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Grozījums Nr. 1
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka līdzsvara trūkums ES un 
Ķīnas tirdzniecībā raksturo sociālā, 
ekonomikas un demokrātijas modeļa 
atšķirības; uzskata, ka minēto veicina tas, 
ka Ķīnā dažas tiesības netiek ievērotas vai 
tiek ievērotas vāji; tādēļ mudina īstenot 
abu partneru dialogu;

1. uzskata, ka līdzsvara trūkums ES un 
Ķīnas tirdzniecībā raksturo sociālā, 
ekonomikas un demokrātijas modeļa 
atšķirības un specifiskās iezīmes 
demogrāfijas un dabas resursu jomā; 
mudina abus partnerus īstenot konkrētāku 
un atbildīgāku stratēģisku dialogu, kurā 
tiek ņemtas vērā abu pušu intereses, kā 
arī sniegts atbalsts un ieguldījums 
spēcīgas un efektīvas daudzpusējas 
sistēmas izveidē;

Or. lt

Grozījums Nr. 2
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka līdzsvara trūkums ES un 
Ķīnas tirdzniecībā raksturo sociālā, 
ekonomikas un demokrātijas modeļa 
atšķirības; uzskata, ka minēto veicina tas, 
ka Ķīnā dažas tiesības netiek ievērotas vai 
tiek ievērotas vāji; tādēļ mudina īstenot abu 
partneru dialogu;

1. uzskata, ka līdzsvara trūkums ES un 
Ķīnas tirdzniecībā lielā mērā raksturo 
sociālā, ekonomikas, demogrāfiskās un 
demokrātijas modeļa atšķirības; uzskata, ka 
minēto veicina tas, ka Ķīnā dažas tiesības, 
īpaši sociālās tiesības, netiek ievērotas vai 
tiek ievērotas vāji; atzīst, ka ir veikti 
atsevišķi pasākumi šajā jomā, tomēr ar 
tiem nepietiek; tādēļ mudina īstenot abu 
partneru kritisku dialogu un konstruktīvu 
iesaistīšanu;

Or. fr
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Grozījums Nr. 3
Henri Weber

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka līdzsvara trūkums ES un 
Ķīnas tirdzniecībā raksturo sociālā, 
ekonomikas un demokrātijas modeļa 
atšķirības; uzskata, ka minēto veicina tas, 
ka Ķīnā dažas tiesības netiek ievērotas vai 
tiek ievērotas vāji; tādēļ mudina īstenot 
abu partneru dialogu;

1. uzskata, ka līdzsvara trūkums ES un 
Ķīnas tirdzniecībā atspoguļo sociālā, 
ekonomikas un demokrātijas modeļa 
atšķirības abu minēto lielvaru vidū; 
uzskata, ka minēto veicina tas, ka Ķīnā 
dažas tiesības netiek ievērotas vai tiek 
ievērotas vāji; tādēļ mudina īstenot 
dialogu, lai ieviestu abu partneru pozitīvas 
sadarbspējas pasākumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Niki Tzavela

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka līdzsvara trūkums ES un 
Ķīnas tirdzniecībā raksturo sociālā, 
ekonomikas un demokrātijas modeļa 
atšķirības; uzskata, ka minēto veicina tas, 
ka Ķīnā dažas tiesības netiek ievērotas vai 
tiek ievērotas vāji; tādēļ mudina īstenot 
abu partneru dialogu;

1. uzskata, ka līdzsvara trūkums ES un 
Ķīnas tirdzniecībā raksturo sociālā, 
ekonomikas un demokrātijas modeļa 
atšķirības; uzskata, ka minēto veicina tas, 
ka Ķīnā dažas tiesības netiek ievērotas vai 
tiek ievērotas vāji; uzsver, ka ir svarīgi 
noteikt stratēģiju dialogam ar Ķīnu, sākot 
ar darba tirgus jautājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Mario Pirillo
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Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka līdzsvara trūkums ES un 
Ķīnas tirdzniecībā raksturo sociālā, 
ekonomikas un demokrātijas modeļa 
atšķirības; uzskata, ka minēto veicina tas, 
ka Ķīnā dažas tiesības netiek ievērotas vai 
tiek ievērotas vāji; tādēļ mudina īstenot abu 
partneru dialogu;

1. uzskata, ka līdzsvara trūkums ES un 
Ķīnas tirdzniecībā raksturo sociālā, 
ekonomikas un demokrātijas modeļa 
atšķirības; uzskata, ka minēto veicina tas, 
ka Ķīnā dažas tiesības, jo īpaši darba 
ņēmēju tiesības, netiek ievērotas vai tiek 
ievērotas vāji; tādēļ mudina īstenot abu 
partneru dialogu;

Or. it

Grozījums Nr. 6
Mario Pirillo

Atzinuma projekts
1. punkts – 1. ievilkums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a aicina Ķīnu pildīt attiecīgos PTO 
noteiktos pienākumus, lai nodrošinātu 
neierobežotu un pilnvērtīgu piekļuvi otras 
puses preču un pakalpojumu tirgum, 
ieguldījumu brīvību, kā arī Eiropas 
sabiedrību tiesību aizsardzību un aktīvāku 
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību;

Or. it

Grozījums Nr. 7
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a pievērš uzmanību tam, ka Eiropas 
uzņēmumi jūt vilinājumu pārcelt 
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uzņēmējdarbību uz Ķīnu, lai samazinātu 
izmaksas un palielinātu peļņu, tādējādi 
atņemot iespējas darba spēkam Savienībā 
un neievērojot Savienības mērķus
attiecībā uz piesārņojošu emisiju 
samazināšanu un sociālajiem un 
nodarbinātības standartiem; atgādina par 
apņemšanos īstenot starp Savienību un 
Ķīnu tirdzniecību, kuras mērķis ir abu 
pušu sadarbība un ekonomiskā un sociālā 
attīstība;

Or. ro

Grozījums Nr. 8
Marita Ulvskog

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka Eiropai un Ķīnai ir 
jāsaskaras gan ar izaicinājumiem, gan 
plašām iespējām attiecībā uz mūsu 
savstarpējām attiecībām; uzsver, ka, 
ņemot vērā jauno tirgus ekonomiku 
pieprasījuma pieaugumu, ES ir arī iespēja 
lietderīgi izmantot globalizāciju, lai 
turpinātu veicināt mūsu preču un 
pakalpojumu eksportu uz jauniem 
tirgiem;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Niki Tzavela

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a piebilst, ka šīs stratēģijas pamatā jābūt 
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savstarpējai izpratnei, un uzsver, ka ir 
svarīgi veidot kultūru un sociālo sistēmu 
komandas;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzsver, ka lielā mērā Savienības 
ārvalstu ieguldījumi dominē Ķīnas 
rūpniecībā, jo tur ir zemākas darba spēka 
izmaksas; konstatē, ka vairums Eiropas 
uzņēmumu, kas iegulda līdzekļus Ķīnā, 
izmanto šīs valsts teritoriju kā ražošanas 
platformu, kurā strādā zemu atalgots 
darba spēks, lai pēc tam eksportētu
saražoto atpakaļ uz trešo valstu tirgu, 
īpaši Āzijā, un tad atkal uz Eiropu; 
uzskata, ka tādējādi ir izskaidrojams 
Savienības tirdzniecības bilances deficīts 
attiecībā uz Ķīnu, jo daudzus produktus, 
kas tiek importēti Savienībā no Ķīnas, ir 
saražojuši Eiropas uzņēmumi vai to 
nepastarpinātie apakšuzņēmēji;

Or. ro

Grozījums Nr. 11
Bendt Bendtsen

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka Ķīnas radītā izaicinājuma 
rezultātā ir jāīsteno tāda vērienīga Eiropas 
rūpniecības politika, kas balstīta uz stingru 

2. uzskata, ka Ķīnas radītā izaicinājuma 
rezultātā ir jāīsteno tāda vērienīga Eiropas 
rūpniecības politika, kam jābūt balstītai
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standartu noteikšanu, antidempinga 
pasākumu nostiprināšanu, līdzsvarotāku 
pieeju publiskā iepirkuma jautājumā, 
pētniecību un jauninājumiem, kā arī vidi 
saudzējošu ekonomiku; atgādina, ka šādas 
rūpniecības politikas efektivitāti var 
nodrošināt tikai tad, ja tā ir izstrādāta 
Eiropas līmenī, un ka valstu pieejas neļauj 
īstenot saskaņotu Kopienas pieeju attiecībā 
uz Ķīnu;

uz:

- stingru standartu noteikšanu,
- antidempinga pasākumu nostiprināšanu,

- līdzsvarotāku pieeju pašreizējos valsts 
iepirkuma nolīgumos publiskā iepirkuma 
jautājumā, lai uzlabotu Eiropas 
uzņēmumu piekļuvi Ķīnas tirgum,
- intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanas 
nodrošināšanu,
- pētniecību un jauninājumiem,
- kā arī vidi saudzējošu ekonomiku;

atgādina, ka šādas rūpniecības politikas 
efektivitāti var nodrošināt tikai tad, ja tā ir 
izstrādāta Eiropas līmenī, un ka valstu 
pieejas neļauj īstenot saskaņotu Kopienas 
pieeju attiecībā uz Ķīnu;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka Ķīnas radītā izaicinājuma 
rezultātā ir jāīsteno tāda vērienīga Eiropas 
rūpniecības politika, kas balstīta uz stingru 
standartu noteikšanu, antidempinga 
pasākumu nostiprināšanu, līdzsvarotāku 
pieeju publiskā iepirkuma jautājumā, 

2. uzskata, ka Ķīnas radītā izaicinājuma ES
rezultātā ir jāīsteno tāda vērienīga Eiropas 
rūpniecības politika, kas balstīta uz stingru 
standartu noteikšanu, antidempinga 
pasākumu nostiprināšanu, tālejošāku un
līdzsvarotāku pieeju publiskā iepirkuma 
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pētniecību un jauninājumiem, kā arī vidi 
saudzējošu ekonomiku; atgādina, ka šādas 
rūpniecības politikas efektivitāti var 
nodrošināt tikai tad, ja tā ir izstrādāta 
Eiropas līmenī, un ka valstu pieejas neļauj 
īstenot saskaņotu Kopienas pieeju attiecībā 
uz Ķīnu;

jautājumā, pētniecību un jauninājumiem, 
kā arī vidi saudzējošu ekonomiku; 
atgādina, ka šādas rūpniecības politikas 
efektivitāti var nodrošināt tikai tad, ja tā ir 
izstrādāta un īstenota Eiropas līmenī, un ka 
izteikti komerciālas valstu pieejas šobrīd
neļauj īstenot saskaņotu un efektīvu
Kopienas pieeju attiecībā uz Ķīnu;

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Henri Weber

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka Ķīnas radītā izaicinājuma 
rezultātā ir jāīsteno tāda vērienīga Eiropas 
rūpniecības politika, kas balstīta uz stingru 
standartu noteikšanu, antidempinga 
pasākumu nostiprināšanu, līdzsvarotāku 
pieeju publiskā iepirkuma jautājumā, 
pētniecību un jauninājumiem, kā arī vidi 
saudzējošu ekonomiku; atgādina, ka šādas 
rūpniecības politikas efektivitāti var 
nodrošināt tikai tad, ja tā ir izstrādāta 
Eiropas līmenī, un ka valstu pieejas neļauj
īstenot saskaņotu Kopienas pieeju attiecībā 
uz Ķīnu;

2. uzskata, ka Ķīnas radītā izaicinājuma 
rezultātā ir jāīsteno tāda vērienīga Eiropas 
rūpniecības politika, kas balstīta uz stingru 
standartu noteikšanu, antidempinga 
pasākumu nostiprināšanu, līdzsvarotāku 
pieeju publiskā iepirkuma jautājumā, 
pētniecību un jauninājumiem, kā arī vidi 
saudzējošu ekonomiku; atgādina, ka šādas 
rūpniecības politikas efektivitāti var 
nodrošināt tikai tad, ja tā ir izstrādāta 
Eiropas līmenī, un ka valstu pieejas atņem 
Savienībai iespēju īstenot saskaņotu 
Kopienas pieeju attiecībā uz Ķīnu;

Or. fr

Grozījums Nr. 14
Marita Ulvskog

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka Ķīnas radītā izaicinājuma 2. uzskata, ka divpusējā tirdzniecība ar
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rezultātā ir jāīsteno tāda vērienīga Eiropas 
rūpniecības politika, kas balstīta uz stingru 
standartu noteikšanu, antidempinga 
pasākumu nostiprināšanu, līdzsvarotāku 
pieeju publiskā iepirkuma jautājumā, 
pētniecību un jauninājumiem, kā arī vidi 
saudzējošu ekonomiku; atgādina, ka šādas 
rūpniecības politikas efektivitāti var 
nodrošināt tikai tad, ja tā ir izstrādāta
Eiropas līmenī, un ka valstu pieejas neļauj 
īstenot saskaņotu Kopienas pieeju attiecībā 
uz Ķīnu;

Ķīnu rada izaicinājumu tādas vērienīgas
Eiropas rūpniecības politikas ietvaros, kas 
balstīta uz stingru standartu noteikšanu, 
antidempinga pasākumu nostiprināšanu, 
līdzsvarotāku pieeju publiskā iepirkuma 
jautājumā, pētniecību un jauninājumiem, 
kā arī vidi saudzējošu ekonomiku; 
atgādina, ka šādas rūpniecības politikas 
efektivitāti var nodrošināt tikai tad, ja tā ir 
saskaņota Eiropas līmenī, un ka valstu 
pieejas neļauj īstenot saskaņotu Kopienas 
pieeju attiecībā uz Ķīnu;

Or. sv

Grozījums Nr. 15
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka Ķīnas radītā izaicinājuma 
rezultātā ir jāīsteno tāda vērienīga Eiropas 
rūpniecības politika, kas balstīta uz stingru 
standartu noteikšanu, antidempinga 
pasākumu nostiprināšanu, līdzsvarotāku 
pieeju publiskā iepirkuma jautājumā, 
pētniecību un jauninājumiem, kā arī vidi 
saudzējošu ekonomiku; atgādina, ka šādas 
rūpniecības politikas efektivitāti var 
nodrošināt tikai tad, ja tā ir izstrādāta 
Eiropas līmenī, un ka valstu pieejas neļauj 
īstenot saskaņotu Kopienas pieeju attiecībā 
uz Ķīnu;

2. uzskata, ka Ķīnas radītā izaicinājuma 
rezultātā ir jāīsteno tāda vērienīga Eiropas 
rūpniecības politika, kas balstīta uz stingru 
standartu noteikšanu, antidempinga 
pasākumu nostiprināšanu, līdzsvarotāku 
pieeju publiskā iepirkuma jautājumā, 
pētniecību un jauninājumiem, intelektuālā 
īpašuma ievērošanu, kā arī vidi saudzējošu 
ekonomiku; atgādina, ka šādas rūpniecības 
politikas efektivitāti var nodrošināt tikai 
tad, ja tā ir izstrādāta Eiropas līmenī, un ka 
valstu pieejas neļauj īstenot saskaņotu 
Kopienas pieeju attiecībā uz Ķīnu;

Or. ro

Grozījums Nr. 16
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka Ķīnas radītā izaicinājuma 
rezultātā ir jāīsteno tāda vērienīga Eiropas 
rūpniecības politika, kas balstīta uz stingru 
standartu noteikšanu, antidempinga 
pasākumu nostiprināšanu, līdzsvarotāku 
pieeju publiskā iepirkuma jautājumā, 
pētniecību un jauninājumiem, kā arī vidi 
saudzējošu ekonomiku; atgādina, ka šādas 
rūpniecības politikas efektivitāti var 
nodrošināt tikai tad, ja tā ir izstrādāta 
Eiropas līmenī, un ka valstu pieejas neļauj 
īstenot saskaņotu Kopienas pieeju attiecībā 
uz Ķīnu;

2. uzskata, ka Ķīnas radītā izaicinājuma 
rezultātā ir jāīsteno tāda vērienīga Eiropas 
rūpniecības politika, kas balstīta uz stingru 
standartu noteikšanu, antidempinga 
pasākumu nostiprināšanu, līdzsvarotāku 
pieeju publiskā iepirkuma jautājumā, 
pētniecību un jauninājumiem, kā arī 
ilgtspējīgu ekonomiku; atgādina, ka šādas 
rūpniecības politikas efektivitāti var 
nodrošināt tikai tad, ja tā ir izstrādāta 
Eiropas līmenī, un ka valstu pieejas neļauj 
īstenot saskaņotu Kopienas pieeju attiecībā 
uz Ķīnu;

Or. ro

Grozījums Nr. 17
Henri Weber

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a pauž nožēlu, ka šķēršļi, kas apgrūtina 
Ķīnas tirgus pieejamību un ir jo īpaši 
minēti Eiropas Tirdzniecības palātas 
jaunākajā ziņojumā, rada Eiropas 
uzņēmumiem milzīgas izmaksas un 
zaudējumus attiecībā uz iespējām darba 
tirgū. Uzsver, ka atsevišķu pamatnozaru 
pieejamība aizvien ir ierobežota, jo ir 
noteikti ierobežojumi ieguldījumiem 
atsevišķās jomās, piemēram, autobūves, 
telekomunikāciju, petroķīmijas produktu 
un enerģētikas jomā, vai finanšu 
pakalpojumiem, jo ir paredzēti 
ierobežojumi dalībai pamatkapitālā;

Or. fr
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Grozījums Nr. 18
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka nepietiekama intelektuālā 
īpašuma tiesību aizsardzība ierobežo gan 
Eiropas uzņēmumu līdzdalību tiešos 
ieguldījumos un jauktās sabiedrībā, gan 
augsto tehnoloģiju pārcelšanu un 
tehnoloģiju modernizāciju; prasa 
Komisijai veicināt intelektuālā īpašuma 
tiesību aizsardzību ES un Ķīnas attiecību 
ietvaros un uzlabot nosacījumus, kas 
nepieciešami tiešu ieguldījumu veikšanai 
un jauktu sabiedrību izveidei, lai Eiropas 
uzņēmumi, kas ir specializējušies augsto 
tehnoloģiju jomā, varētu ieguldīt līdzekļus 
Ķīnā;

Or. ro

Grozījums Nr. 19
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atgādina, ka publiskie iepirkumi ir 
jebkuras saskanīgas, ilgtspējīgas un 
novatoriskas Eiropas rūpniecības 
politikas pamats; piebilst, ka 2016. gadā 
Ķīna iegūs tirgus ekonomikas statusu, un 
aicina Komisiju ierosināt pasākumus, lai 
saglabātu tirdzniecības aizsardzības 
mehānismus pēc 2016. gada, īpaši 
attiecībā uz novatoriskiem Eiropas MVU;

Or. fr
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Grozījums Nr. 20
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a piebilst, ka Ķīnas noteiktie 
ierobežojumi attiecībā uz tirgus 
pieejamību un nepietiekama intelektuālā 
īpašuma tiesību aizsardzība veido būtiskus 
šķēršļus Eiropas uzņēmumu 
paplašināšanās procesam Ķīnā; tāpēc 
aicina steidzami uzlabot Ķīnas 
ekonomisko atvērtību;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Niki Tzavela

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka Komisijas izveidots 
mehānisms informācijas apmaiņai 
attiecībā uz starpvaldību nolīgumiem 
starp dalībvalstīm un trešām valstīm 
tirdzniecības ar Ķīnu jomā atvieglos 
saskaņotu pieeju Ķīnai;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)



PE473.926v01-00 14/30 AM\880236LV.doc

LV

Atzinuma projekts Grozījums

2.b pauž bažas par Ķīnas varas iestāžu 
kūtrumu attiecībā uz autortiesību 
aizsardzības īstenošanu un preču, 
piemēram, elektronikas, programmatūras, 
audiovizuālā kultūras satura un zāļu, 
viltošanas problēmas risināšanu, kurai ir 
būtiska negatīva ietekme uz ES 
ekonomiku un sabiedrību;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Henri Weber

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b cita starpā konstatē, ka tiek uzturēti 
tehniski šķēršļi ārvalstu sabiedrībām un 
aizvien pieaug tendence, ka Ķīnas tiesību 
aktos tiek paredzēta nevienlīdzīga 
attieksme pret noteiktām organizācijām, 
kā arī normatīvā joma nav pietiekami 
pārredzama;

Or. fr

Grozījums Nr. 24
Niki Tzavela

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver, ka ir svarīgi izveidot divpusēju 
ieguldījumu shēmu, un piebilst, ka ir 
būtiski noteikt stratēģijas „ES 2020” un 
Ķīnas piecgades plāna kopīgās iezīmes;
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Or. en

Grozījums Nr. 25
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c pauž bažas par Ķīnas varas iestāžu 
kūtrumu attiecībā uz kiberdrošības 
garantēšanu un soda piemērošanu par 
kibernoziegumiem, kas apdraud 
vispasaules tīmekļa un informācijas 
drošību un kam ir būtiska negatīva 
ietekme uz ES ekonomiku un drošību;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Fiona Hall

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata — ES kā lielākajam pasaules 
tirgum ir jābūt arī pirmajā vietā pasaulē 
attiecībā uz standartu noteikšanu; tādēļ 
prasa, lai attiecībā uz visām iekšējā tirgū 
apritē esošajām precēm tiktu ievēroti 
Eiropas sociālās, vides un veselības 
aizsardzības standarti; prasa Komisijai 
steidzami ierosināt plānu, lai pakāpeniski 
ieviestu tirdzniecības nosacījumus un/vai 
robežšķērsošanas nodokli;

3. uzskata — ES kā lielākajam pasaules 
tirgum ir jābūt arī pirmajā vietā pasaulē 
attiecībā uz standartu noteikšanu; tādēļ 
prasa, lai attiecībā uz visām iekšējā tirgū 
apritē esošajām precēm tiktu ievēroti 
Eiropas sociālās, vides un veselības 
aizsardzības standarti; mudina dalībvalstis 
pilnveidot valsts tirgus uzraudzības 
mehānismus, lai nodrošinātu, ka ES tirgū 
nav atrodama neviena prece, kas 
neatbilstu ES standartiem; prasa 
Komisijai novērtēt, vai kopēja ES pieeja 
tirgus uzraudzībai varētu uzlabot 
pašreizējos uzraudzības noteikumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 27
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata — ES kā lielākajam pasaules 
tirgum ir jābūt arī pirmajā vietā pasaulē 
attiecībā uz standartu noteikšanu; tādēļ 
prasa, lai attiecībā uz visām iekšējā tirgū 
apritē esošajām precēm tiktu ievēroti 
Eiropas sociālās, vides un veselības 
aizsardzības standarti; prasa Komisijai 
steidzami ierosināt plānu, lai pakāpeniski 
ieviestu tirdzniecības nosacījumus un/vai 
robežšķērsošanas nodokli;

3. uzskata — ES kā lielākajam pasaules 
tirgum ir jābūt arī pirmajā vietā pasaulē 
attiecībā uz standartu noteikšanu, jo īpaši 
stratēģiskās jomās; šajā sakarā atbalsta 
ES un Ķīnas sadarbību starptautiska 
mēroga pārrunās par standartiem; tādēļ 
prasa, lai attiecībā uz visām iekšējā tirgū 
apritē esošajām precēm tiktu stingri
ievēroti Eiropas sociālās, vides un 
veselības aizsardzības standarti un prasa 
Komisijai steidzami ierosināt plānu, lai 
pakāpeniski ieviestu tirdzniecības 
nosacījumus un/vai robežšķērsošanas 
nodokli attiecībā uz precēm no trešām 
valstīm, kuras neatbilst šiem standartiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 28
Henri Weber

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata — ES kā lielākajam pasaules 
tirgum ir jābūt arī pirmajā vietā pasaulē 
attiecībā uz standartu noteikšanu; tādēļ 
prasa, lai attiecībā uz visām iekšējā tirgū 
apritē esošajām precēm tiktu ievēroti 
Eiropas sociālās, vides un veselības 
aizsardzības standarti; prasa Komisijai 
steidzami ierosināt plānu, lai pakāpeniski 
ieviestu tirdzniecības nosacījumus un/vai 

3. uzskata — ES kā lielākajam pasaules 
tirgum ir jābūt arī pirmajā vietā pasaulē 
attiecībā uz standartu noteikšanu; tādēļ 
prasa, lai attiecībā uz visām iekšējā tirgū 
apritē esošajām precēm tiktu ievēroti 
Eiropas sociālās, vides un veselības 
aizsardzības standarti; prasa pastiprināt to 
kontroles iestāžu darbību, kuras kontrolē 
preces, kas tiek ievestas Eiropas teritorijā. 
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robežšķērsošanas nodokli; Vēl prasa Komisijai steidzami ierosināt 
plānu, lai pakāpeniski ieviestu tirdzniecības 
nosacījumus un/vai robežšķērsošanas 
nodokli;

Or. fr

Grozījums Nr. 29
Marita Ulvskog

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata — ES kā lielākajam pasaules 
tirgum ir jābūt arī pirmajā vietā pasaulē 
attiecībā uz standartu noteikšanu; tādēļ 
prasa, lai attiecībā uz visām iekšējā tirgū 
apritē esošajām precēm tiktu ievēroti 
Eiropas sociālās, vides un veselības 
aizsardzības standarti; prasa Komisijai 
steidzami ierosināt plānu, lai pakāpeniski 
ieviestu tirdzniecības nosacījumus un/vai 
robežšķērsošanas nodokli;

3. uzskata — ES kā lielākajam pasaules 
tirgum ir jābūt arī pirmajā vietā pasaulē 
attiecībā uz standartu noteikšanu; tādēļ 
prasa, lai attiecībā uz visām iekšējā tirgū 
apritē esošajām precēm tiktu ievēroti 
noteikti sociālās, vides un veselības 
aizsardzības standarti;

Or. sv

Grozījums Nr. 30
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata — ES kā lielākajam pasaules 
tirgum ir jābūt arī pirmajā vietā pasaulē 
attiecībā uz standartu noteikšanu; tādēļ 
prasa, lai attiecībā uz visām iekšējā tirgū 
apritē esošajām precēm tiktu ievēroti 
Eiropas sociālās, vides un veselības 
aizsardzības standarti; prasa Komisijai 
steidzami ierosināt plānu, lai pakāpeniski 

3. atgādina, ka Ķīna ir panākusi būtisku 
progresu savu standartu izstrādē un 
noteikšanā; uzskata — ES kā lielākajam 
pasaules tirgum ir jābūt arī pirmajā vietā 
pasaulē attiecībā uz standartu noteikšanu; 
tādēļ prasa, lai attiecībā uz visām iekšējā 
tirgū apritē esošajām precēm tiktu ievēroti 
Eiropas sociālās, tehniskās, vides un 
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ieviestu tirdzniecības nosacījumus un/vai 
robežšķērsošanas nodokli;

veselības aizsardzības standarti; prasa 
Komisijai steidzami ierosināt plānu, lai 
pakāpeniski ieviestu tirdzniecības 
nosacījumus un/vai robežšķērsošanas 
nodokli;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Henri Weber

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata, ka ES ir ļoti svarīgi 
nodrošināt, ka jauno makroekonomisko 
pārrunu ietvaros tiek enerģiski aizstāvēta 
atbilstība Eiropas standartiem, 
intelektuālo tiesību aizsardzība un cīņa 
pret naudas viltošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 32
Jean-Pierre Audy

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka ir jānodrošina sadarbspēja, 
īpaši attiecībā uz publisko iepirkumu, 
uzņēmumu kapitāla pieejamību u.c.

Or. fr

Grozījums Nr. 33
Rolandas Paksas
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Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina par Ķīnas ievērojamajiem 
ieguldījumiem atjaunojamos enerģijas 
avotos, tomēr uzsver, ka ES joprojām var 
izvirzīties vadībā, ja savus centienus 
pētniecības jomā tā orientēs uz resursu 
taupīšanu un vidi saudzējošu ekonomiku 
un veiks ieguldījumus minētajās jomās;

4. atzinīgi vērtē Ķīnas ievērojamos 
ieguldījumus atjaunojamos enerģijas 
avotos un atgādina, ka saskaņā ar 
2010. gada Pasaules ziņojumu par 
21. gadsimta atjaunojamo energoresursu 
veicināšanas pasaules tīkla 
atjaunojamiem energoresursiem 
(REN 21), ko atbalstījusi Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Starptautiskā 
Enerģētikas aģentūra un kurā ir norādīts, 
ka atjaunojamo energoresursu ražošana 
ir palielinājusies par 80 gigavatiem (GW), 
Ķīna ieņem pirmo vietu pasaulē, saražojot 
37 GW; tomēr uzsver, ka ES joprojām var 
izvirzīties vadībā, ja savus centienus 
pētniecības jomā tā orientēs uz resursu 
taupīšanu un vidi saudzējošu ekonomiku 
un veiks ieguldījumus minētajās jomās;

Or. lt

Grozījums Nr. 34
Fiona Hall

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina par Ķīnas ievērojamajiem 
ieguldījumiem atjaunojamos enerģijas 
avotos, tomēr uzsver, ka ES joprojām var 
izvirzīties vadībā, ja savus centienus 
pētniecības jomā tā orientēs uz resursu 
taupīšanu un vidi saudzējošu ekonomiku 
un veiks ieguldījumus minētajās jomās;

4. atgādina par Ķīnas ievērojamajiem 
ieguldījumiem atjaunojamos enerģijas 
avotos un energoefektivitātē un aicina 
steidzami rīkoties un apņēmīgāk 
nodrošināt, ka ES joprojām var izvirzīties 
vadībā šajās jomās, orientējot savus 
centienus pētniecības jomā uz resursu 
taupīšanu un vidi saudzējošu ekonomiku 
un veiks būtiskus ieguldījumus minētajās 
jomās; aicina neveidot šķēršļus 
tirdzniecībai un ieguldījumiem vidi 
saudzējošo preču jomā, jo šādi šķēršļi 
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kavē patiesi globāla tirgus izaugsmi vidi 
saudzējošo un atjaunojošo tehnoloģiju 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina par Ķīnas ievērojamajiem 
ieguldījumiem atjaunojamos enerģijas 
avotos, tomēr uzsver, ka ES joprojām var 
izvirzīties vadībā, ja savus centienus 
pētniecības jomā tā orientēs uz resursu 
taupīšanu un vidi saudzējošu ekonomiku 
un veiks ieguldījumus minētajās jomās;

4. atgādina par Ķīnas ievērojamajiem 
ieguldījumiem un valdības finanšu 
atbalstu subsīdiju veidā atjaunojamiem
enerģijas avotiem, tomēr uzsver, ka ES 
joprojām var izvirzīties vadībā, ja savus 
centienus pētniecības jomā tā orientēs uz 
resursu taupīšanu un vidi saudzējošu 
ekonomiku un veiks ieguldījumus 
minētajās jomās; piebilst, ka, attiecīgi 
nerīkojoties, ES var kļūt par 
atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju neto 
importētāju, izraisot noteiktas sekas 
energoapgādes drošības ziņā;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Giles Chichester

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina par Ķīnas ievērojamajiem 
ieguldījumiem atjaunojamos enerģijas 
avotos, tomēr uzsver, ka ES joprojām var 
izvirzīties vadībā, ja savus centienus 
pētniecības jomā tā orientēs uz resursu 
taupīšanu un vidi saudzējošu ekonomiku 

4. atgādina par Ķīnas ievērojamajiem 
ieguldījumiem atjaunojamos enerģijas 
avotos un to tiešo negatīvo ietekmi uz ES 
atjaunojamās enerģijas ražošanas 
nozarēm, tomēr uzsver, ka ES joprojām 
var izvirzīties vadībā, ja savus centienus 
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un veiks ieguldījumus minētajās jomās; pētniecības jomā tā orientēs uz resursu 
taupīšanu un vidi saudzējošu ekonomiku 
un veiks ieguldījumus minētajās jomās;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Ioan Enciu

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atgādina par Ķīnas ievērojamajiem 
ieguldījumiem atjaunojamos enerģijas 
avotos, tomēr uzsver, ka ES joprojām var 
izvirzīties vadībā, ja savus centienus 
pētniecības jomā tā orientēs uz resursu 
taupīšanu un vidi saudzējošu ekonomiku
un veiks ieguldījumus minētajās jomās;

4. atgādina par Ķīnas ievērojamajiem 
ieguldījumiem atjaunojamos enerģijas 
avotos, tomēr uzsver, ka ES joprojām var 
izvirzīties vadībā, ja savus centienus 
pētniecības jomā tā orientēs uz resursu 
taupīšanu un veiks ieguldījumus 
ilgtspējīgā, līdzsvarotā un saskaņotā 
ekonomikā, raugoties no teritoriālā 
viedokļa;

Or. ro

Grozījums Nr. 38
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka Ķīna ieņem pirmo vietu vēja 
parku iekārtu ziņā pasaulē, vēja turbīnu 
ražotāji no Ķīnas un Indijas ir starp 
desmit ietekmīgākajiem ražotājiem 
pasaulē un Ķīna faktiski saražo lielāko 
fotoelektrisko pārveidotāju paneļu daļu uz 
planētas; prasa Komisijai un dalībvalstīm 
veikt nepieciešamos pasākumus, lai 
Savienības teritorijā veicinātu šo 
tehnoloģiju, kā arī novatorisku 
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tehnoloģiju, kuras nepieciešamas tālejošu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķu sasniegšanai, 
ekoloģiski efektīvu attīstību un ražošanu;

Or. ro

Grozījums Nr. 39
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a konstatē, ka ir palielinājies sociālo 
konfliktu skaits Ķīnā, un pauž nožēlu, ka 
minimālās algas pielikums nekompensē 
inflāciju, jo īpaši Dienvidu provincēs; 
aicina Ķīnu izstrādāt pilnvērtīgu likumu 
par kolektīvajām sarunām, kā arī 
jebkādus instrumentus, kas veicinātu 
sociālo dialogu; ierosina Komisijai īstenot 
īpašu sadarbību ar Ķīnas iestādēm, lai 
palīdzētu šajā procesā;

Or. fr

Grozījums Nr. 40
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4a. ar bažām pievērš uzmanību aizvien 
pastāvošajiem, Ķīnas radītajiem šķēršļiem 
retzemju elementu un atvasināto produktu 
brīvai globālai tirdzniecībai, kas tika 
apgrūtināta, samazinot eksporta kvotas, 
kurās tagad ir ietverti retzemju elementu 
sakausējumi; aicina Komisiju izlēmīgi 
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sadarboties ar Ķīnu, lai panāktu 
vienošanās, kas ir izdevīgas abām pusēm 
un kurās tiek ievēroti tiesību akti vides un 
starptautiskās tirdzniecības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Henri Weber

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a konstatē, ka Ķīna ir noteikusi 
tālejošus mērķus attiecībā uz novatorisku, 
videi draudzīgu produktu publiskajiem 
iepirkumiem, un aicina paredzēt līdzīgus 
mērķus Savienībā, kā arī atbalstu 
jaundibinātiem uzņēmumiem, 
novatoriskiem MVU/sīkrūpniecībai un 
vidēji lielai rūpniecībai un vidēja lieluma 
uzņēmumiem, kas nav atkarīgi no lielām 
grupām;

Or. fr

Grozījums Nr. 42
Henri Weber

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzskata, ka vietējā pieprasījuma 
pieaugumam un ekonomisku reformu 
īstenošanai Ķīnā būs izšķiroša nozīme, lai 
radītu līdzsvarotāku tirgus vidi un 
samazinātu divpusējo deficītu. Atbalsta 
reformas, kas nepieciešamas banku 
pakalpojumu jomā, un reāla patēriņa 
kredītu tirgus attīstību;
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Or. fr

Grozījums Nr. 43
Fiona Hall

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina ES un Ķīnu veidot partnerības 
pētniecības un izstrādes, kā arī rūpniecības 
sadarbības jomās dažādās perspektīvās 
videi draudzīgas ekonomikas nozarēs, kā, 
piemēram, otrreizējās pārstrādes jomā, 
retzemju metālu ilgtspējīgā 
apsaimniekošanā visā ekonomikas 
attīstības ciklā, kā arī atjaunojamo 
enerģijas avotu un energoefektivitātes 
jomā.

5. aicina ES un Ķīnu veidot partnerības un 
efektīvāku apmaiņu ar paraugpraksi
pētniecības un izstrādes, kā arī rūpniecības 
sadarbības jomās dažādās perspektīvās 
videi draudzīgas ekonomikas nozarēs, kā, 
piemēram, patēriņa samazināšanā,
otrreizējās pārstrādes jomā, izejvielu un
retzemju metālu efektīvā un ilgtspējīgā 
apsaimniekošanā visā ekonomikas 
attīstības ciklā, kā arī atjaunojamo 
enerģijas avotu un energoefektivitātes 
jomā; aicina ES pastiprināt centienus 
attiecībā uz tās resursu stabilitātes 
pastiprināšanu, veicot pētījumus par 
efektīvāku atkritumu pārvaldības 
hierarhijas īstenošanu ražošanas 
procesos.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina ES un Ķīnu veidot partnerības 
pētniecības un izstrādes, kā arī 
rūpniecības sadarbības jomās dažādās 
perspektīvās videi draudzīgas ekonomikas 
nozarēs, kā, piemēram, otrreizējās 
pārstrādes jomā, retzemju metālu 

5. aicina ES un Ķīnu veidot partnerības 
pētniecības un izstrādes jomā, 
sadarbojoties dažādās perspektīvās videi 
draudzīgas ekonomikas rūpniecības
nozarēs, kā, piemēram, otrreizējās 
pārstrādes jomā, retzemju metālu un citu
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ilgtspējīgā apsaimniekošanā visā 
ekonomikas attīstības ciklā, kā arī 
atjaunojamo enerģijas avotu un 
energoefektivitātes jomā.

stratēģisku resursu ilgtspējīgā 
apsaimniekošanā visā ekonomikas 
attīstības ciklā, tādu tehnoloģiju izstrādē, 
kuru oglekļa emisija ir tikpat kā nulle, kā 
arī atjaunojamo enerģijas avotu un 
energoefektivitātes jomā; mudina aktīvi 
sadarboties, lai uzlabotu ar enerģiju 
saistīto datu pārredzamību un uzticamību, 
kā arī informācijas apmaiņu.

Or. lt

Grozījums Nr. 45
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina ES un Ķīnu veidot partnerības 
pētniecības un izstrādes, kā arī 
rūpniecības sadarbības jomās dažādās 
perspektīvās videi draudzīgas ekonomikas 
nozarēs, kā, piemēram, otrreizējās 
pārstrādes jomā, retzemju metālu 
ilgtspējīgā apsaimniekošanā visā 
ekonomikas attīstības ciklā, kā arī 
atjaunojamo enerģijas avotu un 
energoefektivitātes jomā.

5. aicina ES un Ķīnu veidot partnerības 
pētniecības un izstrādes jomā, 
sadarbojoties dažādās perspektīvās videi 
draudzīgas ekonomikas rūpniecības
nozarēs, kā, piemēram, otrreizējās 
pārstrādes jomā, retzemju metālu un citu 
stratēģisku resursu ilgtspējīgā 
apsaimniekošanā visā ekonomikas 
attīstības ciklā, tādu tehnoloģiju izstrādē, 
kuru oglekļa emisija ir tikpat kā nulle, kā 
arī atjaunojamo enerģijas avotu un 
energoefektivitātes jomā; mudina aktīvi 
sadarboties, lai uzlabotu ar enerģiju 
saistīto datu pārredzamību un uzticamību, 
kā arī informācijas apmaiņu.

Or. lt

Grozījums Nr. 46
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina ES un Ķīnu veidot partnerības 
pētniecības un izstrādes, kā arī rūpniecības 
sadarbības jomās dažādās perspektīvās 
videi draudzīgas ekonomikas nozarēs, kā, 
piemēram, otrreizējās pārstrādes jomā, 
retzemju metālu ilgtspējīgā 
apsaimniekošanā visā ekonomikas 
attīstības ciklā, kā arī atjaunojamo 
enerģijas avotu un energoefektivitātes 
jomā.

5. aicina ES un Ķīnu veidot stratēģiskas
partnerības pētniecības un izstrādes, kā arī 
rūpniecības, tehnoloģiju un inovāciju
sadarbības jomās dažādās perspektīvās 
videi draudzīgas ekonomikas nozarēs, kā, 
piemēram, otrreizējās pārstrādes jomā, 
retzemju metālu ilgtspējīgā 
apsaimniekošanā visā ekonomikas 
attīstības ciklā, kā arī atjaunojamo 
enerģijas avotu un energoefektivitātes 
jomā, koplietojot un kopīgi ražojot 
atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas un 
īstenojot kopīgas pētniecības un izstrādes 
programmas.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Jean-Pierre Audy

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina ES un Ķīnu veidot partnerības 
pētniecības un izstrādes, kā arī rūpniecības 
sadarbības jomās dažādās perspektīvās 
videi draudzīgas ekonomikas nozarēs, kā, 
piemēram, otrreizējās pārstrādes jomā, 
retzemju metālu ilgtspējīgā 
apsaimniekošanā visā ekonomikas 
attīstības ciklā, kā arī atjaunojamo 
enerģijas avotu un energoefektivitātes 
jomā.

5. aicina ES un Ķīnu veidot partnerības 
pētniecības un izstrādes, kā arī rūpniecības 
sadarbības jomās dažādās perspektīvās 
videi draudzīgas ekonomikas nozarēs, kā, 
piemēram, otrreizējās pārstrādes jomā, 
retzemju metālu ilgtspējīgā 
apsaimniekošanā visā ekonomikas 
attīstības ciklā, kā arī atjaunojamo 
enerģijas avotu un energoefektivitātes 
jomā; vēl ierosina ES pastiprināt ES un 
Ķīnas partnerattiecības ITER projekta 
ietvaros.

Or. fr
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Grozījums Nr. 48
Marita Ulvskog

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina ES un Ķīnu veidot partnerības 
pētniecības un izstrādes, kā arī rūpniecības 
sadarbības jomās dažādās perspektīvās 
videi draudzīgas ekonomikas nozarēs, kā, 
piemēram, otrreizējās pārstrādes jomā, 
retzemju metālu ilgtspējīgā 
apsaimniekošanā visā ekonomikas 
attīstības ciklā, kā arī atjaunojamo 
enerģijas avotu un energoefektivitātes 
jomā.

5. aicina ES un Ķīnu veidot partnerības 
pētniecības un izstrādes, kā arī rūpniecības 
sadarbības jomās dažādās perspektīvās 
videi draudzīgas ekonomikas nozarēs, kā, 
piemēram, otrreizējās pārstrādes un 
pilsētvides izrakteņu ieguves jomā, 
retzemju metālu ilgtspējīgā 
apsaimniekošanā visā ekonomikas 
attīstības ciklā, kā arī atjaunojamo 
enerģijas avotu un energoefektivitātes 
jomā.

Or. sv

Grozījums Nr. 49
Mario Pirillo

Atzinuma projekts
5. punkts – 1. ievilkums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atgādina, ka Ķīna aizvien piemēro 
beztarifu šķēršļus, piemēram, 
diskriminējošas konkursa procedūras, 
izejvielām piemērotus ierobežojumus, 
importa un eksporta kvotas, kas būtiski 
ierobežo Eiropas uzņēmumu klātbūtni 
Ķīnas tirgū;

Or. it

Grozījums Nr. 50
Mario Pirillo
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Atzinuma projekts
5. punkts – 2. ievilkums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzsver, ka Ķīna aizvien piemēro 
ierobežojumus izejvielu eksportam, 
ieviešot tiesību aktus vai kvotas, ko PTO ir 
aizliegusi un kas mākslīgi palielina 
izejvielu cenas pasaulē, izraisot iekšzemes 
cenu samazināšanos, tādējādi radot Ķīnas 
ražotājiem būtiskas priekšrocības 
konkurences ziņā;

Or. it

Grozījums Nr. 51
Mario Pirillo

Atzinuma projekts
5. punkts – 3. ievilkums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c atgādina, ka Ķīnā ir koncentrēta 
aptuveni 97 % retzemju elementu 
piegādes, attiecībā uz kuru Ķīnas valdība 
ir noteikusi kvotas, kuras ierobežo 
eksportu un izraisa iepirkuma cenu 
palielinājumu Eiropas uzņēmumiem, kas 
tādējādi nonāk nelabvēlīgākā situācijā 
nekā Ķīnas uzņēmumi;

Or. it

Grozījums Nr. 52
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.a pauž atzinību par to, ka Eiropas 
programmas ir pieejamas Ķīnas pētnieku 
grupām, un prasa nodrošināt Ķīnas 
programmu pieejamību Eiropas 
pētniekiem; atbalsta tehnoloģisku 
partnerību veidošanu, lai risinātu 
problēmu, kas saistīta ar resursefektīvu 
ražošanas veidu nepietiekamību.

Or. fr

Grozījums Nr. 53
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina ES un Ķīnu veidot stratēģiskas 
partnerības attiecībā uz pētniecību, 
izstrādi un inovācijām, pastiprinot ES un 
Ķīnas augstskolu un pētniecības iestāžu 
sadarbību, īstenojot kopīgas apmācības 
un akadēmiskās programmas, palielinot 
pētnieku mobilitāti un īstenojot 
sadarbības pētniecības programmas, kā 
rezultātā ieguvēji būtu gan Eiropas, gan 
Ķīnas iedzīvotāji.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.b atgādina, ka Eiropas CO2 emisiju 
samazināšanas mērķos nav ņemtas vērā 
„importētās emisijas”, kuras tiek 
uzskaitītas citās valstīs, piemēram, Ķīnā; 
prasa Komisijai no jauna izvērtēt tās 
mērķus atbilstoši ES reālajai klimatiskajai 
atbildībai;

Or. fr

Grozījums Nr. 55
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c pieprasa novērtēt Ķīnas īpašo 
ekonomisko zonu ietekmi uz Āfrikas un 
Ziemeļāfrikas valstīm, jo īpaši tām 
valstīm, ar kurām ES ir noslēgti 
tirdzniecības nolīgumi; ar bažām uzsver, 
ka Ķīnas piekoptajai politikai Āfrikā var 
būt dramatiskas sekas attiecībā uz dabas 
resursiem un tā jau tagad rada problēmas 
ES īstenotajai attīstības politikai; prasa 
Komisijai novērtēt Eiropas tirdzniecības 
politiku saskanību attiecībā uz Ķīnu, kā 
arī Eiropas attīstības sadarbības politiku 
saskanību attiecībā uz Āfriku.

Or. fr


