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Muudatusettepanek 1
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on arvamusel, et ELi ja Hiina vahelise 
kaubanduse tasakaalustamatus tuleneb 
sotsiaalse, majandusliku ja demokraatliku 
mudeli erinevustest; on seisukohal, et
sellele aitab kaasa mõningate õiguste 
puudumine või puudulik austamine 
Hiinas; ergutab sellega seoses kahe 
partneri dialoogi;

1. on arvamusel, et ELi ja Hiina vahelise 
kaubanduse tasakaalustamatus tuleneb 
sotsiaalse, majandusliku ja demokraatliku 
mudeli erinevustest ning rahvastiku ja 
loodusvaradega seotud eripäradest;
ergutab mõlemat partnerit arendama 
tihedamat ja vastutustundlikumat 
strateegilist dialoogi, mis võtaks arvesse 
mõlema poole huve, et tagada tugev ja 
tõhus mitmepoolne süsteem;

Or. lt

Muudatusettepanek 2
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on arvamusel, et ELi ja Hiina vahelise 
kaubanduse tasakaalustamatus tuleneb 
sotsiaalse, majandusliku ja demokraatliku 
mudeli erinevustest; on seisukohal, et 
sellele aitab kaasa mõningate õiguste 
puudumine või puudulik austamine Hiinas; 
ergutab sellega seoses kahe partneri 
dialoogi;

1. on arvamusel, et ELi ja Hiina vahelise 
kaubanduse tasakaalustamatus tuleneb
suures osas sotsiaalse, majandusliku, 
demograafilise ja demokraatliku mudeli 
erinevustest; on seisukohal, et sellele aitab 
kaasa mõningate õiguste, eelkõige 
sotsiaalsete õiguste puudumine või 
puudulik austamine Hiinas; tunnistab, et 
sellel alal on teatavaid jõupingutusi 
tehtud, kuid nendest ei piisa; ergutab 
sellega seoses kahe partneri kriitilist
dialoogi ja edasiviivat kohustuste võtmist;

Or. fr
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Muudatusettepanek 3
Henri Weber

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on arvamusel, et ELi ja Hiina vahelise 
kaubanduse tasakaalustamatus tuleneb
sotsiaalse, majandusliku ja demokraatliku 
mudeli erinevustest; on seisukohal, et 
sellele aitab kaasa mõningate õiguste 
puudumine või puudulik austamine Hiinas; 
ergutab sellega seoses kahe partneri 
dialoogi;

1. on arvamusel, et ELi ja Hiina vahelise 
kaubanduse tasakaalustamatus peegeldab 
nende kahe suurjõu sotsiaalse, 
majandusliku ja demokraatliku mudeli
erinevusi; on seisukohal, et sellele aitab 
kaasa mõningate õiguste puudumine või 
puudulik austamine Hiinas; ergutab sellega 
seoses kahe partneri dialoogi positiivsete 
vastastikuste meetmete kehtestamiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 4
Niki Tzavela

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on arvamusel, et ELi ja Hiina vahelise 
kaubanduse tasakaalustamatus tuleneb 
sotsiaalse, majandusliku ja demokraatliku 
mudeli erinevustest; on seisukohal, et 
sellele aitab kaasa mõningate õiguste 
puudumine või puudulik austamine Hiinas;
ergutab sellega seoses kahe partneri
dialoogi;

1. on arvamusel, et ELi ja Hiina vahelise 
kaubanduse tasakaalustamatus tuleneb 
sotsiaalse, majandusliku ja demokraatliku 
mudeli erinevustest; on seisukohal, et 
sellele aitab kaasa mõningate õiguste 
puudumine või puudulik austamine Hiinas;
rõhutab, kui oluline on kindlaks määrata 
strateegia Hiinaga dialoogi pidamiseks, 
alustades tööturuküsimustest;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Mario Pirillo
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Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on arvamusel, et ELi ja Hiina vahelise 
kaubanduse tasakaalustamatus tuleneb 
sotsiaalse, majandusliku ja demokraatliku 
mudeli erinevustest; on seisukohal, et 
sellele aitab kaasa mõningate õiguste 
puudumine või puudulik austamine Hiinas; 
ergutab sellega seoses kahe partneri 
dialoogi;

1. on arvamusel, et ELi ja Hiina vahelise 
kaubanduse tasakaalustamatus tuleneb 
sotsiaalse, majandusliku ja demokraatliku 
mudeli erinevustest; on seisukohal, et 
sellele aitab kaasa mõningate õiguste, eriti 
töötajate õiguste puudumine või puudulik 
austamine Hiinas; ergutab sellega seoses 
kahe partneri dialoogi;

Or. it

Muudatusettepanek 6
Mario Pirillo

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

– kutsub Hiinat üles täitma oma 
kohustusi WTOs ning võimaldama teiste 
osaliste kaupadele ja teenustele täielikku
turulepääsu ning tagama
investeerimisvabaduse, Euroopa 
äriühingute õiguste kaitse ja 
intellektuaalomandi õiguste parema 
kaitse;

Or. it

Muudatusettepanek 7
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 
Euroopa ettevõtjatel on kiusatus oma 
tegevus üle viia Hiinasse, et vähendada 
kulusid ja suurendada kasumit, 
kahjustades nii liidu tööjõudu, ning et 
ettevõtjad ei austa eesmärke, mille liit on 
seadnud saasteainete heitkoguste 
vähendamiseks, ega järgi sotsiaalseid ja 
tööhõivestandardeid; kutsub üles looma 
liidu ja Hiina vahel kaubandussuhted, 
mille eesmärk on mõlema poole koostöö 
majandus- ja sotsiaalvaldkonnas ning 
mõlema poole majanduslik ja sotsiaalne 
areng;

Or. ro

Muudatusettepanek 8
Marita Ulvskog

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. usub, et kuigi Euroopa ja Hiina 
vahelised suhted on katsumuseks 
mõlemale poolele, pakuvad vastastikused 
suhted ka suurepäraseid võimalusi; 
rõhutab, et ka ELil on nüüd, kui tärkava 
turumajandusega riikides nõudlus 
oluliselt kasvab, võimalus saada 
üleilmastumisest suuremat kasu, kui
tõhustab veelgi enam kaupade ja teenuste 
eksportimist uutele turgudele;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Niki Tzavela
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Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. märgib, et see strateegia peab 
põhinema vastastikusel mõistmisel, ning
rõhutab, kui oluline on siduda käesoleval 
juhul erinevaid kultuure ja 
sotsiaalsüsteeme;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. rõhutab asjaolu, et valdav osakaal 
liidu välisinvesteeringutest Hiina 
tööstusse on suurel määral tingitud sealse 
tööjõuga kaasnevatest madalamatest 
kuludest; märgib, et enamik Euroopa 
ettevõtjaid, kes investeerivad Hiinasse, 
kasutavad selle riigi territooriumi 
odavama tööjõuga tootmise platvormina, 
et siis edasi eksportida kolmandate riikide 
turgudele, eelkõige Aasiasse, seejärel 
tagasi Euroopasse; on seisukohal, et see 
seletab osaliselt liidu väliskaubanduse 
puudujääki Hiina suhtes, kuna paljud 
Hiinast liitu imporditud tooted on 
valmistanud Euroopa ettevõtjad või nende 
otsesed alltöövõtjad;

Or. ro

Muudatusettepanek 11
Bendt Bendtsen
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Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et Hiina esitatud 
väljakutse seisneb ELi ambitsioonika 
tööstuspoliitika elluviimises, mis põhineb 
rangete standardite järgimisel, 
dumpinguvastaste meetmete tõhustamisel, 
avalike hangete tasakaalustatumal 
käsitusel, teadusuuringutel ja 
innovatsioonil ning rohelisel majandusel; 
tuletab meelde, et selline tööstuspoliitika 
on tõhus üksnes juhul, kui ta on töötatud 
välja ELi tasandil, ning seda, et riikide 
lähenemisviisid ei võimalda töötada välja 
ühtset ELi strateegiat Hiina suhtes;

2. on arvamusel, et Hiina esitatud 
väljakutse seisneb ELi ambitsioonika 
tööstuspoliitika elluviimises, mis peaks 
põhinema:

- rangete standardite järgimisel,

- dumpinguvastaste meetmete 
tõhustamisel,

- praegustes mitmepoolsetes riigihankeid 
käsitlevates lepingutes avalike hangete 
tasakaalustatumal käsitusel, mis võimaldab
parandada Euroopa ettevõtjate pääsu 
Hiina turule,
- intellektuaalomandi õiguste austamisel,
- teadusuuringutel ja innovatsioonil
- ning rohelisel majandusel;

tuletab meelde, et selline tööstuspoliitika 
on tõhus üksnes juhul, kui ta on töötatud 
välja ELi tasandil, ning seda, et riikide 
lähenemisviisid ei võimalda töötada välja 
ühtset ELi strateegiat Hiina suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et Hiina esitatud 
väljakutse seisneb ELi ambitsioonika 
tööstuspoliitika elluviimises, mis põhineb 
rangete standardite järgimisel, 
dumpinguvastaste meetmete tõhustamisel, 
avalike hangete tasakaalustatumal 
käsitusel, teadusuuringutel ja 
innovatsioonil ning rohelisel majandusel; 
tuletab meelde, et selline tööstuspoliitika 
on tõhus üksnes juhul, kui ta on töötatud 
välja ELi tasandil, ning seda, et riikide 
lähenemisviisid ei võimalda töötada välja 
ühtset ELi strateegiat Hiina suhtes;

2. on arvamusel, et Hiina ELile esitatud 
väljakutse seisneb ELi ambitsioonika 
tööstuspoliitika elluviimises, mis põhineb 
rangete standardite järgimisel, 
dumpinguvastaste meetmete tõhustamisel, 
avalike hangete kaugeleulatuvamal ja
tasakaalustatumal käsitusel, 
teadusuuringutel ja innovatsioonil ning 
rohelisel majandusel; tuletab meelde, et 
selline tööstuspoliitika on tõhus vaid siis, 
kui see on töötatud välja ja seda 
rakendatakse kogu ELi tasandil, ning seda, 
et üksnes riikide kaubanduslikud
lähenemisviisid ei võimalda tänapäeval
töötada välja ühtset ja tõhusat ELi 
strateegiat Hiina suhtes;

Or. fr

Muudatusettepanek 13
Henri Weber

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et Hiina esitatud 
väljakutse seisneb ELi ambitsioonika 
tööstuspoliitika elluviimises, mis põhineb 
rangete standardite järgimisel, 
dumpinguvastaste meetmete tõhustamisel, 
avalike hangete tasakaalustatumal 
käsitusel, teadusuuringutel ja 
innovatsioonil ning rohelisel majandusel; 
tuletab meelde, et selline tööstuspoliitika 
on tõhus üksnes juhul, kui ta on töötatud 
välja ELi tasandil, ning seda, et riikide 
lähenemisviisid ei võimalda töötada välja
ühtset ELi strateegiat Hiina suhtes;

2. on arvamusel, et Hiina esitatud 
väljakutse seisneb ELi ambitsioonika ja 
vabatahtliku tööstuspoliitika elluviimises, 
mis põhineb rangete standardite
määratlemisel, rakendamisel ja järgimisel, 
dumpinguvastaste meetmete tõhustamisel, 
avalike hangete tasakaalustatumal 
käsitusel, teadusuuringutel ja 
innovatsioonil ning rohelisel majandusel; 
tuletab meelde, et selline tööstuspoliitika 
on tõhus üksnes juhul, kui ta on töötatud 
välja ELi tasandil, ning seda, et riikide 
lähenemisviisid ei võimalda liidul 
saavutada ühtset ELi strateegiat Hiina 
suhtes;
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Or. fr

Muudatusettepanek 14
Marita Ulvskog

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et Hiina esitatud 
väljakutse seisneb ELi ambitsioonika 
tööstuspoliitika elluviimises, mis põhineb 
rangete standardite järgimisel, 
dumpinguvastaste meetmete tõhustamisel, 
avalike hangete tasakaalustatumal 
käsitusel, teadusuuringutel ja 
innovatsioonil ning rohelisel majandusel; 
tuletab meelde, et selline tööstuspoliitika 
on tõhus üksnes juhul, kui ta on töötatud 
välja ELi tasandil, ning seda, et riikide 
lähenemisviisid ei võimalda töötada välja 
ühtset ELi strateegiat Hiina suhtes;

2. on arvamusel, et kahepoolne kaubandus
Hiinaga on proovikiviks ELi 
ambitsioonika tööstuspoliitika elluviimises, 
mis põhineb rangete standardite järgimisel, 
dumpinguvastaste meetmete tõhustamisel, 
avalike hangete tasakaalustatumal 
käsitusel, teadusuuringutel ja 
innovatsioonil ning rohelisel majandusel; 
tuletab meelde, et selline tööstuspoliitika 
on tõhus üksnes juhul, kui see on ELi 
tasandil kooskõlastatud, ning seda, et 
riikide lähenemisviisid ei võimalda töötada 
välja ühtset ELi strateegiat Hiina suhtes;

Or. sv

Muudatusettepanek 15
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et Hiina esitatud 
väljakutse seisneb ELi ambitsioonika 
tööstuspoliitika elluviimises, mis põhineb 
rangete standardite järgimisel, 
dumpinguvastaste meetmete tõhustamisel, 
avalike hangete tasakaalustatumal 
käsitusel, teadusuuringutel ja 
innovatsioonil ning rohelisel majandusel; 
tuletab meelde, et selline tööstuspoliitika 
on tõhus üksnes juhul, kui ta on töötatud 

2. on arvamusel, et Hiina esitatud 
väljakutse seisneb ELi ambitsioonika 
tööstuspoliitika elluviimises, mis põhineb 
rangete standardite järgimisel, 
dumpinguvastaste meetmete tõhustamisel, 
avalike hangete tasakaalustatumal 
käsitusel, teadusuuringutel ja 
innovatsioonil, intellektuaalomandi 
austamisel ning rohelisel majandusel; 
tuletab meelde, et selline tööstuspoliitika 
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välja ELi tasandil, ning seda, et riikide 
lähenemisviisid ei võimalda töötada välja 
ühtset ELi strateegiat Hiina suhtes;

on tõhus üksnes juhul, kui ta on töötatud 
välja ELi tasandil, ning seda, et riikide 
lähenemisviisid ei võimalda töötada välja 
ühtset ELi strateegiat Hiina suhtes;

Or. ro

Muudatusettepanek 16
Ioan Enciu

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et Hiina esitatud 
väljakutse seisneb ELi ambitsioonika 
tööstuspoliitika elluviimises, mis põhineb 
rangete standardite järgimisel, 
dumpinguvastaste meetmete tõhustamisel, 
avalike hangete tasakaalustatumal 
käsitusel, teadusuuringutel ja 
innovatsioonil ning rohelisel majandusel; 
tuletab meelde, et selline tööstuspoliitika 
on tõhus üksnes juhul, kui ta on töötatud 
välja ELi tasandil, ning seda, et riikide 
lähenemisviisid ei võimalda töötada välja 
ühtset ELi strateegiat Hiina suhtes;

2. on arvamusel, et Hiina esitatud 
väljakutse seisneb ELi ambitsioonika 
tööstuspoliitika elluviimises, mis põhineb 
rangete standardite järgimisel, 
dumpinguvastaste meetmete tõhustamisel, 
avalike hangete tasakaalustatumal 
käsitusel, teadusuuringutel ja 
innovatsioonil ning jätkusuutlikul
majandusel; tuletab meelde, et selline 
tööstuspoliitika on tõhus üksnes juhul, kui 
ta on töötatud välja ELi tasandil, ning seda, 
et riikide lähenemisviisid ei võimalda 
töötada välja ühtset ELi strateegiat Hiina 
suhtes;

Or. ro

Muudatusettepanek 17
Henri Weber

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. avaldab kahetsust selle üle, et Hiina 
turule pääsemisele seatud tõkked, mida 
tuuakse esile Euroopa Kaubanduskoja 
viimases aruandes, kujutavad endast 
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Euroopa ettevõtjate jaoks tohutuid 
kulutusi ja lõikavad ära nende 
turustusvõimalused; rõhutab, et 
juurdepääs teatavatele põhilise tähtsusega 
sektoritele on endiselt takistatud selle 
tõttu, et piiratakse investeerimist 
teatavatesse valdkondadesse, näiteks 
autotööstusesse, telekommunikatsiooni, 
naftakeemia- ja energiatööstusesse või 
finantsteenustesse, kuivõrd seatud on 
piirangud äriühingutes osaluste 
omandamisele;

Or. fr

Muudatusettepanek 18
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab, et intellektuaalomandi 
õiguste nõrk kaitse piirab nii Euroopa 
ettevõtjate osalust otseinvesteeringutes ja 
segaäriühingutes kui ka kõrgtehnoloogia 
siiret ja tehnoloogia moderniseerimist; 
palub komisjonil edendada ELi ja Hiina 
suhetes intellektuaalomandi õiguste 
kaitset ning otseinvesteeringuteks ja 
segaäriühingute jaoks vajalike tingimuste 
parandamist, et kõrgtehnoloogiale
spetsialiseerunud Euroopa ettevõtjad 
saaksid Hiinasse investeerida;

Or. ro

Muudatusettepanek 19
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. tuletab meelde, et riigihanked on 
kogu Euroopa ühtse, jätkusuutliku ja 
innovaatilise tööstuspoliitika alustala; 
märgib, et 2016. aastal saab Hiina 
turumajanduse staatuse, ja palub 
komisjonil teha ettepaneku meetmete
kohta, millega säilitada kaubanduse 
kaitse mehhanismid pärast 2016. aastat, 
eriti Euroopa innovaatiliste VKEde jaoks;

Or. fr

Muudatusettepanek 20
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. märgib, et Hiina kehtestatud 
turulepääsu piirangud ja 
intellektuaalomandi asjakohase kaitse 
puudumine on oluliseks tõkkeks Euroopa 
ettevõtjate edasisele laienemisele 
Hiinasse; nõuab seega, et Hiina 
suurendaks kiiremas korras oma 
majanduse avatust;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Niki Tzavela

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. usub, et liikmesriikide ja kolmandate 
riikide valitsuste vahel Hiinaga sõlmitud 
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kaubanduskokkulepete alase 
teabevahetusmehhanismi loomine 
komisjoni algatusel hõlbustab Hiina 
suhtes ühtse lähenemisviisi vastuvõtmist;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. tunneb muret selle pärast, et Hiina 
ametivõimudel puudub tahe jõustada 
autoriõiguste kaitset ja tegeleda toodete, 
nagu elektroonikakaupade, tarkvara, 
audiovisuaalse kultuurisisu ja ravimite 
võltsimise probleemiga, millel on oluline 
negatiivne mõju ELi majandusele ja 
ühiskonnale;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Henri Weber

Arvamuse projekt
Lõige 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. võtab ühtlasi teadmiseks, et alles on
välismaistele äriühingutele seatud 
tehnilised tõkked ning et Hiina teatavate 
reguleerivate organite poolse ebavõrdse 
kohtlemise tendents kasvab ning puudub 
õigusnormide läbipaistvus;

Or. fr
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Muudatusettepanek 24
Niki Tzavela

Arvamuse projekt
Lõige 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. rõhutab kahe poole vahel
investeerimisraamistiku kehtestamise 
olulisust, ja märgib, kui tähtis on kindlaks 
määrata ELi 2020. aasta strateegia ja 
Hinna viisaastakuplaani ühine pind;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 2 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 c. on mures selle pärast, et Hiina 
ametivõimudel puudub tahe rakendada
küberturvet ja jälitada küberkuritegevust, 
mis õõnestab ülemaailmset võrgustikku ja 
infoturvet ning millel on ELi majandusele 
ja ühiskonnale märkimisväärne 
negatiivne mõju;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Fiona Hall

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et EL peab maailma 
suurima turuna olema ka maailma suurim 

3. on seisukohal, et EL peab maailma 
suurima turuna olema ka maailma suurim 
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standardite kehtestaja; kutsub seega üles 
tagama, et kõik siseturul ringlevad kaubad 
vastaksid ELi sotsiaal-, keskkonna- ja 
tervisekaitse standarditele; kutsub 
komisjoni üles tegema kiiresti ettepaneku 
siduda kaubandussuhted järk-järgult 
tingimustega ja/või kehtestada piiridel 
kohandamismeetmed;

standardite kehtestaja; kutsub seega üles 
tagama, et kõik siseturul ringlevad kaubad 
vastaksid ELi sotsiaal-, keskkonna- ja 
tervisekaitse standarditele; nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid tugevdaksid 
riikliku turujärelevalve mehhanisme, et 
tagada, et ELi turul ei leiduks tooteid, mis 
ei vasta ELi standarditele; kutsub 
komisjoni üles hindama, kas ELi ühine 
lähenemine turujärelevalvele võiks olla 
asjakohane praeguste 
järelevalvemeetmete tõhustamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et EL peab maailma 
suurima turuna olema ka maailma suurim 
standardite kehtestaja; kutsub seega üles 
tagama, et kõik siseturul ringlevad kaubad 
vastaksid ELi sotsiaal-, keskkonna- ja 
tervisekaitse standarditele; kutsub 
komisjoni üles tegema kiiresti ettepaneku 
siduda kaubandussuhted järk-järgult 
tingimustega ja/või kehtestada piiridel 
kohandamismeetmed;

3. on seisukohal, et EL peab maailma 
suurima turuna olema ka maailma suurim 
standardite kehtestaja, eriti strateegilistes 
valdkondades; ergutab selleks igasugust 
Hiina ja ELi koostööd standardite üle 
peetavates rahvusvahelistes 
läbirääkimistes; kutsub seega üles tagama, 
et kõik siseturul ringlevad kaubad 
vastaksid rangelt ELi sotsiaal-, keskkonna-
ja tervisekaitse standarditele ning kutsub 
komisjoni üles tegema kiiresti ettepaneku 
siduda kaubandussuhted järk-järgult 
tingimustega ja/või kehtestada piiridel 
kohandamismeetmed nendest 
kolmandatest riikidest pärit kaupade 
suhtes, mis nendele standarditele ei vasta;

Or. fr
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Muudatusettepanek 28
Henri Weber

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et EL peab maailma 
suurima turuna olema ka maailma suurim 
standardite kehtestaja; kutsub seega üles 
tagama, et kõik siseturul ringlevad kaubad 
vastaksid ELi sotsiaal-, keskkonna- ja 
tervisekaitse standarditele; kutsub 
komisjoni üles tegema kiiresti ettepaneku 
siduda kaubandussuhted järk-järgult 
tingimustega ja/või kehtestada piiridel 
kohandamismeetmed;

3. on seisukohal, et EL peab maailma 
suurima turuna olema ka maailma suurim 
standardite kehtestaja; kutsub seega üles 
tagama, et kõik siseturul ringlevad kaubad 
vastaksid ELi sotsiaal-, keskkonna- ja 
tervisekaitse standarditele; nõuab, et 
tugevdataks Euroopa territooriumile 
sisenevaid kaupu kontrollivaid asutusi;
nõuab ka seda, et komisjon teeks kiiresti 
ettepaneku siduda kaubandussuhted järk-
järgult tingimustega ja/või kehtestada 
piiridel kohandamismeetmed;

Or. fr

Muudatusettepanek 29
Marita Ulvskog

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et EL peab maailma 
suurima turuna olema ka maailma suurim 
standardite kehtestaja; kutsub seega üles 
tagama, et kõik siseturul ringlevad kaubad 
vastaksid ELi sotsiaal-, keskkonna- ja 
tervisekaitse standarditele; kutsub 
komisjoni üles tegema kiiresti ettepaneku 
siduda kaubandussuhted järk-järgult 
tingimustega ja/või kehtestada piiridel 
kohandamismeetmed;

3. on seisukohal, et EL peab maailma 
suurima turuna olema ka maailma suurim 
standardite kehtestaja; kutsub seega üles 
tagama, et kõik siseturul ringlevad kaubad 
vastaksid teatud sotsiaal-, keskkonna- ja 
tervisekaitse standarditele;

Or. sv
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Muudatusettepanek 30
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et EL peab maailma 
suurima turuna olema ka maailma suurim 
standardite kehtestaja; kutsub seega üles 
tagama, et kõik siseturul ringlevad kaubad 
vastaksid ELi sotsiaal-, keskkonna- ja 
tervisekaitse standarditele; kutsub 
komisjoni üles tegema kiiresti ettepaneku 
siduda kaubandussuhted järk-järgult 
tingimustega ja/või kehtestada piiridel 
kohandamismeetmed;

3. tuletab meelde olulisi edusamme, mida 
Hiina on teinud oma standardite 
väljatöötamisel ja kehtestamisel; on
seisukohal, et EL peab maailma suurima 
turuna olema ka maailma suurim 
standardite kehtestaja; kutsub seega üles 
tagama, et kõik siseturul ringlevad kaubad 
vastaksid ELi sotsiaal-, tehniliste,
keskkonna- ja tervisekaitse standarditele; 
kutsub komisjoni üles tegema kiiresti 
ettepaneku siduda kaubandussuhted järk-
järgult tingimustega ja/või kehtestada 
piiridel kohandamismeetmed;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Henri Weber

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. peab ELi jaoks esmatähtsaks, et uutel 
makromajanduslikel läbirääkimistel 
seistaks kindlalt Euroopa standarditele 
vastavuse ning intellektuaalomandi 
õiguste kaitse eest ja võideldaks võltsimise 
vastu;

Or. fr

Muudatusettepanek 32
Jean-Pierre Audy
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Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab vastastikkuse põhimõtte 
vajadust eelkõige seoses juurdepääsuga
riigihangetele, juurdepääsuga ettevõtete 
kapitalile jne;

Or. fr

Muudatusettepanek 33
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde Hiinas taastuvatesse 
energiaallikatesse tehtavate investeeringute
ulatust, ent rõhutab, et EL võib veel asuda 
juhtpositsioonile, kui ta suunab oma 
pingutused puhta energia ja rohelise 
majanduse alastesse teadusuuringutesse 
ning nendesse valdkondadesse 
investeeringute tegemisse;

4. väljendab heameelt Hiinas taastuvatesse 
energiaallikatesse tehtavate investeeringute
ulatuse üle ja tuletab meelde, et vastavalt 
2010. aasta aruandele maailma 
taastuvenergia kohta, mille avaldas 
21. sajandi taastuvenergia edendamise 
ülemaailmne võrgustik („REN 21”), mida 
toetab Rahvusvaheline Energiaagentuur 
ja ÜRO, suurendas Hiina taastuvenergia 
tootmist rohkem kui ükski teine riik, 
panustades 80 gigavatti (GW), mille võrra 
taastuvenergia tootmine maailmas kasvas, 
37 GW; rõhutab siiski, et EL võib veel 
asuda juhtpositsioonile, kui ta suunab oma 
pingutused puhta energia ja rohelise 
majanduse alastesse teadusuuringutesse 
ning nendesse valdkondadesse 
investeeringute tegemisse;

Or. lt

Muudatusettepanek 34
Fiona Hall
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Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde Hiinas taastuvatesse 
energiaallikatesse tehtavate 
investeeringute ulatust, ent rõhutab, et EL
võib veel asuda juhtpositsioonile, kui ta 
suunab oma pingutused puhta energia ja 
rohelise majanduse alastesse 
teadusuuringutesse ning nendesse 
valdkondadesse investeeringute tegemisse;

4. tuletab meelde Hiinas taastuvenergiasse 
ja energiatõhususse tehtavate 
investeeringute ulatust ning nõuab kiiret 
tegutsemist ja täiendavat pühendumist 
selleks, et tagada, et EL jääb nendes 
valdkondades juhtpositsioonile, koondades 
selleks tõhusalt oma pingutused
ressursside majandamise ja rohelise 
majanduse alastesse teadusuuringutesse 
ning tehes nendesse valdkondadesse suuri 
investeeringuid; hoiatab tõkete eest, 
millega piiratakse rohelises majanduses 
kaubavahetust ja investeeringuid, sest 
need tõkked takistavad tõeliselt 
ülemaailmse keskkonnasõbraliku ja 
taastuva tehnoloogia turu kujunemist;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde Hiinas taastuvatesse 
energiaallikatesse tehtavate investeeringute 
ulatust, ent rõhutab, et EL võib veel asuda 
juhtpositsioonile, kui ta suunab oma 
pingutused puhta energia ja rohelise 
majanduse alastesse teadusuuringutesse 
ning nendesse valdkondadesse 
investeeringute tegemisse;

4. tuletab meelde Hiinas taastuvatesse 
energiaallikatesse tehtavate investeeringute
ja valitsuse subsiidiumitena antava 
rahalise toetuse ulatust, ent rõhutab, et EL 
võib veel asuda juhtpositsioonile, kui ta 
suunab oma pingutused puhta energia ja 
rohelise majanduse alastesse 
teadusuuringutesse ning nendesse 
valdkondadesse investeeringute tegemisse;
märgib, et ilma asjakohase tegutsemiseta 
võib EList saada taastuvenergia 
tehnoloogia netoimportija ja see ohustab 
energiavarustuse kindlust;
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Or. en

Muudatusettepanek 36
Giles Chichester

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde Hiinas taastuvatesse 
energiaallikatesse tehtavate investeeringute
ulatust, ent rõhutab, et EL võib veel asuda 
juhtpositsioonile, kui ta suunab oma 
pingutused puhta energia ja rohelise 
majanduse alastesse teadusuuringutesse 
ning nendesse valdkondadesse 
investeeringute tegemisse;

4. tuletab meelde Hiinas taastuvatesse 
energiaallikatesse tehtavate investeeringute
ulatusel on otsene negatiivne mõju ELi
enda taastuvenergia tootmise sektoritele, 
ent rõhutab, et EL võib veel asuda 
juhtpositsioonile, kui ta suunab oma 
pingutused puhta energia ja rohelise
majanduse alastesse teadusuuringutesse 
ning nendesse valdkondadesse 
investeeringute tegemisse;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Ioan Enciu

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. tuletab meelde Hiinas taastuvatesse 
energiaallikatesse tehtavate investeeringute 
ulatust, ent rõhutab, et EL võib veel asuda 
juhtpositsioonile, kui ta suunab oma 
pingutused puhta energia ja rohelise
majanduse alastesse teadusuuringutesse 
ning nendesse valdkondadesse 
investeeringute tegemisse;

4. tuletab meelde Hiinas taastuvatesse 
energiaallikatesse tehtavate investeeringute 
ulatust, ent rõhutab, et EL võib veel asuda 
juhtpositsioonile, kui ta suunab oma 
pingutused puhta energia, jätkusuutliku, 
tasakaalustatud ja territoriaalses mõttes
sidusa majanduse alastesse 
teadusuuringutesse ning
investeeringutesse;

Or. ro
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Muudatusettepanek 38
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab, et Hiina on tuuleparkide 
rajamisel maailmas esikohal, et Hiina ja 
India tuuleturbiinide tootjad on maailmas 
esikümnes ning et Hiina toodab praegu 
suurema osa kogu maailma 
päikesepaneelidest; palub komisjonil ja
liikmesriikidel võtta vajalikud meetmed, et 
arendada selle tehnoloogia, samuti 
kasvuhoonegaaside vähendamise alal 
seatud kõrgete eesmärkide täitmiseks 
vajaliku uue innovaatilise tehnoloogia
ökotõhusat arendamist ja tootmist liidu 
territooriumil;

Or. ro

Muudatusettepanek 39
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. märgib üha sagenevaid sotsiaalseid 
konflikte Hiinas ja avaldab kahetsust selle 
üle, et alampalga tõus ei korva 
inflatsiooni, eriti lõunapoolsetes 
provintsides; kutsub Hiinat üles, et ta 
võtaks vastu tervikliku
kollektiivläbirääkimiste seaduse ja 
arendaks välja kõik sotsiaalse dialoogi 
jaoks vajalikud vahendid; teeb 
komisjonile ettepaneku teha Hiina 
ametivõimudega spetsiaalset koostööd, et 
nendes küsimustes tehtavale 
edasiminekule kaasa aidata;
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Or. fr

Muudatusettepanek 40
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. märgib murelikult, et Hiina seab 
maailma tasandil haruldaste 
muldmetallide ja nende kõrvalsaaduste 
vabakaubandusele jätkuvalt tõkkeid ning 
et neid tõkkeid karmistati, vähendades 
ekspordikvoote, mis hõlmavad praegu ka 
haruldaste muldmetallide sulameid; palub 
komisjonil teha Hiinaga otsustavalt 
koostööd selliste kokkulepete 
saavutamiseks, mis on vastastikku
kasulikud ja keskkonnasäästlikud ning 
järgivad rahvusvahelist kaubandusõigust;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Henri Weber

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. märgib, et Hiina on seadnud endale 
kõrged eesmärgid uuenduslike ja 
keskkonnasäästlike toodete riigihangete 
alal, ning nõuab, et analoogsed eesmärgid 
seataks ka liidu jaoks, nagu ka uute 
algatuste, innovaatiliste VKEde/VKTde 
ning suurkontsernidest sõltumatute 
keskmise suurusega ettevõtjate toetuseks;

Or. fr
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Muudatusettepanek 42
Henri Weber

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. on seisukohal, et kodumaise nõudluse 
kasv ja majandusreformide jätkamine 
Hiinas on tasakaalustatuma 
turukeskkonna soodustamiseks ja 
kahepoolse väliskaubanduse puudujäägi 
vähendamiseks otsustava tähtsusega; 
ergutab vajalikku pangandusteenuste 
reformimist ja tegeliku tarbijakrediidituru 
väljaarendamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 43
Fiona Hall

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub ELi ja Hiinat üles arendama 
partnerlussuhteid uurimis- ja 
arendustegevuse ning tööstuskoostöö 
valdkonnas erinevates rohelise majanduse 
tulevikusektorites, nagu ringlussevõtt, 
haruldaste muldmetallide tõhus 
majandamine kogu majandustsükli vältel, 
taastuvad energiaallikad ja energiatõhusus.

5. kutsub ELi ja Hiinat üles arendama 
partnerlussuhteid ja tõhusamat heade 
tavade vahetamist uurimis- ja 
arendustegevuse ning tööstuskoostöö 
valdkonnas erinevates rohelise majanduse 
tulevikusektorites, nagu säästlikum 
tarbimine, ringlussevõtt, tooraine ja
haruldaste muldmetallide tõhus ja 
jätkusuutlik majandamine kogu 
majandustsükli vältel, taastuvad 
energiaallikad ja energiatõhusus; palub 
ELil teha suuremaid jõupingutusi oma 
ressurssidega kindlustatuse 
suurendamiseks jätkusuutlike 
alternatiivide alase teadustegevuse ja 
tööstusprotsessides jäätmemajanduse 
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hierarhia tõhusama rakendamise abil.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub ELi ja Hiinat üles arendama 
partnerlussuhteid uurimis- ja 
arendustegevuse ning tööstuskoostöö
valdkonnas erinevates rohelise majanduse
tulevikusektorites, nagu ringlussevõtt, 
haruldaste muldmetallide tõhus 
majandamine kogu majandustsükli vältel, 
taastuvad energiaallikad ja energiatõhusus.

5. kutsub ELi ja Hiinat üles arendama 
partnerlussuhteid uurimis- ja 
arendustegevuse valdkonnas, tehes 
koostööd erinevates rohelise majanduse
tuleviku tööstussektorites, nagu 
ringlussevõtt, haruldaste muldmetallide ja 
teiste strateegiliste ressursside tõhus 
majandamine kogu majandustsükli vältel, 
taastuvad energiaallikad, nullilähedase 
süsinikuheitega tehnoloogia loomine ja 
energiatõhusus; ergutab aktiivselt 
koostööd energiaalaste andmete 
läbipaistvuse ja usaldusväärsuse
suurendamiseks ning teabevahetuse 
parandamiseks.

Or. lt

Muudatusettepanek 45
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub ELi ja Hiinat üles arendama 
partnerlussuhteid uurimis- ja 
arendustegevuse ning tööstuskoostöö
valdkonnas erinevates rohelise majanduse
tulevikusektorites, nagu ringlussevõtt, 
haruldaste muldmetallide tõhus 

5. kutsub ELi ja Hiinat üles arendama 
partnerlussuhteid uurimis- ja 
arendustegevuse valdkonnas, tehes 
koostööd erinevates rohelise majanduse
tuleviku tööstussektorites, nagu 
ringlussevõtt, haruldaste muldmetallide ja 
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majandamine kogu majandustsükli vältel, 
taastuvad energiaallikad ja energiatõhusus.

teiste strateegiliste ressursside tõhus 
majandamine kogu majandustsükli vältel, 
taastuvad energiaallikad, nullilähedase 
süsinikuheitega tehnoloogia loomine ja 
energiatõhusus; ergutab aktiivselt 
koostööd energiaalaste andmete
läbipaistvuse ja usaldusväärsuse 
suurendamiseks ning teabevahetuse 
parandamiseks.

Or. lt

Muudatusettepanek 46
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub ELi ja Hiinat üles arendama 
partnerlussuhteid uurimis- ja 
arendustegevuse ning tööstuskoostöö 
valdkonnas erinevates rohelise majanduse 
tulevikusektorites, nagu ringlussevõtt, 
haruldaste muldmetallide tõhus 
majandamine kogu majandustsükli vältel, 
taastuvad energiaallikad ja energiatõhusus.

5. kutsub ELi ja Hiinat üles arendama
strateegilisi partnerlussuhteid uurimis- ja 
arendustegevuse ning tehnoloogia- ja 
innovatsioonialase tööstuskoostöö 
valdkonnas erinevates rohelise majanduse 
tulevikusektorites, nagu ringlussevõtt, 
haruldaste muldmetallide tõhus 
majandamine kogu majandustsükli vältel, 
taastuvad energiaallikad ja energiatõhusus, 
taastuvenergia tehnoloogia jagamise ja 
koostootmise ning ühiste teadus- ja 
arendusprogrammide teel.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Jean-Pierre Audy

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub ELi ja Hiinat üles arendama 5. kutsub ELi ja Hiinat üles arendama 
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partnerlussuhteid uurimis- ja 
arendustegevuse ning tööstuskoostöö 
valdkonnas erinevates rohelise majanduse 
tulevikusektorites, nagu ringlussevõtt, 
haruldaste muldmetallide tõhus 
majandamine kogu majandustsükli vältel, 
taastuvad energiaallikad ja energiatõhusus.

partnerlussuhteid uurimis- ja 
arendustegevuse ning tööstuskoostöö 
valdkonnas erinevates rohelise majanduse 
tulevikusektorites, nagu ringlussevõtt, 
haruldaste muldmetallide tõhus 
majandamine kogu majandustsükli vältel, 
taastuvad energiaallikad ja energiatõhusus, 
teeb ühtlasi ettepaneku, et EL tugevdaks 
ELi ja Hiina partnerlust projekti ITER 
raames.

Or. fr

Muudatusettepanek 48
Marita Ulvskog

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub ELi ja Hiinat üles arendama 
partnerlussuhteid uurimis- ja 
arendustegevuse ning tööstuskoostöö 
valdkonnas erinevates rohelise majanduse 
tulevikusektorites, nagu ringlussevõtt, 
haruldaste muldmetallide tõhus 
majandamine kogu majandustsükli vältel, 
taastuvad energiaallikad ja energiatõhusus.

5. kutsub ELi ja Hiinat üles arendama 
partnerlussuhteid uurimis- ja 
arendustegevuse ning tööstuskoostöö 
valdkonnas erinevates rohelise majanduse 
tulevikusektorites, nagu ringlussevõtt ja 
olmeprügist kasulike materjalide 
eraldamine, haruldaste muldmetallide 
tõhus majandamine kogu majandustsükli 
vältel, taastuvad energiaallikad ja 
energiatõhusus.

Or. sv

Muudatusettepanek 49
Mario Pirillo

Arvamuse projekt
Lõige 5 – esimene taane (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

– tuletab meelde, et Hiina kasutab 
jätkuvalt mittetariifseid tõkkeid, sh
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diskrimineerivaid riigihankemenetlusi, 
toorainepiiranguid, impordi- ja 
ekspordikvoote, mis piiravad tugevalt 
Euroopa ettevõtjate kohalolu Hiina 
turgudel.

Or. it

Muudatusettepanek 50
Mario Pirillo

Arvamuse projekt
Lõige 5 – teine taane (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

– rõhutab, et Hiina kohaldab endiselt 
tooraine suhtes tollimaksude või kvootide 
kujul ekspordipiiranguid, mille WTO on 
keelanud ja mis ajavad kunstlikult 
tooraine hinnad maailmas üles, mistõttu
hinnad siseturul langevad ja annavad 
seega Hiina tootjatele märkimisväärse 
konkurentsieelise;.

Or. it

Muudatusettepanek 51
Mario Pirillo

Arvamuse projekt
Lõige 5 – kolmas taane (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

– tuletab meelde, et Hiinale kuulub ligi 
97protsendiline turuosa haruldaste 
muldmetallide tarnimisel, millele Hiina 
valitsus on kehtestanud kvoodid, mis 
piiravad eksporti ja mille tagajärjel tõuseb 
ostuhind Euroopa ettevõtjate jaoks, kes on 
Hiina ettevõtjatega võrreldes 
ebasoodsamas olukorras.
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Or. it

Muudatusettepanek 52
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. väljendab heameelt selle üle, et 
Euroopa programmid on Hiina 
teadusmeeskondadele kättesaadavad, ja 
nõuab, et ka Hiina programmid oleksid
Euroopa teadlastele kättesaadavad; 
ergutab tehnoloogiapartnerluste 
arendamist, et vastata ühisele 
ressursisäästlike tootmisviiside 
väljakutsele.

Or. fr

Muudatusettepanek 53
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. palub ELil ja Hiinal arendada 
strateegilist partnerlust teadus- ja 
arendustegevuse ning innovatsiooni 
valdkonnas ELi ja Hiina ülikoolide ja 
teadusasutuste suurema koostöö, ühiste 
koolitus- ja ülikooliõppe programmide, 
suurema teadlaste liikuvuse ning 
koostööpõhiste teadusprogrammide kaudu 
Euroopa ja Hiina rahva vastastikuseks 
kasuks.

Or. en
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Muudatusettepanek 54
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. tuletab meelde, et Euroopa CO2-heite 
vähendamise eesmärkides ei võeta arvesse 
„importheiteid”, mis lähevad arvesse 
teistes riikides, nagu Hiina; nõuab 
seetõttu, et komisjon hindaks need 
eesmärgid ümber vastavalt ELi tegelikule 
vastutusele kliimavaldkonnas;

Or. fr

Muudatusettepanek 55
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 5 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 c. nõuab, et hinnataks Hiina 
erimajandustsoonide mõju Aafrika ja 
Põhja-Aafrika riikides, eriti nendes 
riikides, kellega EL on sõlminud 
kaubanduskokkulepped; rõhutab 
murelikult, et Hiina poliitika Aafrikas 
võib tõsiselt mõjutada loodusvarasid ja see 
on ELi arengupoliitika proovikiviks; 
palub komisjonil hinnata Euroopa 
kaubanduspoliitika sidusust Hiina suhtes 
ja Euroopa arengukoostöö poliitikat 
Aafrika suhtes.

Or. fr
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