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Pakeitimas 1
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad ES ir Kinijos prekybos 
pusiausvyros trūkumai atsiranda dėl 
socialinio, ekonominio ir demokratinio 
modelio skirtumų; mano, kad tam įtakos 
turi ir tai, kad Kinijoje negerbiamos tam 
tikros teisės ar jos nelabai gerbiamos; 
taigi ragina abi partneres pradėti dialogą;

1. mano, kad ES ir Kinijos prekybos 
pusiausvyros trūkumai atsiranda dėl 
socialinio, ekonominio ir demokratinio 
modelio skirtumų, demografinės ir 
natūraliųjų išteklių specifikos; ragina abi 
partneres vystyti artimesnį ir atsakingesnį 
strateginį dialogą, kuris atitiktų abiejų 
šalių interesus ir remtų bei prisidėtų prie 
stiprios ir veiksmingos daugiašalės 
sistemos;

Or. lt

Pakeitimas 2
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad ES ir Kinijos prekybos 
pusiausvyros trūkumai atsiranda dėl 
socialinio, ekonominio ir demokratinio 
modelio skirtumų; mano, kad tam įtakos 
turi ir tai, kad Kinijoje negerbiamos tam 
tikros teisės ar jos nelabai gerbiamos; taigi 
ragina abi partneres pradėti dialogą;

1. mano, kad ES ir Kinijos prekybos 
pusiausvyros trūkumai atsiranda 
daugiausia dėl socialinio, ekonominio, 
demografinio ir demokratinio modelio 
skirtumų; mano, kad tam įtakos turi ir tai, 
kad Kinijoje negerbiamos tam tikros teisės, 
ypač socialinės teisės, ar jos nelabai 
gerbiamos; pripažįsta, kad šioje srityje tam 
tikrų pastangų įdėta, bet jų neužtenka; 
taigi ragina abi partneres pradėti svarbų 
dialogą ir prisiimti konstruktyvius 
įsipareigojimus;

Or. fr
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Pakeitimas 3
Henri Weber

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad ES ir Kinijos prekybos 
pusiausvyros trūkumai atsiranda dėl
socialinio, ekonominio ir demokratinio 
modelio skirtumų; mano, kad tam įtakos 
turi ir tai, kad Kinijoje negerbiamos tam 
tikros teisės ar jos nelabai gerbiamos; taigi 
ragina abi partneres pradėti dialogą;

1. mano, kad ES ir Kinijos prekybos 
pusiausvyros trūkumai atspindi ES ir 
Kinijos socialinio, ekonominio ir 
demokratinio modelio skirtumus; mano, 
kad tam įtakos turi ir tai, kad Kinijoje 
negerbiamos tam tikros teisės ar jos nelabai 
gerbiamos; taigi ragina abi partneres 
pradėti dialogą, kad būtų įdiegtos 
abipusiškumo principu pagrįstos 
teigiamos priemonės;

Or. fr

Pakeitimas 4
Niki Tzavela

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad ES ir Kinijos prekybos 
pusiausvyros trūkumai atsiranda dėl 
socialinio, ekonominio ir demokratinio 
modelio skirtumų; mano, kad tam įtakos 
turi ir tai, kad Kinijoje negerbiamos tam 
tikros teisės ar jos nelabai gerbiamos; taigi 
ragina abi partneres pradėti dialogą;

1. mano, kad ES ir Kinijos prekybos 
pusiausvyros trūkumai atsiranda dėl 
socialinio, ekonominio ir demokratinio 
modelio skirtumų; mano, kad tam įtakos 
turi ir tai, kad Kinijoje negerbiamos tam 
tikros teisės ar jos nelabai gerbiamos; 
pabrėžia, kad svarbu nustatyti dialogo su 
Kiniją strategiją, pradedant nuo darbo 
rinkos klausimų;

Or. en
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Pakeitimas 5
Mario Pirillo

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad ES ir Kinijos prekybos 
pusiausvyros trūkumai atsiranda dėl 
socialinio, ekonominio ir demokratinio 
modelio skirtumų; mano, kad tam įtakos 
turi ir tai, kad Kinijoje negerbiamos tam 
tikros teisės ar jos nelabai gerbiamos; taigi 
ragina abi partneres pradėti dialogą;

1. mano, kad ES ir Kinijos prekybos 
pusiausvyros trūkumai atsiranda dėl 
socialinio, ekonominio ir demokratinio 
modelio skirtumų; mano, kad tam įtakos 
turi ir tai, kad Kinijoje negerbiamos ar 
nelabai gerbiamos tam tikros, ypač 
darbuotojų, teisės; taigi ragina abi 
partneres pradėti dialogą;

Or. it

Pakeitimas 6
Mario Pirillo

Nuomonės projektas
1 dalies pirma įtrauka (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– ragina Kiniją laikytis prisiimtų PPO 
įsipareigojimų, kad užtikrintų galimybę 
patekti į rinką prekėms ir paslaugoms iš 
kitur, investavimo laisvę bei Europos 
įmonių apsaugą ir didesnę intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugą;

Or. it

Pakeitimas 7
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos 
įmonės skatinamos perkelti savo veiklą į 
Kiniją, kad būtų sumažintos sąnaudos ir 
padidintas pelnas, todėl samdoma mažiau 
darbuotojų ES ir nesilaikoma ES 
nustatytų tikslų, susijusių su išmetamų 
teršalų kiekio mažinimu, socialiniais 
standartais ir užimtumu; ragina plėtoti ES 
ir Kinijos tarpusavio prekybą, kurios 
tikslai būtų abiejų šalių 
bendradarbiavimas ir ekonominis bei 
socialinis vystymasis;

Or. ro

Pakeitimas 8
Marita Ulvskog

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad tiek Europa, tiek Kinija 
patiria ne tik sunkumų, bet ir turi puikių 
galimybių tarpusavio santykių atžvilgiu; 
pabrėžia, kad dabar augant paklausai 
besiformuojančios ekonomikos šalyse ES 
turi galimybę pasinaudoti globalizacija 
toliau remdama prekių ir paslaugų, skirtų 
naujoms rinkoms, eksportą;

Or. en

Pakeitimas 9
Niki Tzavela

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pažymi, kad ši strategija turi būti 
grindžiama abipusiu supratimu, ir 
pabrėžia, jog svarbu derinti kultūras ir 
socialines sistemas; 

Or. en

Pakeitimas 10
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pabrėžia, kad ES užsienio investicijos į 
Kinijos pramonę yra didžiausios 
daugiausia dėl pigesnės darbo jėgos; 
pažymi, kad daugumai į Kiniją 
investuojančių Europos įmonių ši šalis 
yra kaip vieta, kurioje darbuotojai pigiai 
gamina prekes, paskui pakartotinai 
eksportuojamas į trečiųjų šalių, visų 
pirma Azijos, rinkas ir atgal į Europą; 
mano, kad tai iš dalies paaiškina ES 
prekybos su Kinija deficitą, nes daugumą 
iš Kinijos į ES importuojamų prekių 
gamina Europos įmonės arba tiesioginiai 
jų subrangovai;

Or. ro

Pakeitimas 11
Bendt Bendtsen

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad Kinijai vystantis iškilo 2. mano, kad Kinijai vystantis iškilo 
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uždavinys įgyvendinti griežtai apibrėžtais 
standartais pagrįstą ambicingą Europos 
pramonės politiką, sustiprinti 
antidempingo priemones, taikyti suderintą 
metodą viešųjų pirkimų srityje, vykdyti 
mokslinius tyrimus ir inovacijas ir 
ekologišką ekonomikos veiklą; primena, 
kad tokia pramonės politika gali būti 
efektyvi tik tuomet, jei bus vykdoma 
Europos lygiu, ir kad nacionalinio lygio
veiksmai nesudaro galimybių imtis 
tinkamų Bendrijos veiksmų Kinijos 
atžvilgiu;

uždavinys įgyvendinti plataus užmojo
Europos pramonės politiką, kuri turėtų 
būti pagrįsta:

– griežtai apibrėžtais standartais,

– antidempingo priemonių stiprinimu, 
pagal sutartis dėl viešųjų pirkimų taikant
suderintą metodą viešųjų pirkimų srityje, 
kad būtų gerinamos Europos bendrovių 
galimybės patekti į Kinijos rinką,
– intelektinės nuosavybės teisių laikymosi 
užtikrinimu,

– mokslinių tyrimų ir inovacijų vykdymu,
– ir ekologiškos ekonomikos veiklos 
skatinimu;
pabrėžia, kad tokia pramonės politika gali 
būti efektyvi tik tuomet, jei bus vykdoma
ES lygmeniu, ir kad nacionalinio lygmens
veiksmai nesudaro galimybių imtis 
tinkamų Bendrijos veiksmų Kinijos 
atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 12
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad Kinijai vystantis iškilo 
uždavinys įgyvendinti griežtai apibrėžtais 
standartais pagrįstą ambicingą Europos 
pramonės politiką, sustiprinti antidempingo 
priemones, taikyti suderintą metodą viešųjų 
pirkimų srityje, vykdyti mokslinius tyrimus 
ir inovacijas ir ekologišką ekonomikos 
veiklą; primena, kad tokia pramonės 
politika gali būti efektyvi tik tuomet, jei 
bus vykdoma Europos lygiu, ir kad 
nacionalinio lygio veiksmai nesudaro
galimybių imtis tinkamų Bendrijos 
veiksmų Kinijos atžvilgiu;

2. mano, kad Kinijai vystantis Europos 
Sąjungai iškilo uždavinys įgyvendinti 
griežtai apibrėžtais standartais pagrįstą 
plataus užmojo Europos pramonės politiką, 
sustiprinti antidempingo priemones, taikyti 
platesnio užmojo ir labiau suderintą 
metodą viešųjų pirkimų srityje, vykdyti 
mokslinius tyrimus ir inovacijas ir 
ekologišką ekonomikos veiklą; primena, 
kad tokia pramonės politika gali būti 
efektyvi tik tuomet, jei bus sukurta ir 
vykdoma Europos lygmeniu, ir kad grynai 
nacionalinio lygmens komerciniai 
veiksmai šiuo metu nesuteikia galimybių 
imtis tinkamų ir veiksmingų Bendrijos 
veiksmų Kinijos atžvilgiu;

Or. fr

Pakeitimas 13
Henri Weber

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad Kinijai vystantis iškilo 
uždavinys įgyvendinti griežtai apibrėžtais 
standartais pagrįstą ambicingą Europos 
pramonės politiką, sustiprinti antidempingo 
priemones, taikyti suderintą metodą viešųjų 
pirkimų srityje, vykdyti mokslinius tyrimus 
ir inovacijas ir ekologišką ekonomikos 
veiklą; primena, kad tokia pramonės 
politika gali būti efektyvi tik tuomet, jei 
bus vykdoma Europos lygiu, ir kad 
nacionalinio lygio veiksmai nesudaro 
galimybių imtis tinkamų Bendrijos 
veiksmų Kinijos atžvilgiu;

2. mano, kad Kinijai vystantis iškilo 
uždavinys įgyvendinti griežtai apibrėžtais 
standartais, jų taikymu ir laikymusi
pagrįstą plataus užmojo iniciatyvią 
Europos pramonės politiką, sustiprinti 
antidempingo priemones, taikyti suderintą 
metodą viešųjų pirkimų srityje, vykdyti
mokslinius tyrimus ir inovacijas ir 
ekologišką ekonomikos veiklą; primena, 
kad tokia pramonės politika gali būti 
efektyvi tik tuomet, jei bus vykdoma 
Europos lygmeniu, ir kad nacionalinio 
lygmens veiksmai neleidžia ES imtis 
tinkamų Bendrijos veiksmų Kinijos 
atžvilgiu;
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Or. fr

Pakeitimas 14
Marita Ulvskog

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad Kinijai vystantis iškilo
uždavinys įgyvendinti griežtai apibrėžtais 
standartais pagrįstą ambicingą Europos 
pramonės politiką, sustiprinti
antidempingo priemones, taikyti suderintą 
metodą viešųjų pirkimų srityje, vykdyti
mokslinius tyrimus ir inovacijas ir 
ekologišką ekonomikos veiklą; primena, 
kad tokia pramonės politika gali būti 
efektyvi tik tuomet, jei bus vykdoma
Europos lygiu, ir kad nacionalinio lygio
veiksmai nesudaro galimybių imtis 
tinkamų Bendrijos veiksmų Kinijos 
atžvilgiu;

2. mano, kad dvišalė prekyba su Kinija –
tai uždavinys, vykdomas įgyvendinant
griežtai apibrėžtais standartais pagrįstą 
plataus užmojo Europos pramonės politiką, 
stiprinant antidempingo priemones, 
taikant suderintą metodą viešųjų pirkimų 
srityje, vykdant mokslinius tyrimus ir 
inovacijas ir ekologišką ekonomikos 
veiklą; primena, kad tokia pramonės 
politika gali būti efektyvi tik tuomet, jei 
bus derinama Europos lygmeniu, ir kad 
nacionalinio lygmens veiksmai nesuteikia
galimybių imtis tinkamų Bendrijos 
veiksmų Kinijos atžvilgiu;

Or. sv

Pakeitimas 15
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad Kinijai vystantis iškilo 
uždavinys įgyvendinti griežtai apibrėžtais 
standartais pagrįstą ambicingą Europos 
pramonės politiką, sustiprinti antidempingo 
priemones, taikyti suderintą metodą viešųjų 
pirkimų srityje, vykdyti mokslinius tyrimus 
ir inovacijas ir ekologišką ekonomikos 
veiklą; primena, kad tokia pramonės 
politika gali būti efektyvi tik tuomet, jei 

2. mano, kad Kinijai vystantis iškilo 
uždavinys įgyvendinti griežtai apibrėžtais 
standartais pagrįstą plataus užmojo
Europos pramonės politiką, sustiprinti 
antidempingo priemones, taikyti suderintą 
metodą viešųjų pirkimų srityje, vykdyti 
mokslinius tyrimus ir inovacijas, paisyti 
intelektinės nuosavybės teisių ir vykdyti 
ekologišką ekonomikos veiklą; primena, 
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bus vykdoma Europos lygiu, ir kad 
nacionalinio lygio veiksmai nesudaro
galimybių imtis tinkamų Bendrijos 
veiksmų Kinijos atžvilgiu;

kad tokia pramonės politika gali būti 
efektyvi tik tuomet, jei bus vykdoma 
Europos lygmeniu, ir kad nacionalinio 
lygmens veiksmai nesuteikia galimybių 
imtis tinkamų Bendrijos veiksmų Kinijos 
atžvilgiu;

Or. ro

Pakeitimas 16
Ioan Enciu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad Kinijai vystantis iškilo 
uždavinys įgyvendinti griežtai apibrėžtais 
standartais pagrįstą ambicingą Europos 
pramonės politiką, sustiprinti antidempingo 
priemones, taikyti suderintą metodą viešųjų 
pirkimų srityje, vykdyti mokslinius tyrimus 
ir inovacijas ir ekologišką ekonomikos 
veiklą; primena, kad tokia pramonės 
politika gali būti efektyvi tik tuomet, jei 
bus vykdoma Europos lygiu, ir kad 
nacionalinio lygio veiksmai nesudaro
galimybių imtis tinkamų Bendrijos 
veiksmų Kinijos atžvilgiu;

2. mano, kad Kinijai vystantis iškilo 
uždavinys įgyvendinti griežtai apibrėžtais 
standartais pagrįstą plataus užmojo
Europos pramonės politiką, sustiprinti 
antidempingo priemones, taikyti suderintą 
metodą viešųjų pirkimų srityje, vykdyti 
mokslinius tyrimus ir inovacijas ir tvarią
ekonomikos veiklą; primena, kad tokia 
pramonės politika gali būti efektyvi tik 
tuomet, jei bus vykdoma Europos 
lygmeniu, ir kad nacionalinio lygmens
veiksmai nesuteikia galimybių imtis 
tinkamų Bendrijos veiksmų Kinijos 
atžvilgiu;

Or. ro

Pakeitimas 17
Henri Weber

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. apgailestauja, kad dėl kliūčių patekti į 
Kinijos rinkas, visų pirma nurodytų 
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naujausioje Europos prekybos rūmų 
ataskaitoje, Europos įmonės patiria daug 
išlaidų ir netenka galimybių veikti tam 
tikrose rinkose; pabrėžia, kad galimybės 
vykdyti veiklą tam tikruose svarbiuose 
sektoriuose tebėra nedidelės dėl 
apribojimų, kurie taikomi investicijoms 
tam tikrose srityse, pavyzdžiui, 
automobilių pramonės, telekomunikacijų, 
naftos chemijos, energijos ar finansinių 
paslaugų, nes ribojamos galimybės 
finansuoti akcinį kapitalą;

Or. fr

Pakeitimas 18
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad nedidelė intelektinės 
nuosavybės teisių apsauga lemia ir tai, 
kad Europos įmonės riboja tiesiogines 
investicijas bei mažiau dalyvauja bendrų 
įmonių veikloje, ir tai, kad mažiau 
perduodama pažangiųjų technologijų ir 
technologijos mažiau modernizuojamos; 
ragina Komisiją palaikant ES ir Kinijos 
santykius skatinti intelektinės nuosavybės 
teisių apsaugą ir gerinti sąlygas, būtinas 
tiesioginėms investicijoms ir bendrų 
įmonių veiklai vykdyti, kad pažangiųjų 
technologijų srityje veikiančios Europos 
įmonės galėtų investuoti Kinijoje;

Or. ro

Pakeitimas 19
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primena, kad viešieji pirkimai yra bet 
kokios nuoseklios, tvarios ir inovacinės 
Europos pramonės politikos pagrindas; 
pažymi, kad 2016 m. Kinijai bus suteiktas 
rinkos ekonomikos statusas, ir ragina 
Komisiją pasiūlyti priemonių, kad po 
2016 m. būtų išsaugoti komercinės 
apsaugos priemonės, ypač taikomos 
inovacinėms Europos MVĮ;

Or. fr

Pakeitimas 20
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pažymi, kad Kinijos apribojimai dėl 
patekimo į rinką ir tinkamos intelektinės 
nuosavybės apsaugos trūkumas yra 
svarbios tolesnės Europos įmonių plėtros 
Kinijoje kliūtys; todėl primena, kad reikia 
skubiai didinti Kinijos ekonominį 
atvirumą;

Or. en

Pakeitimas 21
Niki Tzavela

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad Komisija, nustatydama 
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tarpvyriausybinių valstybių narių
susitarimų su trečiosiomis šalimis
prekybos su Kinija srityje keitimosi 
informacija mechanizmą, palengvins 
nuoseklų bendradarbiavimą su Kinija;

Or. en

Pakeitimas 22
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. susirūpinęs, kad Kinijos valdžios 
institucijoms nepakanka ryžto vykdyti 
autorių teisių apsaugą ir spręsti 
elektronikos, programinės įrangos, garso 
ir vaizdo kultūros medžiagos ir medicinos 
produktų klastojimo klausimus, o tai daro 
labai neigiamą poveikį ES ekonomikai ir 
visuomenei;

Or. en

Pakeitimas 23
Henri Weber

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. be to, pažymi, kad užsienio 
bendrovėms vis dar taikomi techniniai 
apribojimai, kad kai kurios Kinijos 
reguliavimo institucijos vis dažniau taiko 
nevienodą požiūrį ir kad reglamentavimo 
srityje trūksta skaidrumo;

Or. fr
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Pakeitimas 24
Niki Tzavela

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pabrėžia, kad svarbu sukurti abiejų 
šalių investicijų programą, ir pažymi, kad 
svarbu nustatyti bendrą strategijos 
„Europa 2020“ ir penkerių metų Kinijos 
plano pagrindą;

Or. en

Pakeitimas 25
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. susirūpinęs, kad Kinijos valdžios 
institucijoms nepakanka ryžto užtikrinti  
kibernetinį saugumą ir patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn už 
elektroninius nusikaltimus, o tai kenkia 
visuotiniam tinklo ir informacijos 
saugumui ir daro labai neigiamą poveikį 
ES ekonomikai ir visuomenei;

Or. en

Pakeitimas 26
Fiona Hall

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad būdama didžiausia pasaulio 
rinka ES taip pat turi būti pasaulinė 
standartų nustatymo lyderė; taigi 
reikalauja, kad visos vidaus rinkoje 
esančios prekės atitiktų Europos socialinės
apsaugos, aplinkos ir sveikatos standartus; 
ragina Komisiją nedelsiant pasiūlyti planą, 
kaip palaipsniui pradėti taikyti prekybos 
sąlygas ir (arba) vykdyti pasienio 
mokesčių derinimą;

3. mano, kad būdama didžiausia pasaulio 
rinka ES taip pat turi būti pasaulinė 
standartų nustatymo lyderė; taigi 
reikalauja, kad visos vidaus rinkoje 
esančios prekės atitiktų ES socialinės, 
aplinkos ir sveikatos apsaugos standartus; 
primygtinai ragina valstybes nares 
stiprinti nacionalinės rinkos priežiūros 
priemones siekiant užtikrinti, kad ES 
rinkoje nebūtų ES standartų 
neatitinkančių prekių; ragina Komisiją 
įvertinti, ar bendras ES požiūris į rinkos 
priežiūrą galėtų būti tinkamas 
dabartinėms priežiūros nuostatoms 
paremti;

Or. en

Pakeitimas 27
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad būdama didžiausia pasaulio 
rinka ES taip pat turi būti pasaulinė 
standartų nustatymo lyderė; taigi 
reikalauja, kad visos vidaus rinkoje 
esančios prekės atitiktų Europos socialinės 
apsaugos, aplinkos ir sveikatos standartus;
ragina Komisiją nedelsiant pasiūlyti planą, 
kaip palaipsniui pradėti taikyti prekybos 
sąlygas ir (arba) vykdyti pasienio mokesčių 
derinimą;

3. mano, kad būdama didžiausia pasaulio 
rinka ES taip pat turi būti pasaulinė 
standartų nustatymo lyderė, ypač 
strateginėse srityse; šiuo požiūriu skatina 
bet kokį ES ir Kinijos bendradarbiavimą 
vykdant tarptautines derybas dėl 
standartų; taigi reikalauja, kad visos 
vidaus rinkoje esančios prekės tiksliai 
atitiktų Europos socialinės, aplinkos ir 
sveikatos apsaugos standartus, ir ragina 
Komisiją nedelsiant pasiūlyti planą, kaip 
laipsniškai pradėti taikyti prekybos sąlygas 
ir (arba) vykdyti pasienio mokesčių, 
taikomų iš trečiųjų šalių įvežamoms 
prekėms, kurios neatitinka šių standartų,
derinimą;
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Or. fr

Pakeitimas 28
Henri Weber

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad būdama didžiausia pasaulio 
rinka ES taip pat turi būti pasaulinė 
standartų nustatymo lyderė; taigi 
reikalauja, kad visos vidaus rinkoje 
esančios prekės atitiktų Europos socialinės 
apsaugos, aplinkos ir sveikatos standartus; 
ragina remti institucijas, kontroliuojančias 
į Europos teritoriją įvežamas prekes, taip 
pat ragina Komisiją nedelsiant pasiūlyti 
planą, kaip palaipsniui pradėti taikyti 
prekybos sąlygas ir (arba) vykdyti pasienio 
mokesčių derinimą;

3. mano, kad būdama didžiausia pasaulio 
rinka ES taip pat turi būti pasaulinė 
standartų nustatymo lyderė; taigi 
reikalauja, kad visos vidaus rinkoje 
esančios prekės atitiktų Europos socialinės, 
aplinkos ir sveikatos apsaugos standartus; 
ragina remti institucijas, kontroliuojančias 
į Europos teritoriją įvežamas prekes, taip 
pat ragina Komisiją nedelsiant pasiūlyti 
planą, kaip laipsniškai pradėti taikyti 
prekybos sąlygas ir (arba) vykdyti pasienio 
mokesčių derinimą;

Or. fr

Pakeitimas 29
Marita Ulvskog

Nuomonės projektas
 3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad būdama didžiausia pasaulio 
rinka ES taip pat turi būti pasaulinė 
standartų nustatymo lyderė; taigi 
reikalauja, kad visos vidaus rinkoje 
esančios prekės atitiktų Europos socialinės 
apsaugos, aplinkos ir sveikatos standartus; 
ragina Komisiją nedelsiant pasiūlyti 
planą, kaip palaipsniui pradėti taikyti 
prekybos sąlygas ir (arba) vykdyti pasienio 
mokesčių derinimą;

3. mano, kad būdama didžiausia pasaulio 
rinka ES taip pat turi būti pasaulinė 
standartų nustatymo lyderė; taigi 
reikalauja, kad visos vidaus rinkoje 
esančios prekės atitiktų tam tikrus
socialinės, aplinkos ir sveikatos apsaugos
standartus;
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Or. sv

Pakeitimas 30
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad būdama didžiausia pasaulio 
rinka ES taip pat turi būti pasaulinė 
standartų nustatymo lyderė; taigi 
reikalauja, kad visos vidaus rinkoje 
esančios prekės atitiktų Europos socialinės 
apsaugos, aplinkos ir sveikatos standartus; 
ragina Komisiją nedelsiant pasiūlyti planą, 
kaip palaipsniui pradėti taikyti prekybos 
sąlygas ir (arba) vykdyti pasienio mokesčių 
derinimą;

3. primena, kad Kinija padarė didelę 
pažangą kurdama ir nustatydama 
standartus; mano, kad būdama didžiausia 
pasaulio rinka ES taip pat turi būti 
pasaulinė standartų nustatymo lyderė; taigi 
reikalauja, kad visos vidaus rinkoje 
esančios prekės atitiktų Europos socialinės,
techninės, aplinkos ir sveikatos apsaugos
standartus; ragina Komisiją nedelsiant 
pasiūlyti planą, kaip laipsniškai pradėti 
taikyti prekybos sąlygas ir (arba) vykdyti 
pasienio mokesčių derinimą;

Or. en

Pakeitimas 31
Henri Weber

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, jog Europos Sąjungai labai 
svarbu, kad vykdant naujas derybas 
makroekonomikos klausimais būtų 
aktyviai remiami atitikties Europos 
standartams, intelektinių teisių apsaugos 
ir kovos su klastojimu klausimai;

Or. fr
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Pakeitimas 32
Jean-Pierre Audy

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad būtina taikyti 
abipusiškumo principą, ypač kalbant apie 
galimybę dalyvauti viešuosiuose 
pirkimuose, įsigyti įmonių kapitalo ir kt.;

Or. fr

Pakeitimas 33
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad Kinija daug investuoja į 
atsinaujinančius energijos šaltinius, tačiau 
pabrėžia, kad ES dar gali pirmauti, jei ji 
nuspręs savo mokslinius tyrimus nukreipti į 
efektyvų išteklių naudojimą ir ekologišką 
ekonomiką ir investuoti į minėtas sritis;

4. džiaugiasi, kad Kinija daug investuoja į 
atsinaujinančius energijos šaltinius ir 
primena, kad remiantis 2010 m. 
„Pasaulinio XXI a. atsinaujinančios 
energijos politikos tinklo“ („REN21“), 
kurį remia Tarptautinės energetikos 
agentūra bei Jungtinės Tautos, studija 
„Atsinaujinantys šaltiniai 2010: 
Pasaulinė ataskaita“ iš 80 papildomų 
naujos atsinaujinančių šaltinių energijos 
gigavatų (GW) pagamintų pasaulyje, 
Kinija pagamino daugiausiai – 37 GW;
tačiau pabrėžia, kad ES dar gali pirmauti, 
jei ji nuspręs savo mokslinius tyrimus 
nukreipti į efektyvų išteklių naudojimą ir 
ekologišką ekonomiką ir investuoti į 
minėtas sritis;

Or. lt
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Pakeitimas 34
Fiona Hall

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad Kinija daug investuoja į 
atsinaujinančius energijos šaltinius, tačiau 
pabrėžia, kad ES dar gali pirmauti, jei ji 
nuspręs savo mokslinius tyrimus nukreipti 
į efektyvų išteklių naudojimą ir ekologišką 
ekonomiką ir investuoti į minėtas sritis;

4. primena, kad Kinija daug investuoja į 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir 
energijos vartojimo efektyvumą, ir ragina 
nedelsiant imtis veiksmų ir daugiau 
įsipareigoti siekiant užtikrinti, kad ES 
šioje srityje pirmautų, savo mokslinius 
tyrimus nukreipdama į efektyvų išteklių 
naudojimą ir ekologišką ekonomiką ir
daug investuodama į minėtas sritis; įspėja 
dėl ekologiškų prekių prekybos ir 
investicijų kliūčių naudojimo, nes tokios 
kliūtys trukdo tikros ekologiškų ir 
atsinaujinančių technologijų pasaulinės 
rinkos augimui;

Or. en

Pakeitimas 35
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad Kinija daug investuoja į 
atsinaujinančius energijos šaltinius, tačiau 
pabrėžia, kad ES dar gali pirmauti, jei ji 
nuspręs savo mokslinius tyrimus nukreipti į 
efektyvų išteklių naudojimą ir ekologišką 
ekonomiką ir investuoti į minėtas sritis;

4. primena, kad Kinija daug investuoja į 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir 
teikia finansinę vyriausybės paramą 
subsidijomis, tačiau pabrėžia, kad ES dar 
gali pirmauti, jei ji nuspręs savo mokslinius 
tyrimus nukreipti į efektyvų išteklių 
naudojimą ir ekologišką ekonomiką ir 
investuoti į minėtas sritis; pažymi, kad 
nesiimdama tinkamų veiksmų ES galėtų 
tapti atsinaujinančiosios energijos 
technologijų importuotoja ir galėtų būti 
daromas poveikis energijos tiekimo 
saugumui;
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Or. en

Pakeitimas 36
Giles Chichester

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad Kinija daug investuoja į 
atsinaujinančius energijos šaltinius, tačiau 
pabrėžia, kad ES dar gali pirmauti, jei ji 
nuspręs savo mokslinius tyrimus nukreipti į 
efektyvų išteklių naudojimą ir ekologišką 
ekonomiką ir investuoti į minėtas sritis;

4. primena, kad Kinija daug investuoja į 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir 
tai daro tiesioginį neigiamą poveikį ES 
gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių 
sektoriams, tačiau pabrėžia, kad ES dar 
gali pirmauti, jei ji nuspręs savo mokslinius
tyrimus nukreipti į efektyvų išteklių 
naudojimą ir ekologišką ekonomiką ir 
investuoti į minėtas sritis;

Or. en

Pakeitimas 37
Ioan Enciu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad Kinija daug investuoja į 
atsinaujinančius energijos šaltinius, tačiau 
pabrėžia, kad ES dar gali pirmauti, jei ji 
nuspręs savo mokslinius tyrimus nukreipti į 
efektyvų išteklių naudojimą ir ekologišką
ekonomiką ir investuoti į minėtas sritis;

4. primena, kad Kinija daug investuoja į 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius, 
tačiau pabrėžia, kad ES dar gali pirmauti, 
jei ji nuspręs savo mokslinius tyrimus 
nukreipti į efektyvų išteklių naudojimą ir 
investuoti į tvarią, darnią bei teritoriniu 
požiūriu nuoseklią ekonomiką;

Or. ro

Pakeitimas 38
Silvia-Adriana Ţicău
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Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad Kinija užima pirmą vietą 
pasaulyje pagal įrengtų vėjo jėgainių 
skaičių, kad Kinijos ir Indijos vėjo 
jėgainių turbinų gamintojai įeina į 
pirmąjį gamintojų dešimtuką ir kad šiuo 
metu Kinija pagamina didžiąją dalį 
planetos saulės baterijų plokščių; ragina 
Komisiją ir valstybes nares imtis 
priemonių, būtinų ekologiškai ir 
veiksmingai šių technologijų, taip pat 
naujų inovacinių technologijų, būtinų 
siekiant įgyvendinti plataus užmojo 
tikslus, susijusius su išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimu, 
plėtrai ir gamybai ES skatinti;

Or. ro

Pakeitimas 39
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pažymi, kad Kinijoje daugėja 
socialinių konfliktų, ir apgailestauja, kad 
padidinus minimalius atlyginimus 
infliacijos poveikis nekompensuojamas, 
ypač pietinėse provincijose; ragina Kiniją 
priimti išsamų įstatymą dėl kolektyvinių 
derybų ir plėtoti visas reikiamas socialinio 
dialogo priemones; siūlo Komisijai 
vykdyti konkretų bendradarbiavimą su 
Kinijos institucijomis, kad šie pokyčiai 
būtų stebimi;

Or. fr
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Pakeitimas 40
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. susirūpinęs pažymi, kad Kinija vis dar 
sudaro kliūtis laisvai pasaulinei retųjų 
žemių elementų ir išvestinių produktų 
prekybai; šios kliūtys sustiprėjo padidinus 
eksporto kvotas, kurios dabar apima 
retųjų žemių elementų lydinius; ragina 
Komisiją ryžtingai bendradarbiauti su 
Kinija siekiant sudaryti susitarimus, kurie 
būtų naudingi abiems šalims ir kuriuose  
būtų atsižvelgta į aplinkos apsaugos ir 
tarptautinės prekybos teisės aktus;

Or. en

Pakeitimas 41
Henri Weber

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. atkreipia dėmesį į tai, kad Kinija 
nustatė plataus užmojo tikslus, susijusius 
su naujoviškų ir aplinkai nekenksmingų 
produktų viešaisiais pirkimais, ir ragina 
ES nustatyti panašius tikslus, taip pat 
tikslus remti naujas įmones, inovacijas 
diegiančias MVĮ ir (arba) mažąsias bei 
vidutines pramonės įmones ir didžiosioms 
grupėms nepriklausančias vidutines 
įmones;

Or. fr
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Pakeitimas 42
Henri Weber

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. mano, kad padidėjusi paklausa 
Kinijoje ir joje tęsiamos ekonominės 
reformos bus labai svarbus veiksnys 
siekiant skatinti darnesnes rinkos sąlygas 
ir sumažinti dvišalį deficitą; ragina atlikti 
būtiną banko paslaugų reformą ir vystyti 
faktinę vartojimo kreditų rinką;

Or. fr

Pakeitimas 43
Fiona Hall

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina ES ir Kiniją plėtoti partnerystę 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
srityje ir bendradarbiaujant įvairiuose su 
ekologiška ekonomika susijusiuose 
būsimuose pramonės sektoriuose, tokiuose 
kaip antrinis perdirbimas, veiksmingas 
retųjų žemių tvarkymas atsižvelgiant į visą 
verslo ciklą, atsinaujinantys energijos 
šaltiniai ir energijos vartojimo 
efektyvumas.

5. ragina ES ir Kiniją plėtoti partnerystę ir 
veiksmingiau keistis geriausia patirtimi 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
srityje ir bendradarbiaujant įvairiuose su 
ekologiška ekonomika susijusiuose 
būsimuose pramonės sektoriuose, pvz.,
sumažėjęs vartojimas, antrinis 
perdirbimas, veiksmingas ir tvarus žaliavų
ir retųjų žemių elementų tvarkymas 
atsižvelgiant į visą verslo ciklą, 
atsinaujinantieji energijos ištekliai ir 
energijos vartojimo efektyvumas; ragina 
ES labiau stengtis didinti išteklių 
saugumą atliekant tvarių alternatyvų 
mokslinius tyrimus ir veiksmingiau 
įgyvendinant atliekų tvarkymo hierarchiją 
pramonės procesuose.

Or. en
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Pakeitimas 44
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina ES ir Kiniją plėtoti partnerystę 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
srityje ir bendradarbiaujant įvairiuose su 
ekologiška ekonomika susijusiuose 
būsimuose pramonės sektoriuose, tokiuose 
kaip antrinis perdirbimas, veiksmingas 
retųjų žemių tvarkymas atsižvelgiant į visą 
verslo ciklą, atsinaujinantys energijos 
šaltiniai ir energijos vartojimo 
efektyvumas.

5. ragina ES ir Kiniją plėtoti partnerystę 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
srityje bendradarbiaujant įvairiuose su 
ekologiška ekonomika susijusiuose 
būsimuose pramonės sektoriuose, tokiuose 
kaip antrinis perdirbimas, veiksmingas 
retųjų žemių elementų ir kitų strateginių 
išteklių tvarkymas per visą verslo ciklą, 
atsinaujinantys energijos šaltiniai, 
kenksmingų dujų beveik neišskiriančių 
anglies technologijų kūrimas ir energijos 
vartojimo efektyvumas; skatina aktyviai 
bendradarbiauti didinant energetikos 
duomenų skaidrumą ir patikimumą bei 
informacijos mainus.

Or. lt

Pakeitimas 45
Juozas Imbrasas

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina ES ir Kiniją plėtoti partnerystę 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
srityje ir bendradarbiaujant įvairiuose su 
ekologiška ekonomika susijusiuose 
būsimuose pramonės sektoriuose, tokiuose 
kaip antrinis perdirbimas, veiksmingas 
retųjų žemių tvarkymas atsižvelgiant į visą 
verslo ciklą, atsinaujinantys energijos 
šaltiniai ir energijos vartojimo 
efektyvumas.

5. ragina ES ir Kiniją plėtoti partnerystę 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
srityje bendradarbiaujant įvairiuose su 
ekologiška ekonomika susijusiuose 
būsimuose pramonės sektoriuose, tokiuose 
kaip antrinis perdirbimas, veiksmingas 
retųjų žemių elementų ir kitų strateginių 
išteklių tvarkymas per visą verslo ciklą, 
atsinaujinantys energijos šaltiniai, 
kenksmingų dujų beveik neišskiriančių 
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anglies technologijų kūrimas ir energijos 
vartojimo efektyvumas; skatina aktyviai 
bendradarbiauti didinant energetikos 
duomenų skaidrumą ir patikimumą bei 
informacijos mainus.

Or. lt

Pakeitimas 46
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina ES ir Kiniją plėtoti partnerystę 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
srityje ir bendradarbiaujant įvairiuose su 
ekologiška ekonomika susijusiuose 
būsimuose pramonės sektoriuose, tokiuose 
kaip antrinis perdirbimas, veiksmingas 
retųjų žemių tvarkymas atsižvelgiant į visą 
verslo ciklą, atsinaujinantys energijos 
šaltiniai ir energijos vartojimo 
efektyvumas.

5. ragina ES ir Kiniją plėtoti strateginę 
partnerystę mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros srityje ir 
bendradarbiaujant įvairiuose su ekologiška 
ekonomika susijusiuose būsimuose 
pramonės, technologijų ir inovacijų 
sektoriuose, pvz., antrinis perdirbimas, 
veiksmingas retųjų žemių elementų
tvarkymas atsižvelgiant į visą verslo ciklą, 
atsinaujinantieji energijos ištekliai ir 
energijos vartojimo efektyvumas, 
dalijantis atsinaujinančiosios energijos 
technologijomis ir bendrai jas kuriant, 
taip pat rengiant bendras mokslinių 
tyrimų ir technologinės plėtros 
programas.

Or. en

Pakeitimas 47
Jean-Pierre Audy

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina ES ir Kiniją plėtoti partnerystę 5. ragina ES ir Kiniją plėtoti partnerystę 
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mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
srityje ir bendradarbiaujant įvairiuose su 
ekologiška ekonomika susijusiuose 
būsimuose pramonės sektoriuose, tokiuose 
kaip antrinis perdirbimas, veiksmingas 
retųjų žemių tvarkymas atsižvelgiant į visą 
verslo ciklą, atsinaujinantys energijos 
šaltiniai ir energijos vartojimo 
efektyvumas.

mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
srityje ir bendradarbiaujant įvairiuose su 
ekologiška ekonomika susijusiuose 
būsimuose pramonės sektoriuose, pvz.,
antrinis perdirbimas, veiksmingas retųjų 
žemių elementų tvarkymas atsižvelgiant į 
visą verslo ciklą, atsinaujinantieji energijos 
ištekliai ir energijos vartojimo 
efektyvumas; taip pat siūlo Europos 
Sąjungai stiprinti ES ir Kinijos 
partnerystę įgyvendinant projektą ITER.

Or. fr

Pakeitimas 48
Marita Ulvskog

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina ES ir Kiniją plėtoti partnerystę 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
srityje ir bendradarbiaujant įvairiuose su 
ekologiška ekonomika susijusiuose 
būsimuose pramonės sektoriuose, tokiuose 
kaip antrinis perdirbimas, veiksmingas 
retųjų žemių tvarkymas atsižvelgiant į visą 
verslo ciklą, atsinaujinantys energijos 
šaltiniai ir energijos vartojimo 
efektyvumas.

5. ragina ES ir Kiniją plėtoti partnerystę 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
srityje ir bendradarbiaujant įvairiuose su 
ekologiška ekonomika susijusiuose 
būsimuose pramonės sektoriuose, pvz.,
antrinis perdirbimas, kasyba miestuose, 
veiksmingas retųjų žemių elementų 
tvarkymas atsižvelgiant į visą verslo ciklą, 
atsinaujinantieji energijos ištekliai ir 
energijos vartojimo efektyvumas.

Or. sv

Pakeitimas 49
Mario Pirillo

Nuomonės projektas
5 dalies pirma įtrauka (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– primena, kad Kinija ir toliau naudoja 
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netarifines kliūtis, pvz., diskriminacines 
viešųjų pirkimų procedūras, apribojimus 
žaliavoms, importo ir eksporto kvotas, 
kuriomis labai apribojamas Europos 
įmonių dalyvavimas Kinijos rinkoje;

Or. it

Pakeitimas 50
Mario Pirillo

Nuomonės projektas
5 dalies antra įtrauka (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– pabrėžia, kad Kinija ir toliau žaliavų 
eksportui taiko apribojimus muitais arba 
kvotomis, kuriuos draudžia PPO ir dėl 
kurių dirbtinai padidėja pasaulio žaliavų 
kainos ir sumažėja vidaus kainos, taip 
stipriai padidinant Kinijos gamintojų 
konkurencinį pranašumą;

Or. it

Pakeitimas 51
Mario Pirillo

Nuomonės projektas
5 dalies trečia įtrauka (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– primena, kad Kinijai tiekia maždaug 
97 proc. retųjų žemių elementų, kuriems 
Kinijos vyriausybė nustatė eksportą 
ribojančias kvotas, dėl kurių padidėjo 
Europos įmonių, kurių padėtis, palyginti 
su Kinijos įmonėmis, yra mažau palanki, 
mokama kaina.

Or. it
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Pakeitimas 52
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. palankiai vertina tai, kad Europos 
programose gali dalyvauti Kinijos 
mokslinių tyrimų grupės, ir ragina 
užtikrinti, kad Europos tyrėjai taip pat 
galėtų dalyvauti Kinijos programose; 
skatina plėtoti technologinio pobūdžio 
partnerystę siekiant spręsti bendras 
užduotis, susijusias su gamybos būdais, 
kuriuos taikant taupomi ištekliai.

Or. fr

Pakeitimas 53
Ioannis A. Tsoukalas

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina ES ir Kiniją plėtoti strateginę 
partnerystę mokslinių tyrimų, 
technologinės plėtros ir inovacijų srityje 
per glaudesnį ES ir Kinijos universitetų ir 
mokslinių tyrimų institutų 
bendradarbiavimą, bendras ugdymo ir 
akademines programas ir užtikrinus 
didesnį mokslo darbuotojų judumą, kad 
tai būtų naudinga ir Europos, ir Kinijos 
gyventojams.

Or. en
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Pakeitimas 54
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. primena, kad į Europos tikslus mažinti 
išmetamą CO2 kiekį neįtrauktas 
„importuoto išmetamo CO2“ kiekis, kuris 
kitose šalyse, pavyzdžiui, Kinijoje, yra 
įtrauktas; todėl ragina Komisiją dar kartą 
įvertinti savo tikslus atsižvelgiant į faktinę 
padėtį, susijusią su klimato srityje ES 
prisiimtais įsipareigojimais;

Or. fr

Pakeitimas 55
Yannick Jadot
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. ragina įvertinti Kinijos specialiųjų 
ekonominių zonų įtaką Afrikos ir Šiaurės 
Afrikos šalyse, ypač šalyse, su kuriomis 
ES sudarė prekybos susitarimus; su 
nerimu pabrėžia, kad Kinijos politika 
Afrikoje gali turėti pavojingą poveikį 
gamtos ištekliams ir yra grėsmė ES 
vykdomai vystymosi politikai; ragina 
Komisiją įvertinti Europos prekybos 
politikos Kinijos atžvilgiu ir Europos 
vystomojo bendradarbiavimo politikos 
Afrikos atžvilgiu nuoseklumą.

Or. fr
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