο 
των νέων μακρο-οικονομικών 
διαπραγματεύσεων να προστατευθούν 
δυναμικά τα πνευματικά δικαιώματα και 
να καταπολεμηθούν οι απομιμήσεις·

Or. fr

Τροπολογία 32
Jean-Pierre Audy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. υπογραμμίζει την ανάγκη της 
αμοιβαιότητας, ιδίως σε θέματα 
πρόσβασης σε δημόσιες συμβάσεις, 
πρόσβασης στο κεφάλαιο των 
επιχειρήσεων, κλπ.·
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Or. fr

Τροπολογία 33
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει τις πολύ σοβαρές κινεζικές 
επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, υπογραμμίζει όμως ότι η ΕΕ 
μπορεί ακόμη να εξακολουθήσει να είναι 
πρωτοπορία, εάν επιλέξει να 
προσανατολίσει τις ερευνητικές της 
προσπάθειες προς την λιτότητα των πόρων 
και την πράσινη οικονομία και να 
επενδύσει στους τομείς αυτούς·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
πολύ σοβαρές κινεζικές επενδύσεις στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την 
παγκόσμια έκθεση 2010 για τις 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας του 
παγκόσμιου δικτύου για την προώθηση 
των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας για 
τον 21ο αιώνα ("REN 21"), το οποίο 
υποστηρίζεται από τον Διεθνή Οργανισμό 
Ενέργειας και τα Ηνωμένα Έθνη, σχετικά 
με την αύξηση της παραγωγής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές κατά 80 GW στον 
κόσμο, η Κίνα καταλαμβάνει την πρώτη 
θέση με αύξηση 37 GW· υπενθυμίζει 
πάντως ότι η ΕΕ μπορεί ακόμη να 
εξακολουθήσει να είναι πρωτοπορία, εάν 
επιλέξει να προσανατολίσει τις 
ερευνητικές της προσπάθειες προς την 
λιτότητα των πόρων και την πράσινη 
οικονομία και να επενδύσει στους τομείς 
αυτούς·

Or. lt

Τροπολογία 34
Fiona Hall

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει τις πολύ σοβαρές κινεζικές 4. υπενθυμίζει τις πολύ σοβαρές κινεζικές 
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επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, υπογραμμίζει όμως ότι η ΕΕ
μπορεί ακόμη να εξακολουθήσει να είναι
πρωτοπορία, εάν επιλέξει να 
προσανατολίσει τις ερευνητικές της 
προσπάθειες προς την λιτότητα των πόρων 
και την πράσινη οικονομία και να 
επενδύσει στους τομείς αυτούς·

επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και την ενεργειακή 
αποδοτικότητα και ζητεί να αναληφθούν 
επειγόντως δράσεις και δεσμεύσεις 
προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η ΕΕ
παραμένει στην πρωτοπορία στους τομείς 
αυτούς προσανατολίζοντας 
αποτελεσματικά τις ερευνητικές της 
προσπάθειες προς την λιτότητα των πόρων 
και την πράσινη οικονομία και
επενδύοντας μαζικά στους τομείς αυτούς  
διατυπώνει επιφυλάξεις όσον αφορά την 
επιβολή φραγμών στις συναλλαγές και τις 
επενδύσεις στην πράσινη οικονομία, 
δεδομένου ότι παρόμοιοι φραγμοί 
αποτελούν εμπόδιο για την ανάπτυξη μιας 
πραγματικά παγκόσμιας αγοράς στον 
τομέα των πράσινων τεχνολογιών και των 
τεχνολογιών των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 35
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει τις πολύ σοβαρές κινεζικές
επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, υπογραμμίζει όμως ότι η ΕΕ 
μπορεί ακόμη να εξακολουθήσει να είναι 
πρωτοπορία, εάν επιλέξει να 
προσανατολίσει τις ερευνητικές της 
προσπάθειες προς την λιτότητα των πόρων 
και την πράσινη οικονομία και να 
επενδύσει στους τομείς αυτούς·

4. υπενθυμίζει τις πολύ σοβαρές 
επενδύσεις και τις κυβερνητικές 
οικονομικές ενισχύσεις υπό μορφή 
επιδοτήσεων που χορηγήθηκαν από την 
Κίνα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
υπογραμμίζει όμως ότι η ΕΕ μπορεί ακόμη 
να εξακολουθήσει να είναι πρωτοπορία, 
εάν επιλέξει να προσανατολίσει τις 
ερευνητικές της προσπάθειες προς την 
λιτότητα των πόρων και την πράσινη 
οικονομία και να επενδύσει στους τομείς 
αυτούς· υπογραμμίζει ότι, ελλείψει 
κατάλληλης δράσης, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα μπορούσε να φθάσει να εισάγει 
τεχνολογίες στον τομέα των ανανεώσιμων 



AM\880236EL.doc 23/34 PE473.926v01-00

EL

μορφών ενέργειας, με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται στο επίπεδο της ασφάλειας 
και του ενεργειακού εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 36
Giles Chichester

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει τις πολύ σοβαρές κινεζικές 
επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, υπογραμμίζει όμως ότι η ΕΕ 
μπορεί ακόμη να εξακολουθήσει να είναι 
πρωτοπορία, εάν επιλέξει να 
προσανατολίσει τις ερευνητικές της 
προσπάθειες προς την λιτότητα των πόρων 
και την πράσινη οικονομία και να 
επενδύσει στους τομείς αυτούς·

4. υπενθυμίζει τις πολύ σοβαρές κινεζικές 
επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, οι οποίες έχουν άμεσες 
αρνητικές επιπτώσεις στους τομείς 
παραγωγής ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
υπογραμμίζει όμως ότι η ΕΕ μπορεί ακόμη 
να εξακολουθήσει να είναι πρωτοπορία, 
εάν επιλέξει να προσανατολίσει τις 
ερευνητικές της προσπάθειες προς την 
λιτότητα των πόρων και την πράσινη 
οικονομία και να επενδύσει στους τομείς 
αυτούς·

Or. en

Τροπολογία 37
Ioan Enciu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει τις πολύ σοβαρές κινεζικές 
επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, υπογραμμίζει όμως ότι η ΕΕ 
μπορεί ακόμη να εξακολουθήσει να είναι 
πρωτοπορία, εάν επιλέξει να 
προσανατολίσει τις ερευνητικές της 

4. υπενθυμίζει τις πολύ σοβαρές κινεζικές 
επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, υπογραμμίζει όμως ότι η ΕΕ 
μπορεί ακόμη να εξακολουθήσει να είναι 
πρωτοπορία, εάν επιλέξει να 
προσανατολίσει τις ερευνητικές της 
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προσπάθειες προς την λιτότητα των πόρων 
και την πράσινη οικονομία και να 
επενδύσει στους τομείς αυτούς·

προσπάθειες προς την λιτότητα των πόρων 
και να επενδύσει σε μια βιώσιμη, 
ισόρροπη και συνεκτική από εδαφική 
άποψη οικονομία·

Or. ro

Τροπολογία 38
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. υπογραμμίζει ότι η Κίνα 
καταλαμβάνει την πρώτη θέση 
παγκοσμίως όσον αφορά την 
εγκατάσταση αιολικών πάρκων, ότι οι 
κινέζοι και οι ινδοί παραγωγοί 
ανεμογεννητριών συγκαταλέγονται 
μεταξύ των δέκα πρώτων και ότι η Κίνα 
παράγει σήμερα το μεγαλύτερο μέρος 
φωτοβολταϊκών στοιχείων παγκοσμίως· 
ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για 
την προώθηση της οικολογικώς 
αποτελεσματικής ανάπτυξης και 
παραγωγής των τεχνολογιών αυτών στο 
έδαφος της Ένωσης, όπως και των νέων 
καινοτόμων τεχνολογιών, οι οποίες είναι 
απαραίτητες για την επίτευξη των 
φιλόδοξων στόχων του περιορισμού της 
εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου·

Or. ro

Τροπολογία 39
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. παρατηρεί τον πολλαπλασιασμό των 
κοινωνικών συγκρούσεων στην Κίνα και 
εκφράζει την λύπη του διότι η αύξηση 
των κατώτατων μισθών δεν 
αντισταθμίζει τον πληθωρισμό, 
ειδικότερα στις νότιες επαρχίες· 
απευθύνει έκκληση στην Κίνα να θεσπίσει 
πλήρη νομοθεσία για τις συλλογικές 
συμβάσεις και να αναπτύξει όλα τα 
χρήσιμα για τον κοινωνικό διάλογο μέσα· 
προτείνει στην Επιτροπή την 
αποκατάσταση ειδικής συνεργασίας με 
τις κινεζικές αρχές για την 
παρακολούθηση των εξελίξεων αυτών·

Or. fr

Τροπολογία 40
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. παρατηρεί με ανησυχία ότι η Κίνα 
εξακολουθεί να βάζει εμπόδια στην 
ελευθερία διάθεσης στο εμπόριο σπάνιων 
γαιών και των παράγωγων προϊόντων 
τους, σε παγκόσμια κλίμακα, εμπόδια τα 
οποία είχαν ενισχυθεί με την μείωση των 
ποσοστώσεων εξαγωγών, οι οποίες 
περιλαμβάνουν σήμερα και κράματα 
σπανίων γαιών· καλεί την Επιτροπή να 
συνεργασθεί αποφασιστικά με την Κίνα 
προκειμένου να συναφθούν αμοιβαία 
επωφελείς συμφωνίες οι οποίες να 
λαμβάνουν υπόψη την περιβαλλοντική 
νομοθεσία και το διεθνές εμπορικό 
δίκαιο·

Or. en
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Τροπολογία 41
Henri Weber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. επισημαίνει ότι η Κίνα έχει θέσει 
φιλόδοξους στόχους για τις δημόσιες 
συμβάσεις που αφορούν καινοτόμα και 
οικολογικά προϊόντα, και ζητεί να τεθούν 
ανάλογοι στόχοι και για την ΕΕ, καθώς 
και να υποστηριχθούν οι νεοσύστατες 
εταιρείες, οι καινοτόμες ΜΜΕ/ΜΜΒ και 
οι εταιρείες μεσαίου μεγέθους που δεν 
ανήκουν σε μεγάλους ομίλους·

Or. fr

Τροπολογία 42
Henri Weber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. εκτιμά ότι η αύξηση της εγχώριας 
ζήτησης και η συνέχιση των οικονομικών 
μεταρρυθμίσεων στην Κίνα θα είναι 
αποφασιστικής σημασίας για την 
δημιουργία ενός περισσότερο ισόρροπου 
περιβάλλοντος αγοράς και για την μείωση 
του διμερούς ελλείμματος  ενθαρρύνει την 
απαραίτητη μεταρρύθμιση των 
τραπεζικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη 
μιας πραγματικής αγοράς της 
καταναλωτικής πίστης·

Or. fr
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Τροπολογία 43
Fiona Hall

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την ΕΕ και την Κίνα να 
αναπτύξουν εταιρικές σχέσεις επί θεμάτων 
έρευνας και ανάπτυξης και βιομηχανικής 
συνεργασίας στους διάφορους τομείς 
μέλλοντος της πράσινης οικονομίας, όπως 
η ανακύκλωση, η αποτελεσματική 
διαχείριση σπανίων γαιών στο σύνολο του 
οικονομικού κύκλου, οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και η ενεργειακή 
αποδοτικότητα.

5. καλεί την ΕΕ και την Κίνα να 
αναπτύξουν εταιρικές σχέσεις και 
αποτελεσματικότερες ανταλλαγές ορθών 
πρακτικών επί θεμάτων έρευνας και 
ανάπτυξης και βιομηχανικής συνεργασίας 
στους διάφορους τομείς μέλλοντος της 
πράσινης οικονομίας, όπως η μείωση της 
κατανάλωσης, η ανακύκλωση, η 
αποτελεσματική και βιώσιμη διαχείριση
των πρώτων υλών και των σπανίων γαιών 
στο σύνολο του οικονομικού κύκλου, οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η 
ενεργειακή αποδοτικότητα. καλεί την 
Ένωση να εντείνει τις προσπάθειες που 
καταβάλλει προκειμένου να ενισχύσει την 
ασφάλειά της όσον αφορά τους πόρους, 
προωθώντας την έρευνα για βιώσιμες 
εναλλακτικές λύσεις και την 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή της 
ιεράρχησης της διαχείρισης των 
αποβλήτων στις βιομηχανικές μεθόδους 
παραγωγής 

Or. en

Τροπολογία 44
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την ΕΕ και την Κίνα να
αναπτύξουν εταιρικές σχέσεις επί θεμάτων 
έρευνας και ανάπτυξης και βιομηχανικής 
συνεργασίας στους διάφορους τομείς 
μέλλοντος της πράσινης οικονομίας, όπως 

5. καλεί την ΕΕ και την Κίνα να 
αναπτύξουν εταιρικές σχέσεις επί θεμάτων 
έρευνας και ανάπτυξης, συνεργαζόμενες
στους διάφορους βιομηχανικούς τομείς 
μέλλοντος της πράσινης οικονομίας, όπως 
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η ανακύκλωση, η αποτελεσματική 
διαχείριση σπανίων γαιών στο σύνολο του 
οικονομικού κύκλου, οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και η ενεργειακή 
αποδοτικότητα.

η ανακύκλωση, η αποτελεσματική 
διαχείριση σπανίων γαιών και λοιπών 
στρατηγικών πόρων στο σύνολο του 
οικονομικού κύκλου, οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, η δημιουργία 
τεχνολογιών που συνδέονται με τον 
άνθρακα με σχεδόν μηδενικές εκπομπές
και η ενεργειακή αποδοτικότητα.
ενθαρρύνει ιδιαίτερα την συνεργασία για 
την βελτίωση της διαφάνειας και της 
αξιοπιστίας των δεδομένων σχετικά με  
την ενέργεια, καθώς και την ανταλλαγή 
πληροφοριών.

Or. lt

Τροπολογία 45
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την ΕΕ και την Κίνα να 
αναπτύξουν εταιρικές σχέσεις επί θεμάτων 
έρευνας και ανάπτυξης και βιομηχανικής 
συνεργασίας στους διάφορους τομείς 
μέλλοντος της πράσινης οικονομίας, όπως 
η ανακύκλωση, η αποτελεσματική 
διαχείριση σπανίων γαιών στο σύνολο του 
οικονομικού κύκλου, οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και η ενεργειακή 
αποδοτικότητα.

5. καλεί την ΕΕ και την Κίνα να 
αναπτύξουν εταιρικές σχέσεις επί θεμάτων 
έρευνας και ανάπτυξης, συνεργαζόμενες
στους διάφορους βιομηχανικούς τομείς 
μέλλοντος της πράσινης οικονομίας, όπως 
η ανακύκλωση, η αποτελεσματική 
διαχείριση σπανίων γαιών και λοιπών 
στρατηγικών πόρων στο σύνολο του 
οικονομικού κύκλου, οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, η δημιουργία 
τεχνολογιών που συνδέονται με τον 
άνθρακα με σχεδόν μηδενικές εκπομπές
και η ενεργειακή αποδοτικότητα.
ενθαρρύνει ιδιαίτερα την συνεργασία για 
την βελτίωση της διαφάνειας και της 
αξιοπιστίας των δεδομένων σχετικά με  
την ενέργεια, καθώς και την ανταλλαγή 
πληροφοριών.

Or. lt
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Τροπολογία 46
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την ΕΕ και την Κίνα να 
αναπτύξουν εταιρικές σχέσεις επί θεμάτων 
έρευνας και ανάπτυξης και βιομηχανικής 
συνεργασίας στους διάφορους τομείς 
μέλλοντος της πράσινης οικονομίας, όπως 
η ανακύκλωση, η αποτελεσματική 
διαχείριση σπανίων γαιών στο σύνολο του 
οικονομικού κύκλου, οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και η ενεργειακή 
αποδοτικότητα.

5. καλεί την ΕΕ και την Κίνα να 
αναπτύξουν στρατηγικές εταιρικές σχέσεις 
επί θεμάτων έρευνας και ανάπτυξης και 
βιομηχανικής συνεργασίας, καινοτόμου 
τεχνολογίας στους διάφορους τομείς 
μέλλοντος της πράσινης οικονομίας, όπως 
η ανακύκλωση, η αποτελεσματική 
διαχείριση σπανίων γαιών στο σύνολο του 
οικονομικού κύκλου, οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και η ενεργειακή 
αποδοτικότητα, μέσω της κατανομής και 
της συμπαραγωγής τεχνολογιών 
βασισμένων στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και κοινών ερευνητικών και 
αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 47
Jean-Pierre Audy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την ΕΕ και την Κίνα να 
αναπτύξουν εταιρικές σχέσεις επί θεμάτων 
έρευνας και ανάπτυξης και βιομηχανικής 
συνεργασίας στους διάφορους τομείς 
μέλλοντος της πράσινης οικονομίας, όπως 
η ανακύκλωση, η αποτελεσματική 
διαχείριση σπανίων γαιών στο σύνολο του 
οικονομικού κύκλου, οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και η ενεργειακή 
αποδοτικότητα.

5. καλεί την ΕΕ και την Κίνα να 
αναπτύξουν εταιρικές σχέσεις επί θεμάτων 
έρευνας και ανάπτυξης και βιομηχανικής 
συνεργασίας στους διάφορους τομείς 
μέλλοντος της πράσινης οικονομίας, όπως 
η ανακύκλωση, η αποτελεσματική 
διαχείριση σπανίων γαιών στο σύνολο του 
οικονομικού κύκλου, οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και η ενεργειακή 
αποδοτικότητα. προτείνει επίσης να 
ενισχύσει η Ένωση την εταιρική σχέση 
ΕΕ-Κίνας στο πλαίσιο του προγράμματος 
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ITER·

Or. fr

Τροπολογία 48
Marita Ulvskog

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την ΕΕ και την Κίνα να 
αναπτύξουν εταιρικές σχέσεις επί θεμάτων 
έρευνας και ανάπτυξης και βιομηχανικής 
συνεργασίας στους διάφορους τομείς 
μέλλοντος της πράσινης οικονομίας, όπως 
η ανακύκλωση, η αποτελεσματική 
διαχείριση σπανίων γαιών στο σύνολο του 
οικονομικού κύκλου, οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και η ενεργειακή 
αποδοτικότητα.

5. καλεί την ΕΕ και την Κίνα να 
αναπτύξουν εταιρικές σχέσεις επί θεμάτων 
έρευνας και ανάπτυξης και βιομηχανικής 
συνεργασίας στους διάφορους τομείς 
μέλλοντος της πράσινης οικονομίας, όπως 
η ανακύκλωση, και η αστική εξόρυξη, η
αποτελεσματική διαχείριση σπανίων γαιών 
στο σύνολο του οικονομικού κύκλου, οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η 
ενεργειακή αποδοτικότητα.

Or. sv

Τροπολογία 49
Mario Pirillo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. υπενθυμίζει ότι η Κίνα εξακολουθεί 
να κάνει χρήση μη δασμολογικών 
φραγμών, όπως οι διαδικασίες 
μεροληπτικών προκηρύξεων 
διαγωνισμών, οι εφαρμοζόμενοι 
περιορισμοί στις πρώτες ύλες, οι 
ποσοστώσεις στις εισαγωγές και τις 
εξαγωγές, φραγμοί οι οποίοι περιορίζουν 
σε μεγάλο βαθμό την παρουσία των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην κινεζική 
αγορά·
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Τροπολογία 50
Mario Pirillo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 γ. υπογραμμίζει ότι η Κίνα εξακολουθεί 
να εφαρμόζει στις πρώτες ύλες 
περιορισμούς στις εξαγωγές υπό μορφήν 
δικαιωμάτων ή ποσοστώσεων, μέσα τα 
οποία απαγορεύονται από τον ΠΟΕ και 
τα οποία αυξάνουν τεχνητά τις τιμές των 
πρώτων υλών σε παγκόσμιο επίπεδο, με 
την μείωση που αυτό συνεπάγεται των 
εσωτερικών τιμών, παρέχοντας έτσι 
στους κινέζους παραγωγούς σημαντικά 
πλεονεκτήματα στο πεδίο του 
ανταγωνισμού·

Or. it

Τροπολογία 51
Mario Pirillo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 γ.  υπενθυμίζει ότι η Κίνα καλύπτει το 
97% περίπου της προμήθειας σπανίων 
γαιών, επί των οποίων η κινεζική 
κυβέρνηση έχει επιβάλλει ποσοστώσεις οι 
οποίες περιορίζουν τις εξαγωγές και 
προκαλούν αύξηση των τιμών αγοράς για 
τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι οποίες 
βρίσκονται έτσι σε μειονεκτική σχέση ως 
προς τις κινεζικές·

Or. it
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Τροπολογία 52
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. εκφράζει την ικανοποίησή του που τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα είναι 
προσπελάσιμα στις κινεζικές ερευνητικές 
ομάδες και ζητεί και τα κινεζικά 
προγράμματα να είναι προσπελάσιμα 
στους ευρωπαίους ερευνητές· ενθαρρύνει 
την ανάπτυξη τεχνολογικών εταιρικών 
σχέσεων προκειμένου να αντιμετωπισθεί 
η κοινή πρόκληση των οικονομικών από 
την άποψη χρησιμοποίησης πόρων 
μεθόδων παραγωγής 

Or. fr

Τροπολογία 53
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 
Κίνα να αναπτύξουν στρατηγικές 
εταιρικές σχέσεις στους τομείς της 
έρευνας, της ανάπτυξης και της 
καινοτομίας, χάρη στην ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων 
και των ερευνητικών ινστιτούτων της 
Ένωσης και της Κίνας, σε κοινά 
επιμορφωτικά και πανεπιστημιακά 
προγράμματα, στην αύξηση της 
κινητικότητας των ερευνητών και την 
καθιέρωση ερευνητικών προγραμμάτων 
σε συνεργασία, και όλα αυτά επ' ωφελεία 
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των ευρωπαίων και των κινέζων πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 54
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 β. υπενθυμίζει ότι για τους ευρωπαϊκούς 
στόχους για την μείωση των εκπομπών 
CO2 δεν λαμβάνονται υπόψη οι 
"εισαγόμενες εκπομπές" οι οποίες 
μετρώνται σε άλλες χώρες όπως στην 
Κίνα· ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή 
να επανεκτιμήσει τους στόχους της βάσει 
της πραγματικότητας της κλιματικής 
ευθύνης της Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 55
Yannick Jadot
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 γ.  ζητεί να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις 
των κινεζικών Ειδικών Οικονομικών 
Ζωνών στις αφρικανικές χώρες και στις 
χώρες της Βορείου Αφρικής, ιδίως σε 
αυτές με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση
έχει συνάψει εμπορικές συμφωνίες· 
υπογραμμίζει με ανησυχία ότι η κινεζική 
πολιτική στην Αφρική ενδέχεται να έχει 
δραματικές επιπτώσεις στους φυσικούς 
πόρους και αποτελεί πρόκληση για τις 
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αναπτυξιακές πολιτικές της Ένωσης· 
ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει 
κατά πόσον συμβιβάζονται οι ευρωπαϊκές 
εμπορικές πολιτικές έναντι της Κίνας και 
οι ευρωπαϊκές πολιτικές αναπτυξιακής 
συνεργασίας υπέρ της Αφρικής·

Or. fr


