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Amendement 1
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat het onevenwicht op de 
betalingsbalans tussen de EU en China 
duidt op verschillen qua maatschappelijk, 
economisch en democratisch model; is van 
mening dat ook de afwezigheid of de 
gebrekkige naleving van bepaalde rechten 
in China hiertoe bijdraagt; moedigt 
daarom de dialoog tussen beide partners 
aan;

1. . is van mening dat het onevenwicht op 
de betalingsbalans tussen de EU en China 
duidt op verschillen qua maatschappelijk, 
economisch en democratisch model en 
specifieke eigenschappen op het gebied 
van de demografie en de natuurlijke 
hulpbronnen; moedigt beide partners ertoe 
aan een nauwere en meer 
verantwoordelijke dialoog aan te knopen, 
die rekening houdt met de belangen van 
beide partijen en tegelijk ondersteuning 
biedt en een bijdrage levert aan de 
totstandkoming van een krachtig en 
doeltreffend multilateraal stelsel;

Or. lt

Amendement 2
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat het onevenwicht op de
betalingsbalans tussen de EU en China
duidt op verschillen qua maatschappelijk, 
economisch en democratisch model; is van 
mening dat ook de afwezigheid of de 
gebrekkige naleving van bepaalde rechten 
in China hiertoe bijdraagt; moedigt daarom 
de dialoog tussen beide partners aan;

1. is van mening dat de 
onevenwichtigheden op de handelsbalans
tussen de EU en China een duidelijke 
afspiegeling zijn van verschillen qua 
maatschappelijk, economisch, 
demografisch en democratisch model; is 
van mening dat ook de afwezigheid of de 
gebrekkige naleving van bepaalde rechten,
in het bijzonder de sociale rechten, in
China hiertoe bijdraagt;  erkent dat er op 
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dat gebied zekere inspanningen worden 
geleverd, die echter ontoereikend blijven; 
moedigt daarom de kritische dialoog en 
constructieve betrokkenheid tussen beide 
partners aan;

Or. fr

Amendement 3
Henri Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat het onevenwicht op de 
betalingsbalans tussen de EU en China
duidt op verschillen qua maatschappelijk, 
economisch en democratisch model; is van 
mening dat ook de afwezigheid of de 
gebrekkige naleving van bepaalde rechten 
in China hiertoe bijdraagt; moedigt daarom 
de dialoog tussen beide partners aan;

1. is van mening dat de 
onevenwichtigheden op de handelsbalans 
tussen de EU en China een weerspiegeling 
zijn van de verschillen qua 
maatschappelijk, economisch en 
democratisch model tussen beide 
grootmachten; is van mening dat ook de 
afwezigheid of de gebrekkige naleving van 
bepaalde rechten in China hiertoe 
bijdraagt; moedigt daarom de dialoog 
tussen beide partners aan met als doel 
positieve wederzijdse maatregelen in te 
voeren;

Or. fr

Amendement 4
Niki Tzavela

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat het onevenwicht op de 
betalingsbalans tussen de EU en China 
duidt op verschillen qua maatschappelijk, 
economisch en democratisch model; is van 

1. is van mening dat het onevenwicht op de 
betalingsbalans tussen de EU en China 
duidt op verschillen qua maatschappelijk, 
economisch en democratisch model; is van 
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mening dat ook de afwezigheid of de 
gebrekkige naleving van bepaalde rechten 
in China hiertoe bijdraagt; moedigt daarom
de dialoog tussen beide partners aan;

mening dat ook de afwezigheid of de 
gebrekkige naleving van bepaalde rechten 
in China hiertoe bijdraagt; acht het van 
belang dat een strategie wordt uitgewerkt 
voor de dialoog met China, waarbij van 
start wordt gegaan met de 
arbeidsmarktvraagstukken;

Or. en

Amendement 5
Mario Pirillo

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat het onevenwicht op de 
betalingsbalans tussen de EU en China 
duidt op verschillen qua maatschappelijk, 
economisch en democratisch model; is van 
mening dat ook de afwezigheid of de 
gebrekkige naleving van bepaalde rechten 
in China hiertoe bijdraagt; moedigt daarom 
de dialoog tussen beide partners aan;

1. is van mening dat het onevenwicht op de 
betalingsbalans tussen de EU en China 
duidt op verschillen qua maatschappelijk, 
economisch en democratisch model; is van 
mening dat ook de afwezigheid of de 
gebrekkige naleving van bepaalde rechten,
in het bijzonder die van de werknemers, in
China hiertoe bijdraagt; moedigt daarom de 
dialoog tussen beide partners aan;

Or. it

Amendement 6
Mario Pirillo

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – streepje 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- dringt erop aan dat China zijn 
verplichtingen ten aanzien van de 
Wereldhandelsorganisatie aangaat en zijn 
markt volledig openstelt voor buitenlandse 
goederen en diensten, buitenlandse 
investeringen vrijlaat, toeziet op de 
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bescherming van de rechten van de 
Europese ondernemingen en de 
intellectuele-eigendomsrechten beter 
beschermt;

Or. it

Amendement 7
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. vestigt de aandacht op het feit dat de 
Europese ondernemingen geneigd zijn 
hun activiteit naar China te verplaatsen 
met als doel kostenverlaging en 
winstmaximalisatie, wat echter nadelig is 
van de werkgelegenheid in de Unie en 
voorbijgaat aan de streefdoelen die de 
Unie zich heeft gesteld op het vlak van het 
verminderen van de luchtvervuiling en het 
waarborgen van de sociale en 
werkgelegenheidsnormen;  verlangt dat 
de Unie en China zich in hun 
handelsbetrekkingen gaan richten op de 
economische en sociale samenwerking en 
ontwikkeling van beide partijen;

Or. ro

Amendement 8
Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van oordeel dat zowel Europa als 
China geconfronteerd worden met 
uitdagingen maar ook met enorme kansen 
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voor onze onderlinge betrekkingen; 
onderstreept dat de EU, nu de vraag in de 
opkomende economieën aanzwelt, ook de 
kans heeft om te profiteren van de 
voordelen van de globalisering door haar 
uitvoer van goederen en diensten naar 
nieuwe markten verder te intensiveren;

Or. en

Amendement 9
Niki Tzavela

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat deze strategie 
gebaseerd moet zijn op wederzijds begrip 
en acht het belangrijk dat synergie wordt 
ontwikkeld tussen culturen en 
maatschappelijke systemen;

Or. en

Amendement 10
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. onderstreept het feit dat de 
investeringen van de Unie in China 
grotendeels zijn ingegeven door de 
aanwezigheid van goedkope 
arbeidskrachten; wijst erop dat de meeste 
Europese ondernemingen die in China 
investeren het grondgebied van het land 
als productieplatform met goedkope 
werkgelegenheid en achteraf de productie 
weer uitvoeren naar markten van derde 
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landen, met name in Azië, en daarna 
terug naar Europa; meent dat dit deels 
een verklaring is voor het handelstekort 
van de Unie ten opzichte van China, 
omdat tal van producten die uit China in 
de Unie worden ingevoerd vervaardigd 
zijn door Europese ondernemingen of 
hun directe onderaannemers;

Or. ro

Amendement 11
Bendt Bendtsen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat China de EU voor de 
uitdaging stelt van de tenuitvoerlegging 
van een ambitieus Europees industriebeleid
is, gebaseerd op de vaststelling van strikte 
normen, de intensivering van de 
antidumpingmaatregelen, een 
evenwichtigere aanpak op het gebied van 
openbare aanbestedingen, onderzoek en 
innovatie, en groene economie; wijst erop 
dat een dergelijk industriebeleid slechts 
doeltreffend is als het op Europese schaal 
wordt opgezet en dat een nationale aanpak 
een coherent Europees optreden ten 
aanzien van China onmogelijk maakt;

2. is van oordeel dat China de EU voor de 
uitdaging stelt van de tenuitvoerlegging 
van een ambitieus Europees 
industriebeleid, dat gebaseerd moet zijn
op:

- strikte normen,
- de intensivering van de 
antidumpingmaatregelen,
- een evenwichtigere aanpak, in het kader 
van de GPA-overeenkomsten, op het 
gebied van openbare aanbestedingen, om 
de toegang van de Europese 
ondernemingen tot de Chinese markt te 
verbeteren, 
- de bescherming van de intellectuele-
eigendomsrechten,
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- onderzoek en innovatie,
- en groene economie;
wijst erop dat een dergelijk industriebeleid 
slechts doeltreffend is als het op Europese 
schaal wordt opgezet en dat een nationale 
aanpak een coherent Europees optreden ten 
aanzien van China onmogelijk maakt;

Or. en

Amendement 12
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat China de EU voor de 
uitdaging stelt van de tenuitvoerlegging 
van een ambitieus Europees industriebeleid 
is, gebaseerd op de vaststelling van strikte 
normen, de intensivering van de 
antidumpingmaatregelen, een 
evenwichtigere aanpak op het gebied van 
openbare aanbestedingen, onderzoek en 
innovatie, en groene economie; wijst erop 
dat een dergelijk industriebeleid slechts 
doeltreffend is als het op Europese schaal 
wordt opgezet en dat een nationale aanpak 
een coherent Europees optreden ten 
aanzien van China onmogelijk maakt;

2. is van oordeel dat China de EU voor de 
uitdaging stelt van de tenuitvoerlegging 
van een ambitieus Europees industriebeleid 
is, gebaseerd op de vaststelling van strikte 
normen, de intensivering van de 
antidumpingmaatregelen, een ambitieuzere 
en evenwichtigere aanpak op het gebied 
van openbare aanbestedingen, onderzoek 
en innovatie, en groene economie, wijst 
erop dat een dergelijk industriebeleid 
slechts doeltreffend is als het op Europese 
schaal wordt opgezet en wordt 
geïmplementeerd en dat een zuiver
nationale commerciële aanpak een 
coherent en doeltreffend Europees 
optreden ten aanzien van China momenteel
onmogelijk maakt;

Or. fr

Amendement 13
Henri Weber
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat China de EU voor de 
uitdaging stelt van de tenuitvoerlegging 
van een ambitieus Europees industriebeleid 
is, gebaseerd op de vaststelling van strikte 
normen, de intensivering van de 
antidumpingmaatregelen, een 
evenwichtigere aanpak op het gebied van 
openbare aanbestedingen, onderzoek en 
innovatie, en groene economie; wijst erop 
dat een dergelijk industriebeleid slechts 
doeltreffend is als het op Europese schaal 
wordt opgezet en dat een nationale aanpak 
een coherent Europees optreden ten 
aanzien van China onmogelijk maakt;

2. is van oordeel dat China de EU voor de 
uitdaging stelt van de tenuitvoerlegging 
van een ambitieus en doelbewust Europees 
industriebeleid is, gebaseerd op de 
vaststelling, de toepassing en de naleving
van strikte normen, de intensivering van de 
antidumpingmaatregelen, een 
evenwichtigere aanpak op het gebied van 
openbare aanbestedingen, onderzoek en 
innovatie, en groene economie; wijst erop 
dat een dergelijk industriebeleid slechts 
doeltreffend is als het op Europese schaal 
wordt opgezet en dat een nationale aanpak 
een coherent communautair optreden van 
de Unie ten aanzien van China onmogelijk 
maakt;

Or. fr

Amendement 14
Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat China de EU voor de
uitdaging stelt van de tenuitvoerlegging 
van een ambitieus Europees industriebeleid 
is, gebaseerd op de vaststelling van strikte 
normen, de intensivering van de 
antidumpingmaatregelen, een 
evenwichtigere aanpak op het gebied van 
openbare aanbestedingen, onderzoek en 
innovatie, en groene economie; wijst erop 
dat een dergelijk industriebeleid slechts 
doeltreffend is als het op Europese schaal 
wordt opgezet en dat een nationale aanpak 
een coherent Europees optreden ten 
aanzien van China onmogelijk maakt;

2. is van oordeel dat de bilaterale handel 
met China de EU voor een uitdaging stelt
in het kader van de tenuitvoerlegging van 
een ambitieus Europees industriebeleid, dat 
gebaseerd is op de vaststelling van strikte 
normen, de intensivering van de 
antidumpingmaatregelen, een 
evenwichtigere aanpak op het gebied van 
openbare aanbestedingen, onderzoek en 
innovatie, en groene economie; wijst erop 
dat een dergelijk industriebeleid slechts 
doeltreffend is als het op Europese schaal 
wordt gecoördineerd en dat een nationale 
aanpak een coherent Europees optreden ten 
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aanzien van China onmogelijk maakt;

Or. sv

Amendement 15
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat China de EU voor de 
uitdaging stelt van de tenuitvoerlegging 
van een ambitieus Europees industriebeleid 
is, gebaseerd op de vaststelling van strikte 
normen, de intensivering van de 
antidumpingmaatregelen, een 
evenwichtigere aanpak op het gebied van 
openbare aanbestedingen, onderzoek en 
innovatie, en groene economie; wijst erop 
dat een dergelijk industriebeleid slechts 
doeltreffend is als het op Europese schaal 
wordt opgezet en dat een nationale aanpak 
een coherent Europees optreden ten 
aanzien van China onmogelijk maakt;

2. is van oordeel dat China de EU voor de 
uitdaging stelt van de tenuitvoerlegging 
van een ambitieus Europees industriebeleid 
is, gebaseerd op de vaststelling van strikte 
normen, de intensivering van de 
antidumpingmaatregelen, een 
evenwichtigere aanpak op het gebied van 
openbare aanbestedingen, onderzoek en 
innovatie, naleving van het intellectuele-
eigendomsrecht en groene economie; wijst 
erop dat een dergelijk industriebeleid 
slechts doeltreffend is als het op Europese 
schaal wordt opgezet en dat een nationale 
aanpak een coherent Europees optreden ten 
aanzien van China onmogelijk maakt;

Or. ro

Amendement 16
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van oordeel dat China de EU voor de 
uitdaging stelt van de tenuitvoerlegging 
van een ambitieus Europees industriebeleid 
is, gebaseerd op de vaststelling van strikte 
normen, de intensivering van de 
antidumpingmaatregelen, een 

2. is van oordeel dat China de EU voor de 
uitdaging stelt van de tenuitvoerlegging 
van een ambitieus Europees industriebeleid 
is, gebaseerd op de vaststelling van strikte 
normen, de intensivering van de 
antidumpingmaatregelen, een 
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evenwichtigere aanpak op het gebied van 
openbare aanbestedingen, onderzoek en 
innovatie, en groene economie; wijst erop 
dat een dergelijk industriebeleid slechts 
doeltreffend is als het op Europese schaal 
wordt opgezet en dat een nationale aanpak 
een coherent Europees optreden ten 
aanzien van China onmogelijk maakt;

evenwichtigere aanpak op het gebied van 
openbare aanbestedingen, onderzoek en 
innovatie, en duurzame economie; wijst 
erop dat een dergelijk industriebeleid 
slechts doeltreffend is als het op Europese 
schaal wordt opgezet en dat een nationale 
aanpak een coherent Europees optreden ten 
aanzien van China onmogelijk maakt;

Or. ro

Amendement 17
Henri Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. betreurt dat de belemmering van de 
toegang tot de Chinese markten, waaraan 
onder meer in het jongste verslag van de 
Europese Kamer van Koophandel wordt 
gerefereerd, voor de Europese 
ondernemingen enorme kosten en 
afzetverlies veroorzaken; onderstreept dat 
de toegang tot bepaalde sleutelsectoren 
begrensd blijft als gevolg van de 
beperkingen die zijn opgelegd aan de 
investeringen in sommige sectoren als de 
automobiel-, de telecommunicatie-, de 
energie- en de petrochemische industrie, 
alsook de sector van de financiële 
diensten, wegens de maximumgrens die is 
ingevoerd voor het verwerven van 
aandelen;

Or. fr

Amendement 18
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept dat als gevolg van de 
gebrekkige naleving van het intellectuele-
eigendomsrecht Europese bedrijven niet 
geneigd zijn, enerzijds, tot directe 
investeringen of tot deelneming aan 
gemengde bedrijven en, anderzijds, tot de 
overdracht van spitstechnologie en de 
modernisering van de technologie;  dringt 
er op aan dat de Commissie in de context 
van de betrekkingen tussen de EU en 
China ijvert voor een betere bescherming 
van het intellectuele-eigendomsrecht en 
betere randvoorwaarden voor directe 
investeringen en de oprichting van 
gemengde bedrijven, zodat de Europese 
ondernemingen die gespecialiseerd zijn in 
spitstechnologie in China kunnen 
investeren;

Or. ro

Amendement 19
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat de openbare 
aanbestedingen de hoeksteen vormen van 
een coherent, duurzaam en innoverend 
Europees industrieel beleid; wijst erop dat 
China in 2016 de status van 
markteconomie krijgt en verzoekt de 
Commissie maatregelen voor te stellen om 
in het bijzonder ten behoeve van de 
Europese innoverende kmo's na 2016 
handelsbeschermingsmechanismen te 
behouden; 

Or. fr
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Amendement 20
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat de Chinese 
maatregelen ter beperking van de 
markttoegang en het gebrek aan afdoende 
bescherming van de intellectuele-
eigendomsrechten de 
expansiemogelijkheden van de Europese 
ondernemingen in China aanzienlijk 
inperken; roept China er daarom toe op 
zijn economische openheid dringend te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 21
Niki Tzavela

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie werk te 
maken van een informatie-
uitwisselingsmechanisme betreffende 
intergouvernementele overeenkomsten 
tussen lidstaten en derde landen inzake de 
handel met China, dat een coherent beleid 
ten aanzien van China in de hand zal 
werken;

Or. en

Amendement 22
Ioannis A. Tsoukalas
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. maakt zich zorgen om het gebrek 
aan wil bij de Chinese autoriteiten om 
effectief werk te maken van de 
bescherming van de auteursrechten en het 
probleem van de namaak van producten 
als elektronica, software, culturele 
audiovisuele inhouden en geneesmiddelen 
aan te pakken, wat aanzienlijke negatieve 
gevolgen heeft voor de EU op economisch 
en sociaal vlak;

Or. en

Amendement 23
Henri Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. stelt vast dat technische 
belemmeringen voor buitenlandse 
bedrijven in stand worden gehouden en 
dat bij sommige Chinese 
reguleringsorganen de tendens naar 
ongelijke behandeling sterker wordt, en 
constateert bovendien een gebrek aan 
transparantie in de regelgeving;

Or. fr

Amendement 24
Niki Tzavela

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 ter. acht het belangrijk dat beide zijden 
het eens worden over een 
investeringskader en dat wordt gezocht 
naar raakvlakken tussen de EU 2020-
strategie en het Chinese vijfjarenplan;

Or. en

Amendement 25
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. maakt zich zorgen om het 
gebrek aan wil bij de Chinese autoriteiten 
om de internetbeveiliging te verbeteren en 
de cybercriminaliteit te bestraffen, die de 
veiligheid van het wereldwijde net en de 
informatie ondermijnt en aanzienlijke 
negatieve gevolgen heeft voor de EU op 
economisch en sociaal vlak;

Or. en

Amendement 26
Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van oordeel dat de EU, als grootste 
wereldmarkt ook de grootste 
wereldproducent van normen moet blijven;
dringt er bijgevolg op aan dat alle goederen 
die op de interne Europese markt in 
omloop zijn de Europese voorschriften op 

3. is van oordeel dat de EU, als grootste 
wereldmarkt ook de grootste 
wereldproducent van normen moet blijven;
dringt er bijgevolg op aan dat alle goederen
die op de interne Europese markt in 
omloop zijn de Europese voorschriften op 
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sociaal, milieu- en volksgezondheidsgebied 
in acht nemen; verzoekt de Commissie snel 
een scenario voor te stellen voor de
geleidelijke invoering van een stelsel van 
randvoorwaarden voor de 
handelsbetrekkingen en/of correctie aan 
de grenzen;

sociaal, milieu- en volksgezondheidsgebied 
in acht nemen; dringt er bij de lidstaten op 
aan hun instrumenten voor toezicht op de 
nationale markt te verbeteren om te 
voorkomen dat producten die niet 
beantwoorden aan de EU-normen op de 
EU-markt geraken; verzoekt de 
Commissie te evalueren in hoeverre een 
gemeenschappelijke EU-aanpak van het 
markttoezicht een toegevoegde waarde 
vormt voor de bestaande toezichtregeling;

Or. en

Amendement 27
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van oordeel dat de EU, als grootste 
wereldmarkt ook de grootste 
wereldproducent van normen moet blijven;
dringt er bijgevolg op aan dat alle goederen 
die op de interne Europese markt in 
omloop zijn de Europese voorschriften op 
sociaal, milieu- en volksgezondheidsgebied 
in acht nemen; verzoekt de Commissie snel 
een scenario voor te stellen voor de 
geleidelijke invoering van een stelsel van 
randvoorwaarden voor de 
handelsbetrekkingen en/of correctie aan de 
grenzen;

3. is van oordeel dat de EU, als grootste 
wereldmarkt ook de grootste 
wereldproducent van normen moet blijven, 
in het bijzonder voor strategische 
sectoren; moedigt in dat opzicht China en 
de EU ertoe aan samen te werken in het 
kader van de internationale 
onderhandelingen over normen; dringt er 
bijgevolg op aan dat alle goederen die op 
de interne Europese markt in omloop zijn 
de Europese voorschriften op sociaal, 
milieu- en volksgezondheidsgebied strikt
in acht nemen en verzoekt de Commissie 
snel een scenario voor te stellen voor de 
geleidelijke invoering van een stelsel van 
randvoorwaarden voor de 
handelsbetrekkingen en/of correctie aan de 
grenzen wat goederen uit derde landen 
betreft die deze normen niet naleven;

Or. fr
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Amendement 28
Henri Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van oordeel dat de EU, als grootste 
wereldmarkt ook de grootste 
wereldproducent van normen moet blijven;
dringt er bijgevolg op aan dat alle goederen 
die op de interne Europese markt in 
omloop zijn de Europese voorschriften op 
sociaal, milieu- en volksgezondheidsgebied 
in acht nemen; verzoekt de Commissie snel 
een scenario voor te stellen voor de 
geleidelijke invoering van een stelsel van 
randvoorwaarden voor de 
handelsbetrekkingen en/of correctie aan de 
grenzen;

3. is van oordeel dat de EU, als grootste 
wereldmarkt ook de grootste 
wereldproducent van normen moet blijven;
dringt er bijgevolg op aan dat alle goederen 
die op de interne Europese markt in 
omloop zijn de Europese voorschriften op 
sociaal, milieu- en volksgezondheidsgebied 
in acht nemen; dringt aan op versterking 
van de organen die belast zijn met het 
toezicht op de goederen die het Europese 
grondgebied binnenkomen; verzoekt
bovendien de Commissie snel een scenario 
voor te stellen voor de geleidelijke 
invoering van een stelsel van 
randvoorwaarden voor de 
handelsbetrekkingen en/of correctie aan de 
grenzen;

Or. fr

Amendement 29
Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van oordeel dat de EU, als grootste 
wereldmarkt ook de grootste 
wereldproducent van normen moet blijven;
dringt er bijgevolg op aan dat alle goederen 
die op de interne Europese markt in 
omloop zijn de Europese voorschriften op 
sociaal, milieu- en volksgezondheidsgebied 
in acht nemen; verzoekt de Commissie snel 
een scenario voor te stellen voor de 
geleidelijke invoering van een stelsel van 

3. is van oordeel dat de EU, als grootste 
wereldmarkt ook de grootste 
wereldproducent van normen moet blijven;
dringt er bijgevolg op aan dat alle goederen 
die op de interne Europese markt in 
omloop zijn bepaalde voorschriften op 
sociaal, milieu- en volksgezondheidsgebied 
in acht nemen;
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randvoorwaarden voor de 
handelsbetrekkingen en/of correctie aan 
de grenzen;

Or. sv

Amendement 30
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van oordeel dat de EU, als grootste 
wereldmarkt ook de grootste 
wereldproducent van normen moet blijven;
dringt er bijgevolg op aan dat alle goederen 
die op de interne Europese markt in 
omloop zijn de Europese voorschriften op 
sociaal, milieu- en volksgezondheidsgebied 
in acht nemen; verzoekt de Commissie snel 
een scenario voor te stellen voor de 
geleidelijke invoering van een stelsel van 
randvoorwaarden voor de 
handelsbetrekkingen en/of correctie aan de 
grenzen;

3. onderstreept de significante 
vooruitgang die China heeft geboekt met 
het ontwikkelen en invoeren van zijn 
eigen normen; is van oordeel dat de EU, 
als grootste wereldmarkt ook de grootste 
wereldproducent van normen moet blijven;
dringt er bijgevolg op aan dat alle goederen 
die op de interne Europese markt in 
omloop zijn de Europese voorschriften op 
sociaal, technisch, milieu- en 
volksgezondheidsgebied in acht nemen;
verzoekt de Commissie snel een scenario 
voor te stellen voor de geleidelijke 
invoering van een stelsel van 
randvoorwaarden voor de 
handelsbetrekkingen en/of correctie aan de 
grenzen;

Or. en

Amendement 31
Henri Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. acht het voor de EU van 
primordiaal belang dat de naleving van de 
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Europese normen, de bescherming van de 
intellectuele-eigendomsrechten en de 
bestrijding van namaak krachtdadig 
worden verdedigd in het kader van de 
nieuwe macro-economische 
onderhandelingen;

Or. fr

Amendement 32
Jean-Pierre Audy

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept de noodzaak van 
reciprociteit, in het bijzonder waar het 
gaat om de toegang tot openbare 
aanbestedingen, tot het 
ondernemingskapitaal, enz.; 

Or. fr

Amendement 33
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de enorme investeringen van 
China in hernieuwbare energieën, maar 
gelooft dat de EU nog altijd goed is voor 
een koppositie indien zij haar inspanningen 
en haar investeringen vastberaden toespitst 
op het spaarzaam gebruik van de 
hulpbronnen en op groene economie;

4. juicht de enorme investeringen van 
China in hernieuwbare energieën toe en 
wijst erop dat, volgens het wereldrapport 
2010 van het mundiaal netwerk ter 
bevordering van de hernieuwbare 
energieën voor de 21e eeuw over 
hernieuwbare energie ("REN 21"), dat 
wordt ondersteund door het 
Internationaal Energieagentschap en de 
Verenigde Naties en waarin als doel wordt 
gesteld de productie van hernieuwbare 
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energie over de hele wereld met 80 
gigawatt (GW) te doen toenemen, China 
op de eerste plaats komt met een stijging 
van 37 GW; wijst er echter op dat de EU 
nog altijd goed is voor een koppositie 
indien zij haar inspanningen en haar 
investeringen vastberaden toespitst op het 
spaarzaam gebruik van de hulpbronnen en 
op groene economie;

Or. lt

Amendement 34
Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de enorme investeringen van 
China in hernieuwbare energieën, maar 
gelooft dat de EU nog altijd goed is voor 
een koppositie indien zij haar inspanningen
en haar investeringen vastberaden
toespitst op het spaarzaam gebruik van de 
hulpbronnen en op groene economie;

4. wijst op de enorme investeringen van 
China in hernieuwbare energieën en 
energie-efficiëntie en dringt aan op 
urgente maatregelen en een sterker 
engagement om ervoor te zorgen dat de 
EU op die gebieden nog altijd goed is voor 
een koppositie indien zij haar inspanningen 
toespitst op het efficiënt spaarzaam gebruik 
van de hulpbronnen en op groene 
economie en zwaar investeert op deze 
gebieden; waarschuwt voor het 
belemmeren van handel en investeringen 
in zogenaamde "groene" goederen, 
aangezien dit de groei van een 
daadwerkelijk globale markt van groene 
en duurzame technologie tegenwerkt;

Or. en

Amendement 35
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de enorme investeringen van 
China in hernieuwbare energieën, maar 
gelooft dat de EU nog altijd goed is voor 
een koppositie indien zij haar inspanningen 
en haar investeringen vastberaden toespitst 
op het spaarzaam gebruik van de 
hulpbronnen en op groene economie;

4. wijst op de enorme investeringen en 
financiële overheidssteun van China door 
middel van subsidies in hernieuwbare 
energieën, maar gelooft dat de EU nog 
altijd goed is voor een koppositie indien zij 
haar inspanningen en haar investeringen 
vastberaden toespitst op het spaarzaam 
gebruik van de hulpbronnen en op groene 
economie; onderstreept dat de EU zonder 
passende maatregelen netto-invoerder van 
technologieën voor hernieuwbare energie 
zal worden, wat zonder enige twijfel 
gevolgen zal hebben voor de 
energievoorziening;

Or. en

Amendement 36
Giles Chichester

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de enorme investeringen van 
China in hernieuwbare energieën, maar 
gelooft dat de EU nog altijd goed is voor 
een koppositie indien zij haar inspanningen 
en haar investeringen vastberaden toespitst 
op het spaarzaam gebruik van de 
hulpbronnen en op groene economie;

4. wijst erop dat de enorme investeringen 
van China in hernieuwbare energieën een 
rechtstreekse negatieve impact heeft op de 
eigen fabrikanten van de EU die 
werkzaam zijn op het gebied van 
hernieuwbare energie, maar gelooft dat de 
EU nog altijd goed is voor een koppositie 
indien zij haar inspanningen en haar 
investeringen vastberaden toespitst op het 
spaarzaam gebruik van de hulpbronnen en 
op groene economie;

Or. en

Amendement 37
Ioan Enciu
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de enorme investeringen van 
China in hernieuwbare energieën, maar 
gelooft dat de EU nog altijd goed is voor 
een koppositie indien zij haar inspanningen
en haar investeringen vastberaden 
toespitst op het spaarzaam gebruik van de 
hulpbronnen en op groene economie;

4. wijst op de enorme investeringen van 
China in hernieuwbare energieën, maar 
gelooft dat de EU nog altijd goed is voor 
een koppositie indien zij haar inspanningen 
vastberaden toespitst op het spaarzaam 
gebruik van de hulpbronnen en investeert 
in een duurzame, evenwichtige en 
territoriaal samenhangende economie;

Or. ro

Amendement 38
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept dat China de eerste 
plaats in de wereldranglijst bekleedt wat 
het aantal windmolenparken betreft, dat 
de Chinese en Indiase producenten van 
windmolenturbines zich plaatsen onder de 
eerste tien en dat China momenteel de 
grootste producent ter wereld van 
fotovoltaïsche zonnepanelen is; roept de 
Commissie en de lidstaten op om in de EU 
maatregelen te nemen voor ontwikkeling 
en eco-efficiënte productie van deze 
technologie en andere innovatieve 
technologieën die nodig zijn voor het 
bereiken van de ambitieuze doelstellingen 
met betrekking tot het reduceren van de 
broeikasgasemissies;

Or. ro
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Amendement 39
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. constateert het toenemend aantal 
sociale conflicten in China en betreurt dat 
de verhoging van het minimumloon de 
inflatie niet compenseert, vooral in de 
zuidelijke provincies; roept China ertoe op 
een omvattende wet inzake collectieve 
arbeidsovereenkomsten aan te nemen en 
alle nodige instrumenten in het leven te 
roepen die de sociale dialoog bevorderen; 
stelt de Commissie voor een specifieke 
samenwerking met de Chinese 
autoriteiten op gang te brengen om deze 
ontwikkelingen te begeleiden;

Or. fr

Amendement 40
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. stelt verontrust vast dat China de 
vrije wereldhandel in zeldzame 
aardmetalen en afgeleide producten blijft 
belemmeren en de beperkende 
maatregelen nog stringenter heeft 
gemaakt door de exportquota's nu ook 
voor legeringen van zeldzame 
aardmetalen te verlagen; roept de 
Commissie ertoe op vastberaden met 
China samen te werken om 
overeenkomsten te bereiken die voor beide 
partijen voordelig zijn en stroken met 
milieurecht en het internationaal 
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handelsrecht;

Or. en

Amendement 41
Henri Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat China zich ambitieuze 
streefdoelen voor het leveren van 
innoverende en ecologisch verantwoorde 
producten heeft gesteld, en dringt erop 
aan dat de EU zich vergelijkbare doelen 
stelt, en hetzelfde doet voor de steun aan 
starters, innoverende kmo's en 
middelgrote ondernemingen die niet tot 
een groot concern behoren;

Or. fr

Amendement 42
Henri Weber

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. is van mening dat de stijging van de 
nationale vraag en de voortzetting van de 
economische hervormingen in China van 
doorslaggevend belang zullen zijn voor 
het bevorderen van een evenwichtiger 
marktklimaat en het terugdringen van de 
bilaterale tekorten; spoort het land aan tot 
een onontbeerlijke hervorming van de 
bankdiensten en de totstandbrenging van 
een reële markt voor consumentenkrediet;

Or. fr
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Amendement 43
Fiona Hall

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. roept de EU en China ertoe op 
partnerschappen te ontwikkelen op het 
gebied van O&O en industriële 
samenwerking in de toekomstgerichte 
sectoren van de groene economie, zoals 
recycling, het doeltreffend gebruik van de 
zeldzame aardmetalen in de gehele 
economische cyclus, de hernieuwbare 
energiebronnen en de energie-efficiëntie.

5. roept de EU en China ertoe op 
partnerschappen en een effectievere 
uitwisseling van beste praktijken te 
ontwikkelen op het gebied van O&O en 
industriële samenwerking in de 
toekomstgerichte sectoren van de groene 
economie, zoals vermindering van het 
verbruik, recycling, het doeltreffend en 
duurzaam gebruik van grondstoffen en 
zeldzame aardmetalen in de gehele 
economische cyclus, de hernieuwbare 
energiebronnen en de energie-efficiëntie.
dringt er op aan dat de EU haar 
inspanningen opdrijft om haar 
voorzieningszekerheid te verbeteren door 
onderzoek naar duurzame alternatieven 
en een doelgerichtere implementatie van 
de hiërarchie van het afvalbeheer bij 
industriële processen.

Or. en

Amendement 44
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. roept de EU en China ertoe op 
partnerschappen te ontwikkelen op het 
gebied van O&O en industriële
samenwerking in de toekomstgerichte 
sectoren van de groene economie, zoals 
recycling, het doeltreffend gebruik van de 

5. roept de EU en China ertoe op 
partnerschappen te ontwikkelen op het 
gebied van O&O, door middel van
samenwerking in de toekomstgerichte
industriële sectoren van de groene 
economie, zoals recycling, het doeltreffend 
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zeldzame aardmetalen in de gehele 
economische cyclus, de hernieuwbare 
energiebronnen en de energie-efficiëntie.

gebruik van de zeldzame aardmetalen en 
de andere strategische hulpbronnen in de 
gehele economische cyclus, de 
hernieuwbare energiebronnen, de 
ontwikkeling van steenkolentechnolgie 
met een uitstoot van bijna nul, en de 
energie-efficiëntie. spoort actief aan tot 
samenwerking om de transparantie en de 
betrouwbaarheid van de gegevens 
betreffende energie te verbeteren, alsook 
tot meer uitwisseling van informatie;

Or. lt

Amendement 45
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. roept de EU en China ertoe op 
partnerschappen te ontwikkelen op het 
gebied van O&O en industriële
samenwerking in de toekomstgerichte 
sectoren van de groene economie, zoals 
recycling, het doeltreffend gebruik van de 
zeldzame aardmetalen in de gehele 
economische cyclus, de hernieuwbare 
energiebronnen en de energie-efficiëntie.

5. roept de EU en China ertoe op 
partnerschappen te ontwikkelen op het 
gebied van O&O, door middel van
samenwerking in de toekomstgerichte
industriële sectoren van de groene 
economie, zoals recycling, het doeltreffend 
gebruik van de zeldzame aardmetalen en 
de andere strategische hulpbronnen in de 
gehele economische cyclus, de 
hernieuwbare energiebronnen, de 
ontwikkeling van steenkolentechnologie 
met een uitstoot van bijna nul, en de 
energie-efficiëntie. spoort actief aan tot 
samenwerking om de transparantie en de 
betrouwbaarheid van de gegevens 
betreffende energie te verbeteren, alsook 
tot meer uitwisseling van informatie;

Or. lt

Amendement 46
Ioannis A. Tsoukalas
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. roept de EU en China ertoe op 
partnerschappen te ontwikkelen op het 
gebied van O&O en industriële
samenwerking in de toekomstgerichte 
sectoren van de groene economie, zoals 
recycling, het doeltreffend gebruik van de 
zeldzame aardmetalen in de gehele 
economische cyclus, de hernieuwbare 
energiebronnen en de energie-efficiëntie.

5. roept de EU en China ertoe op
strategische partnerschappen te 
ontwikkelen op het gebied van O&O en 
industriële, technologische en 
innovatiesamenwerking in de 
toekomstgerichte sectoren van de groene 
economie, zoals recycling, het doeltreffend 
gebruik van de zeldzame aardmetalen in de 
gehele economische cyclus, de 
hernieuwbare energiebronnen en de 
energie-efficiëntie via het delen en 
coproduceren van technologie op het 
gebied van hernieuwbare energie, en 
gezamenlijke O&O-programma's;.

Or. en

Amendement 47
Jean-Pierre Audy

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. roept de EU en China ertoe op 
partnerschappen te ontwikkelen op het 
gebied van O&O en industriële 
samenwerking in de toekomstgerichte 
sectoren van de groene economie, zoals 
recycling, het doeltreffend gebruik van de 
zeldzame aardmetalen in de gehele 
economische cyclus, de hernieuwbare 
energiebronnen en de energie-efficiëntie.

5. roept de EU en China ertoe op 
partnerschappen te ontwikkelen op het 
gebied van O&O en industriële 
samenwerking in de toekomstgerichte 
sectoren van de groene economie, zoals 
recycling, het doeltreffend gebruik van de 
zeldzame aardmetalen in de gehele 
economische cyclus, de hernieuwbare 
energiebronnen en de energie-efficiëntie, 
en stelt eveneens voor dat de EU het 
partnerschap met China versterkt in het 
kader van het ITER-project.

Or. fr
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Amendement 48
Marita Ulvskog

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. roept de EU en China ertoe op 
partnerschappen te ontwikkelen op het 
gebied van O&O en industriële 
samenwerking in de toekomstgerichte 
sectoren van de groene economie, zoals 
recycling, het doeltreffend gebruik van de 
zeldzame aardmetalen in de gehele 
economische cyclus, de hernieuwbare 
energiebronnen en de energie-efficiëntie.

5. roept de EU en China ertoe op 
partnerschappen te ontwikkelen op het 
gebied van O&O en industriële 
samenwerking in de toekomstgerichte 
sectoren van de groene economie, zoals 
recycling en "urban mining" (stedelijke 
mijnbouw), het doeltreffend gebruik van 
de zeldzame aardmetalen in de gehele 
economische cyclus, de hernieuwbare 
energiebronnen en de energie-efficiëntie.

Or. sv

Amendement 49
Mario Pirillo

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – streepje 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- wijst erop dat China tariefbarrières blijft 
opwerpen, waaronder discriminerende 
aanbestedingsprocedures, beperkingen 
inzake grondstoffen, invoer- en 
uitvoerquota die een negatieve impact 
hebben op de aanwezigheid van Europese 
ondernemingen op de Chinese markt;

Or. it

Amendement 50
Mario Pirillo
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – streepje 2 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– onderstreept dat China beperkingen 
blijft opleggen aan de export van 
grondstoffen, in de vorm van heffingen en 
quota, tegen de wil van de 
Wereldhandelsorganisatie in, waardoor 
de totale prijs van de grondstoffen 
kunstmatig de hoogte in wordt gejaagd en 
de binnenlandse prijs daalt, wat de 
Chinese producenten een significant 
concurrentievoordeel oplevert;

Or. it

Amendement 51
Mario Pirillo

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – streepje 3 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- herinnert eraan dat China nagenoeg 
97% van de voorziening van zeldzame 
aardmetalen in handen heeft, waar de 
Chinese autoriteiten quota voor hebben
ingesteld die de uitvoer beperken, met als 
gevolg een stijging van de aankoopprijs 
voor het Europese bedrijfsleven, dat 
benadeeld wordt ten opzichte van de 
Chinese ondernemingen;

Or. it

Amendement 52
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is ingenomen met het feit dat de 
Europese programma's toegankelijk zijn 
voor Chinese onderzoeksteams en dringt 
erop aan dat de Chinese programma's ook 
worden opgesteld voor Europese 
onderzoekers; moedigt de 
totstandbrenging van technologische 
partnerschappen aan om de 
gemeenschappelijke uitdaging van de 
ontwikkeling van hulpbronnenefficiënte 
productietechnieken te kunnen aangaan;

Or. fr

Amendement 53
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. roept de EU en China ertoe op om, 
in het voordeel van zowel de Europese als 
de Chinese burgers, strategische 
partnerschappen te ontwikkelen op het 
gebied van O&O door middel van 
nauwere samenwerking tussen Chinese 
en EU-universiteiten en 
onderzoeksinstituten, gemeenschappelijke 
academische en opleidingsprogramma's, 
een grotere mobiliteit van onderzoekers en 
samenwerkingsprogramma's op 
onderzoeksgebied, 

Or. en

Amendement 54
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. wijst erop dat de Europese 
doelstellingen voor vermindering van de 
CO2-uitstoot geen rekening houden met 
de "ingevoerde emissies", die in andere 
landen, zoals China, worden verrekend; 
dringt er bijgevolg op aan dat de 
Commissie haar doelstellingen bijstelt en 
aanpast aan de reële 
klimaatverantwoordelijkheid van de EU;

Or. fr

Amendement 55
Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. dringt aan op een evaluatie van 
de impact van de Speciale Economische 
Zones van China in de Afrikaanse en 
Noord-Afrikaanse landen, met name in de 
landen waarmee de EU 
handelsakkoorden heeft gesloten; wijst er 
verontrust op dat de Chinese politiek in 
Afrika dramatische gevolgen kan hebben 
voor de natuurlijke hulpbronnen en een 
uitdaging vormt voor het 
ontwikkelingsbeleid van de EU; verzoekt 
de Commissie de coherentie tussen het 
Europese handelsbeleid ten aanzien van 
China en het Europese 
ontwikkelingsbeleid in Afrika onder de 
loep te nemen;

Or. fr
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