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Tarkistus 1
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että EU:n ja Kiinan välisen 
kaupan epätasapaino ilmentää 
yhteiskuntamallin, talousmallin ja 
demokratiamallin eroja; arvelee, että 
siihen vaikuttaa osaltaan myös joidenkin 
oikeuksien riittämätön noudattaminen tai 
kokonaan noudattamatta jättäminen 
Kiinassa; kannustaa tästä syystä näiden 
kahden kumppanin välistä vuoropuhelua;

1. katsoo, että EU:n ja Kiinan välisen 
kaupan epätasapaino ilmentää 
yhteiskuntamallin, talousmallin ja 
demokratiamallin eroja sekä 
väestörakenteen ja luonnonvarojen 
erityispiirteitä; kannustaa kumppaneita 
luomaan tiiviimmän ja vastuullisemman 
strategisen vuoropuhelun, jossa otetaan 
huomioon molempien edut, ja samalla 
tukemaan ja edistämään vahvaa ja 
tehokasta monenvälistä järjestelmää; 

Or. lt

Tarkistus 2
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että EU:n ja Kiinan välisen 
kaupan epätasapaino ilmentää 
yhteiskuntamallin, talousmallin ja 
demokratiamallin eroja; arvelee, että siihen 
vaikuttaa osaltaan myös joidenkin 
oikeuksien riittämätön noudattaminen tai 
kokonaan noudattamatta jättäminen 
Kiinassa; kannustaa tästä syystä näiden 
kahden kumppanin välistä vuoropuhelua;

1. katsoo, että EU:n ja Kiinan välisen 
kaupan epätasapaino ilmentää suuressa 
määrin yhteiskuntamallin, talousmallin, 
väestömallin ja demokratiamallin eroja; 
arvelee, että siihen vaikuttaa osaltaan myös 
joidenkin, erityisesti sosiaalisten,
oikeuksien riittämätön noudattaminen tai 
kokonaan noudattamatta jättäminen 
Kiinassa; toteaa, että asian korjaamiseksi 
on ryhdytty tiettyihin toimiin, mutta että 
ne ovat riittämättömiä; kannustaa tästä 
syystä näiden kahden kumppanin välistä 
kriittistä vuoropuhelua ja rakentavaa 
yhteistyötä;
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Or. fr

Tarkistus 3
Henri Weber

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että EU:n ja Kiinan välisen 
kaupan epätasapaino ilmentää 
yhteiskuntamallin, talousmallin ja 
demokratiamallin eroja; arvelee, että siihen 
vaikuttaa osaltaan myös joidenkin 
oikeuksien riittämätön noudattaminen tai 
kokonaan noudattamatta jättäminen 
Kiinassa; kannustaa tästä syystä näiden 
kahden kumppanin välistä vuoropuhelua;

1. katsoo, että EU:n ja Kiinan välisen 
kaupan epätasapaino ilmentää näiden 
kahden suurmahdin yhteiskuntamallin, 
talousmallin ja demokratiamallin eroja; 
arvelee, että siihen vaikuttaa osaltaan myös 
joidenkin oikeuksien riittämätön 
noudattaminen tai kokonaan noudattamatta 
jättäminen Kiinassa; kannustaa tästä syystä 
vuoropuhelua myönteiseen 
vastavuoroisuuteen perustuvien toimien 
luomiseksi näiden kahden kumppanin 
välille;

Or. fr

Tarkistus 4
Niki Tzavela

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että EU:n ja Kiinan välisen 
kaupan epätasapaino ilmentää 
yhteiskuntamallin, talousmallin ja 
demokratiamallin eroja; arvelee, että siihen 
vaikuttaa osaltaan myös joidenkin 
oikeuksien riittämätön noudattaminen tai 
kokonaan noudattamatta jättäminen 
Kiinassa; kannustaa tästä syystä näiden 
kahden kumppanin välistä vuoropuhelua;

1. katsoo, että EU:n ja Kiinan välisen 
kaupan epätasapaino ilmentää 
yhteiskuntamallin, talousmallin ja 
demokratiamallin eroja; arvelee, että siihen 
vaikuttaa osaltaan myös joidenkin 
oikeuksien riittämätön noudattaminen tai 
kokonaan noudattamatta jättäminen 
Kiinassa; korostaa, että on tärkeää 
määrittää strategia Kiinan kanssa 
käytävälle vuoropuhelulle ja aloittaa tässä 
työmarkkinakysymyksistä;
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Or. en

Tarkistus 5
Mario Pirillo

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että EU:n ja Kiinan välisen 
kaupan epätasapaino ilmentää 
yhteiskuntamallin, talousmallin ja 
demokratiamallin eroja; arvelee, että siihen 
vaikuttaa osaltaan myös joidenkin 
oikeuksien riittämätön noudattaminen tai 
kokonaan noudattamatta jättäminen 
Kiinassa; kannustaa tästä syystä näiden 
kahden kumppanin välistä vuoropuhelua;

1. katsoo, että EU:n ja Kiinan välisen 
kaupan epätasapaino ilmentää 
yhteiskuntamallin, talousmallin ja 
demokratiamallin eroja; arvelee, että siihen 
vaikuttaa osaltaan myös joidenkin 
oikeuksien, erityisesti työntekijöiden 
oikeuksien, riittämätön noudattaminen tai 
kokonaan noudattamatta jättäminen 
Kiinassa; kannustaa tästä syystä näiden 
kahden kumppanin välistä vuoropuhelua;

Or. it

Tarkistus 6
Mario Pirillo

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa Kiinaa täyttämään omat 
WTO:n velvoitteensa ja sallimaan muiden 
osapuolten tuotteiden ja palveluiden 
vapaan pääsyn markkinoille ja vapauden 
investoida sekä turvaamaan 
eurooppalaisten yritysten oikeudet ja 
suojaamaan teollis- ja tekijänoikeudet 
nykyistä paremmin; 

Or. it
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Tarkistus 7
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kiinnittää huomion siihen, että 
eurooppalaisilla yrityksillä on houkutus 
siirtää toimintansa Kiinaan kustannusten 
vähentämiseksi ja etujen lisäämiseksi, 
mikä tapahtuu EU:n työvoiman 
kustannuksella, ja että tällöin yritykset 
eivät myöskään noudata EU:n 
saastuttavien päästöjen 
vähennystavoitteita ja sosiaali- ja 
työnormeja; kehottaa luomaan EU:n ja 
Kiinan välille kauppasuhteet, joiden 
tavoitteena on molempien osapuolten 
taloudellinen ja sosiaalinen yhteistyö ja 
kehitys;

Or. ro

Tarkistus 8
Marita Ulvskog

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että vaikka EU:n ja Kiinan 
keskinäiset suhteet asettavatkin haasteita 
molemmille, ne myös avaavat valtavia 
näkymiä; korostaa, että nopean 
talouskasvun maissa kysynnän 
huomattavan kasvun ansiosta EU:kin voi 
tästedes poimia globalisaation hedelmiä ja 
lisätä edelleen tavaroidensa ja 
palvelujensa vientiä uusille markkinoille;

Or. en
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Tarkistus 9
Niki Tzavela

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että tämän strategian on 
perustuttava keskinäiselle ymmärrykselle, 
ja korostaa erilaisten kulttuurien ja 
sosiaalijärjestelmien yhteensovittamisen 
merkitystä;

Or. en

Tarkistus 10
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että Kiinan teollisuuden 
kärkisija EU:n ulkomaisissa 
investoinneissa johtuu suurelta osin
työvoiman halpuudesta; toteaa, että 
suurin osa Kiinaan investoivista 
eurooppalaisista yrityksistä käyttää maan 
aluetta halvalla työvoimalla toteutettavan 
tuotannon foorumina, josta ne sitten 
jälleenvievät tuotteita kolmansien maiden 
markkinoille, etenkin Asiaan, ja takaisin 
Eurooppaan; katsoo, että tämä selittää 
osittain EU:n kauppataseen alijäämän 
Kiinaan nähden, sillä eurooppalaiset 
yritykset tai niiden välittömät alihankkijat 
ovat valmistaneet useita Kiinasta EU:hun 
tuotuja tuotteita;

Or. ro
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Tarkistus 11
Bendt Bendtsen

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että haasteellista Kiinan 
yhteydessä on se, että olisi toteutettava 
kunnianhimoista eurooppalaista 
teollisuuspolitiikkaa, joka perustuu
tiukkojen sääntöjen määrittelyyn, 
polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden 
tehostamiseen, julkisia hankintoja 
koskevaan tasapainoisempaan 
lähestymistapaan, tutkimukseen ja 
innovointiin sekä vihreään talouteen; 
muistuttaa, että tällainen 
teollisuuspolitiikka voi olla tehokasta 
ainoastaan Euroopan laajuisena ja etteivät 
kansalliset toimintatavat mahdollista 
johdonmukaista unionin tason 
lähestymistapaa suhteissa Kiinaan;

2. katsoo, että haasteellista Kiinan 
yhteydessä on se, että olisi toteutettava 
kunnianhimoista eurooppalaista 
teollisuuspolitiikkaa, jonka on 
perustuttava

– tiukkojen sääntöjen määrittelyyn,
– polkumyynnin vastaisten 
toimenpiteiden tehostamiseen,
– nykyisten julkisten 
hankintasopimusten puitteissa julkisia 
hankintoja koskevaan tasapainoisempaan 
lähestymistapaan, jonka avulla 
parannetaan eurooppalaisten yritysten 
pääsyä Kiinan markkinoille,
– teollis- ja tekijänoikeuksien 
noudattamiseen,
– tutkimukseen ja innovointiin
– sekä vihreään talouteen;
muistuttaa, että tällainen 
teollisuuspolitiikka voi olla tehokasta 
ainoastaan Euroopan laajuisena ja etteivät 
kansalliset toimintatavat mahdollista 
johdonmukaista unionin tason 
lähestymistapaa suhteissa Kiinaan;

Or. en
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Tarkistus 12
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että haasteellista Kiinan 
yhteydessä on se, että olisi toteutettava 
kunnianhimoista eurooppalaista 
teollisuuspolitiikkaa, joka perustuu 
tiukkojen sääntöjen määrittelyyn, 
polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden 
tehostamiseen, julkisia hankintoja 
koskevaan tasapainoisempaan 
lähestymistapaan, tutkimukseen ja 
innovointiin sekä vihreään talouteen; 
muistuttaa, että tällainen 
teollisuuspolitiikka voi olla tehokasta 
ainoastaan Euroopan laajuisena ja etteivät 
kansalliset toimintatavat mahdollista 
johdonmukaista unionin tason 
lähestymistapaa suhteissa Kiinaan;

2. katsoo, että EU:lle haasteellista Kiinan 
yhteydessä on se, että olisi toteutettava 
kunnianhimoista eurooppalaista 
teollisuuspolitiikkaa, joka perustuu 
tiukkojen sääntöjen määrittelyyn, 
polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden 
tehostamiseen, julkisia hankintoja 
koskevaan tasapainoisempaan ja 
kunnianhimoisempaan lähestymistapaan, 
tutkimukseen ja innovointiin sekä vihreään 
talouteen; muistuttaa, että tällainen 
teollisuuspolitiikka voi olla tehokasta 
ainoastaan silloin, kun se laaditaan ja 
toteutetaan Euroopan laajuisena, ja etteivät 
pelkästään kansalliset kauppaa koskevat
toimintatavat mahdollista nykypäivänä
johdonmukaista ja tehokasta unionin tason 
lähestymistapaa suhteissa Kiinaan;

Or. fr

Tarkistus 13
Henri Weber

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että haasteellista Kiinan 
yhteydessä on se, että olisi toteutettava 
kunnianhimoista eurooppalaista 
teollisuuspolitiikkaa, joka perustuu 
tiukkojen sääntöjen määrittelyyn, 
polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden 

2. katsoo, että haasteellista Kiinan 
yhteydessä on se, että olisi toteutettava 
kunnianhimoista ja päättäväistä
eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa, joka 
perustuu tiukkojen sääntöjen määrittelyyn, 
toteuttamiseen ja noudattamiseen,
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tehostamiseen, julkisia hankintoja 
koskevaan tasapainoisempaan 
lähestymistapaan, tutkimukseen ja 
innovointiin sekä vihreään talouteen; 
muistuttaa, että tällainen 
teollisuuspolitiikka voi olla tehokasta 
ainoastaan Euroopan laajuisena ja etteivät 
kansalliset toimintatavat mahdollista
johdonmukaista unionin tason 
lähestymistapaa suhteissa Kiinaan;

polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden 
tehostamiseen, julkisia hankintoja 
koskevaan tasapainoisempaan 
lähestymistapaan, tutkimukseen ja 
innovointiin sekä vihreään talouteen; 
muistuttaa, että tällainen 
teollisuuspolitiikka voi olla tehokasta 
ainoastaan Euroopan laajuisena ja että
kansalliset toimintatavat estävät 
johdonmukaisen unionin tason 
lähestymistavan suhteissa Kiinaan;

Or. fr

Tarkistus 14
Marita Ulvskog

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että haasteellista Kiinan 
yhteydessä on se, että olisi toteutettava 
kunnianhimoista eurooppalaista 
teollisuuspolitiikkaa, joka perustuu 
tiukkojen sääntöjen määrittelyyn, 
polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden 
tehostamiseen, julkisia hankintoja 
koskevaan tasapainoisempaan 
lähestymistapaan, tutkimukseen ja 
innovointiin sekä vihreään talouteen;
muistuttaa, että tällainen 
teollisuuspolitiikka voi olla tehokasta 
ainoastaan Euroopan laajuisena ja etteivät 
kansalliset toimintatavat mahdollista 
johdonmukaista unionin tason 
lähestymistapaa suhteissa Kiinaan;

2. katsoo, että kahdenvälinen kauppa 
Kiinan kanssa asettaa haasteen sellaisen 
kunnianhimoisen eurooppalaisen 
teollisuuspolitiikan toteuttamiselle, joka 
perustuu tiukkojen sääntöjen määrittelyyn, 
polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden 
tehostamiseen, julkisia hankintoja 
koskevaan tasapainoisempaan 
lähestymistapaan, tutkimukseen ja 
innovointiin sekä vihreään talouteen;
muistuttaa, että tällainen 
teollisuuspolitiikka voi olla tehokasta 
ainoastaan silloin, kun sitä koordinoidaan 
Euroopan tasolla, ja etteivät kansalliset 
toimintatavat mahdollista johdonmukaista 
unionin tason lähestymistapaa suhteissa 
Kiinaan;

Or. sv

Tarkistus 15
Silvia-Adriana Ţicău
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että haasteellista Kiinan 
yhteydessä on se, että olisi toteutettava 
kunnianhimoista eurooppalaista 
teollisuuspolitiikkaa, joka perustuu 
tiukkojen sääntöjen määrittelyyn, 
polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden 
tehostamiseen, julkisia hankintoja 
koskevaan tasapainoisempaan 
lähestymistapaan, tutkimukseen ja 
innovointiin sekä vihreään talouteen; 
muistuttaa, että tällainen 
teollisuuspolitiikka voi olla tehokasta 
ainoastaan Euroopan laajuisena ja etteivät 
kansalliset toimintatavat mahdollista 
johdonmukaista unionin tason 
lähestymistapaa suhteissa Kiinaan;

2. katsoo, että haasteellista Kiinan 
yhteydessä on se, että olisi toteutettava 
kunnianhimoista eurooppalaista 
teollisuuspolitiikkaa, joka perustuu 
tiukkojen sääntöjen määrittelyyn, 
polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden 
tehostamiseen, julkisia hankintoja 
koskevaan tasapainoisempaan 
lähestymistapaan, tutkimukseen ja 
innovointiin, teollis- ja tekijänoikeuksien 
kunnioittamiseen sekä vihreään talouteen; 
muistuttaa, että tällainen 
teollisuuspolitiikka voi olla tehokasta 
ainoastaan Euroopan laajuisena ja etteivät 
kansalliset toimintatavat mahdollista 
johdonmukaista unionin tason 
lähestymistapaa suhteissa Kiinaan;

Or. ro

Tarkistus 16
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että haasteellista Kiinan 
yhteydessä on se, että olisi toteutettava 
kunnianhimoista eurooppalaista 
teollisuuspolitiikkaa, joka perustuu 
tiukkojen sääntöjen määrittelyyn, 
polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden 
tehostamiseen, julkisia hankintoja 
koskevaan tasapainoisempaan 
lähestymistapaan, tutkimukseen ja 
innovointiin sekä vihreään talouteen; 
muistuttaa, että tällainen 
teollisuuspolitiikka voi olla tehokasta 

2. katsoo, että haasteellista Kiinan 
yhteydessä on se, että olisi toteutettava 
kunnianhimoista eurooppalaista 
teollisuuspolitiikkaa, joka perustuu 
tiukkojen sääntöjen määrittelyyn, 
polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden 
tehostamiseen, julkisia hankintoja 
koskevaan tasapainoisempaan 
lähestymistapaan, tutkimukseen ja 
innovointiin sekä kestävään talouteen; 
muistuttaa, että tällainen 
teollisuuspolitiikka voi olla tehokasta 
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ainoastaan Euroopan laajuisena ja etteivät 
kansalliset toimintatavat mahdollista 
johdonmukaista unionin tason 
lähestymistapaa suhteissa Kiinaan;

ainoastaan Euroopan laajuisena ja etteivät 
kansalliset toimintatavat mahdollista 
johdonmukaista unionin tason 
lähestymistapaa suhteissa Kiinaan;

Or. ro

Tarkistus 17
Henri Weber

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. pitää valitettavana, että muun muassa 
Euroopan kauppakamarin 
viimeisimmässä raportissa mainitut 
Kiinan markkinoille pääsylle asetetut 
esteet aiheuttavat eurooppalaisille 
yrityksille huomattavia tappioita 
menetettyjen 
liiketoimintamahdollisuuksien vuoksi;
korostaa, että pääsy eräille keskeisille 
sektoreille on edelleen rajallista tietyille 
aloille, kuten autoteollisuudelle, 
televiestinnälle, petrokemialle ja 
energialle, asetettujen 
investointirajoituksien vuoksi, tai 
rahoituspalveluissa pääomasijoittamiselle 
asetettujen rajoitusten vuoksi; 

Or. fr

Tarkistus 18
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että teollis- ja 
tekijänoikeuksien heikko suoja rajoittaa 
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sekä eurooppalaisten yritysten 
osallistumista suoriin investointeihin ja 
yhteisyrityksiin että huipputeknologian 
siirtoa ja tekniikan nykyaikaistamista; 
kehottaa komissiota edistämään EU:n ja 
Kiinan suhteissa teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojelua ja suorien 
investointien ja yhteisyritysten
edellyttämien olosuhteiden parantamista, 
jotta huipputeknologiaan erikoistuneet 
eurooppalaiset yritykset voivat investoida 
Kiinaan; 

Or. ro

Tarkistus 19
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. muistuttaa, että julkiset hankinnat 
ovat eurooppalaisen johdonmukaisen, 
kestävän ja innovoivan 
teollisuuspolitiikan kulmakivi; panee 
merkille, että Kiina saa vuonna 2016 
markkinatalousmaan statuksen, ja pyytää 
komissiota ehdottamaan toimia, joiden 
avulla kaupan suojamekanismit 
säilytetään vuoden 2016 jälkeen, etenkin 
innovatiivisten eurooppalaisten pk-
yritysten suojaamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 20
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. toteaa, että Kiinan markkinoillensa 
pääsylle asettamat esteet ja teollis- ja 
tekijänoikeuksien kunnollisen 
suojaamisen puute estävät merkittävästi 
eurooppalaisten yritysten kasvua 
Kiinassa; kehottaa näin ollen Kiinaa 
ryhtymään kiireesti toimiin taloutensa 
avoimuuden parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 21
Niki Tzavela

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että Kiinan suhteen 
johdonmukaisen toimintamallin 
omaksumista helpottaisi se, että komission 
aloitteesta perustettaisiin jäsenvaltioiden 
ja kolmansien maiden Kiinan kanssa 
kaupan alalla tekemiä hallitustenvälisiä 
sopimuksia koskeva 
tietojenvaihtomekanismi;

Or. en

Tarkistus 22
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. on huolissaan Kiinan viranomaisten 
haluttomuudesta varmistaa teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojelu ja puuttua 
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erilaisten tuotteiden, kuten elektroniikan, 
tietokoneiden, audiovisuaalisen 
kulttuurisisällön ja lääkkeiden 
väärentämiseen, jolla on huomattava 
kielteinen vaikutus EU:n talouteen ja 
yhteiskuntaan;

Or. en

Tarkistus 23
Henri Weber

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. panee niin ikään merkille, että 
ulkomaisille yrityksille asetettuja teknisiä 
esteitä ei ole poistettu ja että eräissä 
kiinalaisissa sääntelyelimissä yritysten 
epätasa-arvoinen kohtelu on 
lisääntymässä ja että sääntely ei ole 
avointa;

Or. fr

Tarkistus 24
Niki Tzavela

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa, että on tärkeää perustaa 
osapuolien välinen investointikehys ja 
määritellä Eurooppa 2020 -strategialle ja 
Kiinan viisivuotiselle suunnitelmalle 
yhteinen pohja;

Or. en
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Tarkistus 25
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. on huolissaan Kiinan viranomaisten 
haluttomuudesta varmistaa 
tietoverkkoturvallisuus ja viedä 
verkkorikokset oikeuteen, sillä 
verkkorikokset heikentävät 
maailmanlaajuista verkkoa ja tietoturvaa 
ja niillä on kielteinen vaikutus EU:n 
talouteen ja yhteiskuntaan;

Or. en

Tarkistus 26
Fiona Hall

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että maailman suurimpana 
markkina-alueena EU:n on oltava myös 
merkittävin maailmanlaajuinen sääntöjen 
asettaja; vaatii siten, että kaikissa 
sisämarkkinoilla liikkuvissa tuotteissa 
noudatettaisiin eurooppalaisia 
sosiaaliturva-, ympäristö- ja 
terveysnormeja; vaatii komissiota 
ehdottamaan nopeasti suunnitelmaa, 
jonka avulla otetaan asteittain käyttöön 
kauppaa ja/tai raja-alueiden 
sopeuttamistoimia koskevat ehdot;

3. katsoo, että maailman suurimpana 
markkina-alueena EU:n on oltava myös
merkittävin maailmanlaajuinen sääntöjen 
asettaja; vaatii siten, että kaikissa 
sisämarkkinoilla liikkuvissa tuotteissa 
noudatettaisiin eurooppalaisia 
sosiaaliturva-, ympäristö- ja 
terveysnormeja; kehottaa jäsenvaltioita 
tiukentamaan kansallisia markkinoiden 
seurantamekanismejaan sen 
varmistamiseksi, että EU:n markkinoille 
ei pääse tuotteita, jotka eivät täytä EU:n 
vaatimuksia; vaatii komissiota 
arvioimaan, tarvittaisiinko markkinoiden 
seuraamiseen unionin yhteistä 
lähestymistapaa nykyisten 
valvontatoimien vahvistamiseksi; 

Or. en
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Tarkistus 27
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että maailman suurimpana 
markkina-alueena EU:n on oltava myös 
merkittävin maailmanlaajuinen sääntöjen 
asettaja; vaatii siten, että kaikissa 
sisämarkkinoilla liikkuvissa tuotteissa 
noudatettaisiin eurooppalaisia 
sosiaaliturva-, ympäristö- ja 
terveysnormeja; vaatii komissiota 
ehdottamaan nopeasti suunnitelmaa, jonka 
avulla otetaan asteittain käyttöön kauppaa 
ja/tai raja-alueiden sopeuttamistoimia 
koskevat ehdot;

3. katsoo, että maailman suurimpana 
markkina-alueena EU:n on oltava myös 
merkittävin maailmanlaajuinen sääntöjen 
asettaja, etenkin strategisilla aloilla; 
kannustaa siksi kaikenlaista EU:n ja 
Kiinan yhteistyötä sääntöjä koskevissa 
kansainvälisissä neuvotteluissa; vaatii 
näin ollen, että kaikissa sisämarkkinoilla 
liikkuvissa tuotteissa noudatetaan tiukasti
eurooppalaisia sosiaaliturva-, ympäristö- ja 
terveysnormeja, ja vaatii komissiota 
ehdottamaan nopeasti suunnitelmaa, jonka 
avulla otetaan asteittain käyttöön kauppaa 
ja/tai raja-alueiden sopeuttamistoimia 
koskevat ehdot sellaisia EU:n 
ulkopuolelta peräisin olevia tuotteita 
varten, jotka eivät ole näiden normien 
mukaisia;

Or. fr

Tarkistus 28
Henri Weber

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että maailman suurimpana 
markkina-alueena EU:n on oltava myös 
merkittävin maailmanlaajuinen sääntöjen 
asettaja; vaatii siten, että kaikissa 
sisämarkkinoilla liikkuvissa tuotteissa 
noudatettaisiin eurooppalaisia 

3. katsoo, että maailman suurimpana 
markkina-alueena EU:n on oltava myös 
merkittävin maailmanlaajuinen sääntöjen 
asettaja; vaatii siten, että kaikissa 
sisämarkkinoilla liikkuvissa tuotteissa 
noudatettaisiin eurooppalaisia 



PE473.926v01-00 18/32 AM\880236FI.doc

FI

sosiaaliturva-, ympäristö- ja 
terveysnormeja; vaatii komissiota 
ehdottamaan nopeasti suunnitelmaa, jonka 
avulla otetaan asteittain käyttöön kauppaa 
ja/tai raja-alueiden sopeuttamistoimia 
koskevat ehdot;

sosiaaliturva-, ympäristö- ja 
terveysnormeja; vaatii tehostamaan EU:n 
alueelle saapuvien tavaroiden valvonnasta 
vastaavia elimiä; vaatii lisäksi komissiota 
ehdottamaan nopeasti suunnitelmaa, jonka 
avulla otetaan asteittain käyttöön kauppaa 
ja/tai raja-alueiden sopeuttamistoimia 
koskevat ehdot;

Or. fr

Tarkistus 29
Marita Ulvskog

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että maailman suurimpana 
markkina-alueena EU:n on oltava myös 
merkittävin maailmanlaajuinen sääntöjen 
asettaja; vaatii siten, että kaikissa 
sisämarkkinoilla liikkuvissa tuotteissa 
noudatettaisiin eurooppalaisia
sosiaaliturva-, ympäristö- ja 
terveysnormeja; vaatii komissiota 
ehdottamaan nopeasti suunnitelmaa, 
jonka avulla otetaan asteittain käyttöön 
kauppaa ja/tai raja-alueiden 
sopeuttamistoimia koskevat ehdot;

3. katsoo, että maailman suurimpana 
markkina-alueena EU:n on oltava myös 
merkittävin maailmanlaajuinen sääntöjen 
asettaja; vaatii näin ollen, että kaikissa 
sisämarkkinoilla liikkuvissa tuotteissa 
noudatettaisiin sosiaaliturva-, ympäristö- ja 
terveysnormeja;

Or. sv

Tarkistus 30
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että maailman suurimpana 
markkina-alueena EU:n on oltava myös 

3. muistuttaa, että Kiina on edistynyt 
huomattavasti omien sääntöjensä 
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merkittävin maailmanlaajuinen sääntöjen 
asettaja; vaatii siten, että kaikissa 
sisämarkkinoilla liikkuvissa tuotteissa 
noudatettaisiin eurooppalaisia 
sosiaaliturva-, ympäristö- ja 
terveysnormeja; vaatii komissiota 
ehdottamaan nopeasti suunnitelmaa, jonka 
avulla otetaan asteittain käyttöön kauppaa 
ja/tai raja-alueiden sopeuttamistoimia 
koskevat ehdot;

kehittämisessä ja laatimisessa; katsoo, että 
maailman suurimpana markkina-alueena 
EU:n on oltava myös merkittävin 
maailmanlaajuinen sääntöjen asettaja; 
vaatii siten, että kaikissa sisämarkkinoilla 
liikkuvissa tuotteissa noudatettaisiin 
eurooppalaisia sosiaaliturva-, ympäristö- ja 
terveysnormeja sekä teknisiä normeja; 
vaatii komissiota ehdottamaan nopeasti 
suunnitelmaa, jonka avulla otetaan 
asteittain käyttöön kauppaa ja/tai raja-
alueiden sopeuttamistoimia koskevat 
ehdot;

Or. en

Tarkistus 31
Henri Weber

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että EU:lle on ensiarvoisen 
tärkeää, että uusissa 
makrotalousneuvotteluissa puolustetaan 
tiukasti vaatimusta eurooppalaisten 
normien noudattamisesta sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojelusta ja 
väärentämisen torjumisesta; 

Or. fr

Tarkistus 32
Jean-Pierre Audy

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa vastavuoroisuuden tarvetta, 
erityisesti julkisten hankintojen 



PE473.926v01-00 20/32 AM\880236FI.doc

FI

markkinoille pääsyssä ja yritysten 
mahdollisuuksissa saada pääomaa jne.;

Or. fr

Tarkistus 33
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa Kiinan uusiutuviin 
energialähteisiin tekemien investointien 
laajuudesta, mutta korostaa, että EU voi 
vielä päästä kärkijoukkoon, jos se keskittyy 
tutkimustoiminnassaan energialähteiden 
puhtauteen ja vihreään talouteen ja 
toteuttaa investointeja näillä aloilla;

4. on tyytyväinen Kiinan uusiutuviin 
energialähteisiin tekemien investointien 
laajuuteen, ja muistuttaa, että uusiutuvaa 
energiaa edistävän verkoston (REN 21) 
uusiutuvista energiamuodoista 
maailmassa laaditun raportin mukaan, 
jota Kansainvälinen energiajärjestö ja YK 
tukivat, 80 gigawatin lisäys uusiutuvan 
energian tuotannossa nostaa Kiinan 
kärkeen 37 gigawatin erolla; korostaa 
kuitenkin, että EU voi vielä päästä 
kärkijoukkoon, jos se keskittyy 
tutkimustoiminnassaan energialähteiden 
puhtauteen ja vihreään talouteen ja 
toteuttaa investointeja näillä aloilla;

Or. lt

Tarkistus 34
Fiona Hall

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa Kiinan uusiutuviin 
energialähteisiin tekemien investointien 
laajuudesta, mutta korostaa, että EU voi 
vielä päästä kärkijoukkoon, jos se 
keskittyy tutkimustoiminnassaan 

4. muistuttaa Kiinan uusiutuviin 
energialähteisiin tekemien investointien 
laajuudesta ja energiatehokkuudesta, ja 
vaatii, että ryhdytään kiireesti toimiin ja 
tehdään sitoumuksia sen takaamiseksi, 
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energialähteiden puhtauteen ja vihreään 
talouteen ja toteuttaa investointeja näillä 
aloilla;

että EU pysyy tällä alalla kärkijoukossa ja
suuntaa tutkimustoimintansa
tehokkaaseen luonnonvarojen hallintaan
ja vihreään talouteen ja investoi 
voimakkaasti näille aloille; varoittaa 
asettamasta vihreässä taloudessa kaupan 
ja investointien esteitä, koska tällaiset 
esteet estävät aidon maailmanlaajuisen 
vihreiden ja uusiutuvien energialähteiden 
tekniikoiden markkinoiden kasvun; 

Or. en

Tarkistus 35
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa Kiinan uusiutuviin 
energialähteisiin tekemien investointien 
laajuudesta, mutta korostaa, että EU voi 
vielä päästä kärkijoukkoon, jos se keskittyy 
tutkimustoiminnassaan energialähteiden 
puhtauteen ja vihreään talouteen ja 
toteuttaa investointeja näillä aloilla;

4. muistuttaa uusiutuviin energialähteisiin 
tekemien investointien laajuudesta sekä 
Kiinan niille valtiontukien muodossa 
myöntämän taloudellisen tuen 
laajuudesta, mutta korostaa, että EU voi 
vielä päästä kärkijoukkoon, jos se keskittyy 
tutkimustoiminnassaan energialähteiden 
puhtauteen ja vihreään talouteen ja 
toteuttaa investointeja näillä aloilla; toteaa, 
että jos EU ei ryhdy asianmukaisiin 
toimiin, siitä saattaa tulla uusiutuvan 
energian tekniikoiden nettotuoja, millä on 
seurauksensa energiansaannin 
varmuuteen; 

Or. en

Tarkistus 36
Giles Chichester

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa Kiinan uusiutuviin 
energialähteisiin tekemien investointien 
laajuudesta, mutta korostaa, että EU voi 
vielä päästä kärkijoukkoon, jos se keskittyy 
tutkimustoiminnassaan energialähteiden 
puhtauteen ja vihreään talouteen ja 
toteuttaa investointeja näillä aloilla;

4. muistuttaa Kiinan uusiutuviin 
energialähteisiin tekemien investointien 
laajuudesta ja tämän suorasta kielteisestä 
vaikutuksesta unionin uusiutuvan 
energian tuotannon sektoreihin, mutta 
korostaa, että EU voi vielä päästä 
kärkijoukkoon, jos se keskittyy 
tutkimustoiminnassaan energialähteiden 
puhtauteen ja vihreään talouteen ja 
toteuttaa investointeja näillä aloilla;

Or. en

Tarkistus 37
Ioan Enciu

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa Kiinan uusiutuviin 
energialähteisiin tekemien investointien 
laajuudesta, mutta korostaa, että EU voi 
vielä päästä kärkijoukkoon, jos se keskittyy 
tutkimustoiminnassaan energialähteiden 
puhtauteen ja vihreään talouteen ja 
toteuttaa investointeja näillä aloilla;

4. muistuttaa Kiinan uusiutuviin 
energialähteisiin tekemien investointien 
laajuudesta, mutta korostaa, että EU voi 
vielä päästä kärkijoukkoon, jos se keskittyy 
tutkimustoiminnassaan energialähteiden 
puhtauteen ja investoi kestävään, 
tasapainoiseen ja alueellisesti yhtenäiseen
talouteen;

Or. ro

Tarkistus 38
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että Kiina on ensimmäisellä 
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sijalla maailmanlaajuisessa 
tuulivoimalaluokituksessa, että Kiina ja 
Intia ovat kymmenen ensimmäisen 
joukossa tuulivoimaloiden turbiinien 
tuotannossa ja että Kiina tuottaa tällä 
hetkellä suurimman osan maailman 
aurinkopaneeleista; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita ryhtymään toimiin 
näiden teknologioiden ja uusien teknisten 
innovaatioiden ekotehokkaan kehitystyön 
ja tuotannon edistämiseksi unionissa, 
koska niitä tarvitaan 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kunnianhimoisten vähennystavoitteiden 
saavuttamiseksi;

Or. ro

Tarkistus 39
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. panee merkille sosiaalisten 
konfliktien moninkertaistumisen Kiinassa 
ja pitää valitettavana, että 
vähimmäispalkkojen nousu ei kompensoi 
inflaatiota etenkään eteläisissä 
maakunnissa; kehottaa Kiinaa 
hyväksymään 
työehtosopimusneuvotteluita koskevan 
kattavan lain ja kehittämään kaikkia 
mahdollisia työmarkkinaosapuolten 
välisessä vuoropuhelussa tarvittavia 
välineitä; kehottaa komissiota 
käynnistämään Kiinan viranomaisten 
kanssa erityisyhteistyön näiden muutosten 
tukemiseksi;

Or. fr
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Tarkistus 40
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. panee huolestuneena merkille, että 
Kiina jatkaa esteiden asettamista 
harvinaisten maametallien ja niiden 
johdannaisten vapaalle 
maailmankaupalle, ja että se on 
vahvistanut näitä esteitä pienentämällä 
vientikiintiöitä, joihin kuuluvat nyt myös 
harvinaisia maametalleja sisältävät 
metalliseokset; kehottaa komissiota 
päättäväisesti tekemään yhteistyötä 
Kiinan kanssa sellaisten sopimusten 
saavuttamiseksi, jotka hyödyttävät 
molempia osapuolia ja joissa 
kunnioitetaan ympäristöä ja 
kansainvälistä kauppaa koskevia lakeja;

Or. en

Tarkistus 41
Henri Weber

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. toteaa, että Kiina on asettanut 
kunnianhimoisia tavoitteita 
innovatiivisten ja ekologisten tuotteiden 
julkisille hankinnoille; vaatii vastaavia 
tavoitteita EU:lle sekä tuen myöntämistä 
yritysten perustamiselle ja innovoiville pk-
yrityksille ja yhtiöille, jotka eivät kuulu 
laajempiin ryhmittymiin;

Or. fr
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Tarkistus 42
Henri Weber

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. katsoo, että kotimaisen kysynnän 
kasvu ja Kiinan jatkamat 
talousuudistukset ovat ratkaisevia 
tasapainoisemman markkinaympäristön 
luomiseksi ja kahdenvälisen 
kauppavajeen vähentämiseksi; kannustaa 
uudistamaan pankkipalvelut ja luomaan 
aidot kulutusluottojen markkinat;

Or. fr

Tarkistus 43
Fiona Hall

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa EU:ta ja Kiinaa kehittämään 
tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä 
teollisuusyhteistyön kumppanuuksia 
vihreän talouden eri tulevaisuuden 
sektoreilla, kuten kierrätys, harvinaisten 
maametallien tehokas hallinnointi talouden 
koko elinkaaressa, uusiutuvat 
energialähteet ja energiatehokkuus.

5. kehottaa EU:ta ja Kiinaa kehittämään 
tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä 
teollisuusyhteistyön kumppanuuksia sekä 
tehokkaampaa parhaiden käytäntöjen 
vaihtoa vihreän talouden eri tulevaisuuden 
sektoreilla, kuten kulutuksen 
vähentäminen, kierrätys, raaka-aineiden 
ja harvinaisten maametallien tehokas ja 
kestävä hallinnointi talouden koko 
elinkaaressa, uusiutuvat energialähteet ja 
energiatehokkuus; kehottaa EU:ta 
vauhdittamaan pyrkimyksiään vahvistaa 
raaka-aineiden saamisen varmuuttaan 
tutkimalla kestäviä vaihtoehtoja ja 
toteuttamalla tehokkaammin 
jätehuoltohierarkiaa 
teollisuusprosesseissa;

Or. en
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Tarkistus 44
Rolandas Paksas

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa EU:ta ja Kiinaa kehittämään 
tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä 
teollisuusyhteistyön kumppanuuksia 
vihreän talouden eri tulevaisuuden 
sektoreilla, kuten kierrätys, harvinaisten 
maametallien tehokas hallinnointi talouden 
koko elinkaaressa, uusiutuvat 
energialähteet ja energiatehokkuus.

5. kehottaa EU:ta ja Kiinaa kehittämään 
tutkimus- ja kehitystoiminnan 
kumppanuuksia tekemällä yhteistyötä
vihreän talouden eri tulevaisuuden 
teollisuussektoreilla, kuten kierrätys, 
harvinaisten maametallien ja muiden 
strategisten resurssien tehokas hallinnointi 
talouden koko elinkaaressa, uusiutuvat 
energialähteet, hiilidioksidipäästöiltään 
lähellä nollaa olevien tekniikoiden 
kehittäminen ja energiatehokkuus;
kannustaa aktiivisesti yhteistyöhön 
energiaan liittyvien tietojen avoimuuden 
ja luotettavuuden parantamiseksi sekä 
tietojenvaihtoon; 

Or. lt

Tarkistus 45
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa EU:ta ja Kiinaa kehittämään 
tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä 
teollisuusyhteistyön kumppanuuksia 
vihreän talouden eri tulevaisuuden 
sektoreilla, kuten kierrätys, harvinaisten 
maametallien tehokas hallinnointi talouden 
koko elinkaaressa, uusiutuvat 
energialähteet ja energiatehokkuus.

5. kehottaa EU:ta ja Kiinaa kehittämään 
tutkimus- ja kehitystoiminnan 
kumppanuuksia vihreän talouden 
tulevaisuuden eri teollisuussektoreilla, 
kuten kierrätys, harvinaisten maametallien 
ja muiden strategisten resurssien tehokas 
hallinnointi talouden koko elinkaaressa, 
uusiutuvat energialähteet, 
hiilidioksidipäästöiltään lähellä nollaa 
olevien tekniikoiden kehittäminen ja 
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energiatehokkuus; kannustaa aktiivisesti 
yhteistyöhön energiaan liittyvien tietojen 
avoimuuden ja luotettavuuden 
parantamiseksi sekä tietojenvaihtoon; 

Or. lt

Tarkistus 46
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa EU:ta ja Kiinaa kehittämään 
tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä 
teollisuusyhteistyön kumppanuuksia 
vihreän talouden eri tulevaisuuden 
sektoreilla, kuten kierrätys, harvinaisten 
maametallien tehokas hallinnointi talouden 
koko elinkaaressa, uusiutuvat 
energialähteet ja energiatehokkuus.

5. kehottaa EU:ta ja Kiinaa kehittämään 
tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä 
tekniikoita koskevan innovatiivisen 
teollisuusyhteistyön strategisia
kumppanuuksia vihreän talouden eri 
tulevaisuuden sektoreilla, kuten kierrätys, 
harvinaisten maametallien tehokas 
hallinnointi talouden koko elinkaaressa, 
uusiutuvat energialähteet ja 
energiatehokkuus, niin että uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvia tekniikoita 
vaihdetaan ja tuotetaan yhdessä, sekä 
yhteisten tutkimus- ja kehitysohjelmien 
avulla.

Or. en

Tarkistus 47
Jean-Pierre Audy

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa EU:ta ja Kiinaa kehittämään 
tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä 
teollisuusyhteistyön kumppanuuksia 
vihreän talouden eri tulevaisuuden 

5. kehottaa EU:ta ja Kiinaa kehittämään 
tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä 
teollisuusyhteistyön kumppanuuksia 
vihreän talouden eri tulevaisuuden 
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sektoreilla, kuten kierrätys, harvinaisten 
maametallien tehokas hallinnointi talouden 
koko elinkaaressa, uusiutuvat 
energialähteet ja energiatehokkuus.

sektoreilla, kuten kierrätys, harvinaisten 
maametallien tehokas hallinnointi talouden 
koko elinkaaressa, uusiutuvat 
energialähteet ja energiatehokkuus; 
kehottaa niin ikään EU:ta tehostamaan 
EU:n ja Kiinan välistä kumppanuutta 
ITER-hankkeessa.

Or. fr

Tarkistus 48
Marita Ulvskog

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa EU:ta ja Kiinaa kehittämään 
tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä 
teollisuusyhteistyön kumppanuuksia 
vihreän talouden eri tulevaisuuden 
sektoreilla, kuten kierrätys, harvinaisten 
maametallien tehokas hallinnointi talouden 
koko elinkaaressa, uusiutuvat 
energialähteet ja energiatehokkuus.

5. kehottaa EU:ta ja Kiinaa kehittämään 
tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä 
teollisuusyhteistyön kumppanuuksia 
vihreän talouden eri tulevaisuuden 
sektoreilla, kuten kierrätys ja 
yhdyskuntajätteet, harvinaisten 
maametallien tehokas hallinnointi talouden 
koko elinkaaressa, uusiutuvat 
energialähteet ja energiatehokkuus.

Or. sv

Tarkistus 49
Mario Pirillo

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. muistuttaa, että Kiina turvautuu 
edelleen tullien ulkopuolisiin kaupan 
esteisiin, joita ovat muun muassa syrjivät 
tarjouskilpailumenettelyt, raaka-aineisiin 
sovellettavat rajoitukset sekä tuonti- ja 
vientikiintiöt ja jotka vähentävät rajusti 
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Kiinan markkinoilla olevien 
eurooppalaisten yritysten määrää.

Or. it

Tarkistus 50
Mario Pirillo

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. korostaa, että Kiina soveltaa edelleen 
raaka-aineisiin vientirajoituksia WTO:n 
kieltämien oikeuksien tai kiintiöiden 
muodossa, mikä nostaa keinotekoisesti 
raaka-aineiden 
maailmanmarkkinahintoja, mistä 
puolestaan on seurauksena 
kotimarkkinahintojen lasku, ja näin 
kiinalaiset tuottajat saavat huomattavia 
kilpailuetuja.

Or. it

Tarkistus 51
Mario Pirillo

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. muistuttaa, että Kiina vastaa noin 
97 prosentista harvinaisten maametallien 
tarjonnasta ja että Kiinan hallitus on 
asettanut niille vientiä rajoittavia 
kiintiöitä, jotka nostavat eurooppalaisten 
yritysten niistä maksamaa ostohintaa ja 
asettavat näin eurooppalaiset yritykset 
kiinalaisia yrityksiä huonompaan 
asemaan.
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Or. it

Tarkistus 52
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. on tyytyväinen siihen, että kiinalaiset 
tutkimusryhmät voivat osallistua 
eurooppalaisiin ohjelmiin, ja pyytää, että 
eurooppalaiset tutkijat voisivat osallistua 
kiinalaisiin ohjelmiin; kannustaa 
luomaan teknologiakumppanuuksia, jotta 
voidaan ratkaista yhteinen haaste, eli 
resurssitehokkaiden tuotantomuotojen 
kehittäminen.

Or. fr

Tarkistus 53
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa EU:ta ja Kiinaa 
kehittämään strategisia tutkimus-, 
kehitys- ja innovointitoiminnan 
kumppanuuksia vahvistamalla EU:n ja 
Kiinan yliopistojen ja tutkimuslaitosten 
yhteistyötä, yhteisten koulutus- ja 
yliopisto-ohjelmien avulla, parantamalla 
tutkijoiden liikkuvuutta sekä 
tutkimusyhteistyönä toteutettavien 
ohjelmien avulla, mikä kaikki hyödyttää 
molemminpuolisesti sekä EU:n että 
Kiinan kansalaisia. 
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Or. en

Tarkistus 54
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. muistuttaa, että EU:n 
hiilidioksidipäästöjen 
vähennystavoitteissa ei huomioida 
"tuontipäästöjä", jotka kirjataan muissa 
maissa kuten Kiinassa; kehottaa siksi 
komissiota arvioimaan uudelleen 
tavoitteensa sen mukaan, mikä 
tosiasiallisesti on ilmastoa koskeva EU:n 
vastuu.

Or. fr

Tarkistus 55
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. kehottaa arviomaan Kiinan Afrikan 
ja Pohjois-Afrikan maissa olevien 
erityistalousalueiden vaikutusta, etenkin 
niiden alueiden, joiden kanssa EU on 
tehnyt kauppasopimuksia; korostaa 
huolestuneena, että Kiinan politiikalla 
Afrikassa voi olla kohtalokkaat 
seuraukset luonnonvaroille ja että se on 
haaste EU:n harjoittamalle 
kehitysyhteistyöpolitiikalle; kehottaa 
komissiota arvioimaan EU:n Kiinaa 
koskevan kauppapolitiikan ja EU:n 
Afrikassa harjoittaman 
kehitysyhteistyöpolitiikan 
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johdonmukaisuutta. 

Or. fr


