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Amendamentul 1
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că dezechilibrele în relațiile 
comerciale dintre UE și China au la bază 
diferențele existente sub aspectul 
modelului social, economic și democratic; 
consideră că absența sau respectarea 
insuficientă a anumitor drepturi în China 
contribuie la crearea acestor dezechilibre;
încurajează, deci, dialogul între cei doi 
parteneri;

1. consideră că dezechilibrele în relațiile 
comerciale dintre UE și China au la bază 
diferențele existente sub aspectul 
modelului social, economic și democratic
și specificitățile în materie de demografie 
și de resurse naturale; încurajează cei doi 
parteneri să dezvolte un dialog strategic 
mai strâns și mai responsabil, care să țină 
seama de interesele celor două părți, 
sprijinind și contribuind la un sistem 
multilateral solid și eficient;

Or. lt

Amendamentul 2
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că dezechilibrele în relațiile 
comerciale dintre UE și China au la bază 
diferențele existente sub aspectul 
modelului social, economic și democratic; 
consideră că absența sau respectarea 
insuficientă a anumitor drepturi în China 
contribuie la crearea acestor dezechilibre; 
încurajează, deci, dialogul între cei doi 
parteneri;

1. consideră că dezechilibrele în relațiile 
comerciale dintre UE și China au la bază în 
mare măsură diferențele existente sub 
aspectul modelului social, economic, 
demografic și democratic; consideră că 
absența sau respectarea insuficientă a 
anumitor drepturi, mai ales sociale, în 
China contribuie la crearea acestor 
dezechilibre; recunoaște că sunt depuse 
anumite eforturi în domeniu, dar că 
acestea rămân în continuare insuficiente; 
încurajează, deci, dialogul critic și 
angajamentul constructiv între cei doi 
parteneri;
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Or. fr

Amendamentul 3
Henri Weber

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că dezechilibrele în relațiile 
comerciale dintre UE și China au la bază
diferențele existente sub aspectul 
modelului social, economic și democratic; 
consideră că absența sau respectarea 
insuficientă a anumitor drepturi în China 
contribuie la crearea acestor dezechilibre; 
încurajează, deci, dialogul între cei doi 
parteneri;

1. consideră că dezechilibrele în relațiile 
comerciale dintre UE și China reflectă
diferențele existente sub aspectul 
modelului social, economic și democratic
între aceste două mari puteri; consideră că 
absența sau respectarea insuficientă a 
anumitor drepturi în China contribuie la 
crearea acestor dezechilibre; încurajează, 
deci, dialogul în vederea instaurării unor 
măsuri de reciprocitate pozitivă între cei 
doi parteneri;

Or. fr

Amendamentul 4
Niki Tzavela

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că dezechilibrele în relațiile 
comerciale dintre UE și China au la bază 
diferențele existente sub aspectul 
modelului social, economic și democratic; 
consideră că absența sau respectarea 
insuficientă a anumitor drepturi în China 
contribuie la crearea acestor dezechilibre; 
încurajează, deci, dialogul între cei doi 
parteneri;

1. consideră că dezechilibrele în relațiile 
comerciale dintre UE și China au la bază 
diferențele existente sub aspectul 
modelului social, economic și democratic; 
consideră că absența sau respectarea 
insuficientă a anumitor drepturi în China 
contribuie la crearea acestor dezechilibre; 
subliniază importanța identificării unei 
strategii de dialog cu China, începând cu 
aspectele privind piața muncii;

Or. en
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Amendamentul 5
Mario Pirillo

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că dezechilibrele în relațiile 
comerciale dintre UE și China au la bază 
diferențele existente sub aspectul 
modelului social, economic și democratic; 
consideră că absența sau respectarea 
insuficientă a anumitor drepturi în China 
contribuie la crearea acestor dezechilibre; 
încurajează, deci, dialogul între cei doi 
parteneri;

1. consideră că dezechilibrele în relațiile 
comerciale dintre UE și China au la bază 
diferențele existente sub aspectul 
modelului social, economic și democratic; 
consideră că absența sau respectarea 
insuficientă a anumitor drepturi în China, 
în special cele ale lucrătorilor, contribuie 
la crearea acestor dezechilibre; încurajează, 
deci, dialogul între cei doi parteneri;

Or. it

Amendamentul 6
Mario Pirillo

Proiect de aviz
Punctul 1 – liniuța 1 (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- invită China să își asume 
responsabilitățile față de OMC, pentru a 
permite celorlalte părți accesul deplin la 
piața de bunuri și servicii, libertatea de a 
investi și protecția drepturilor 
întreprinderilor europene, precum și o 
protecție sporită a drepturilor de 
proprietate intelectuală;

Or. it

Amendamentul 7
Silvia-Adriana Țicău



PE473.926v01-00 6/31 AM\880236RO.doc

RO

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. atrage atenția asupra tentației pe care 
o au întreprinderile europene ca, pentru 
a-și reduce costurile și a-și crește 
profiturile, să își delocalizeze activitatea 
în China, în dauna forței de muncă din 
UE și fără respectarea obiectivelor de 
reducere a emisiilor poluante și a 
normelor sociale și de muncă din UE; 
Solicită dezvoltarea unei politici 
comerciale UE-China care să permită 
cooperarea și dezvoltarea economică și 
socială a ambelor părți;

Or. ro

Amendamentul 8
Marita Ulvskog

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că Europa și China 
întâmpină atât provocări, cât și 
oportunități importante cu privire la 
relația noastră reciprocă; subliniază 
faptul că, în prezent, întrucât cererea se 
află în creștere în economiile emergente, 
UE are, de asemenea, șansa de a culege 
fructele globalizării prin consolidarea 
continuă a exporturilor de bunuri și 
servicii către noi piețe;

Or. en

Amendamentul 9
Niki Tzavela
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Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. ia act de faptul că această strategie 
trebuie să se bazeze pe o înțelegere 
reciprocă și subliniază importanța 
corelării culturilor și a sistemelor sociale;

Or. en

Amendamentul 10
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază faptul că preponderenta 
investițiilor străine directe ale UE în 
industria chineză se datorează în mare 
măsură costurilor reduse a forței de 
muncă. Majoritatea companiilor 
europene care investesc în China 
utilizează teritoriul chinez ca platformă de 
producție ''low cost'' a forței de muncă, 
pentru re-export către piețe din țări terțe 
în special în Asia, și înapoi în Europa. 
Aceasta explică parțial deficitul comercial 
al UE cu China, multe din produsele 
importate în UE din China sunt produse 
de firme europene sau de către 
subcontractanți direcți ai acestor firme;

Or. ro

Amendamentul 11
Bendt Bendtsen

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că provocarea reprezentată de 
China se referă la punerea în aplicare a 
unei politici industriale europene 
ambițioase, bazată pe definirea unor norme 
stricte, pe o consolidare a măsurilor 
antidumping, pe o abordare mai 
echilibrată în domeniul achizițiilor
publice, pe cercetare și inovare și pe o 
economie ecologică; reamintește că o 
asemenea politică industrială nu poate fi 
eficace decât dacă este concepută la scară 
europeană și că abordările naționale nu 
permit o abordare comunitară coerentă față 
de China;

2. consideră că provocarea reprezentată de 
China se referă la punerea în aplicare a 
unei politici industriale europene 
ambițioase, care ar trebui să se bazeze pe:

- definirea unor norme stricte;
- consolidarea măsurilor antidumping;
- adoptarea unei abordări mai echilibrate 
în cadrul acordurilor AAP actuale față de 
achizițiile publice, în vederea 
îmbunătățirii accesului întreprinderilor 
europene la piața chineză;
- asigurarea respectării DPI;
- cercetare și inovare;
- și pe o economie ecologică;

reamintește că o asemenea politică 
industrială nu poate fi eficace decât dacă 
este concepută la scară europeană și că 
abordările naționale nu permit o abordare 
comunitară coerentă față de China;

Or. en

Amendamentul 12
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că provocarea reprezentată de 
China se referă la punerea în aplicare a 
unei politici industriale europene 
ambițioase, bazată pe definirea unor norme 
stricte, pe o consolidare a măsurilor 
antidumping, pe o abordare mai echilibrată 
în domeniul achizițiilor publice, pe 
cercetare și inovare și pe o economie 
ecologică; reamintește că o asemenea 
politică industrială nu poate fi eficace decât 
dacă este concepută la scară europeană și 
că abordările naționale nu permit o 
abordare comunitară coerentă față de 
China;

2. consideră că provocarea pentru UE 
reprezentată de China se referă la punerea 
în aplicare a unei politici industriale 
europene ambițioase, bazată pe definirea 
unor norme stricte, pe o consolidare a 
măsurilor antidumping, pe o abordare mai 
ambițioasă și echilibrată în domeniul 
achizițiilor publice, pe cercetare și inovare 
și pe o economie ecologică; reamintește că 
o asemenea politică industrială nu poate fi 
eficace decât dacă este concepută și pusă 
în aplicare la scară europeană și că 
abordările comerciale pur naționale nu 
permit în prezent o abordare comunitară 
coerentă și eficientă față de China;

Or. fr

Amendamentul 13
Henri Weber

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că provocarea reprezentată de 
China se referă la punerea în aplicare a 
unei politici industriale europene 
ambițioase, bazată pe definirea unor norme 
stricte, pe o consolidare a măsurilor 
antidumping, pe o abordare mai echilibrată 
în domeniul achizițiilor publice, pe 
cercetare și inovare și pe o economie 
ecologică; reamintește că o asemenea 
politică industrială nu poate fi eficace decât 
dacă este concepută la scară europeană și 
că abordările naționale nu permit o 
abordare comunitară coerentă față de 
China;

2. consideră că provocarea reprezentată de 
China se referă la punerea în aplicare a 
unei politici industriale europene 
ambițioase și pro-active, bazată pe 
definirea, punerea în aplicare și 
respectarea unor norme stricte, pe o 
consolidare a măsurilor antidumping, pe o 
abordare mai echilibrată în domeniul 
achizițiilor publice, pe cercetare și inovare 
și pe o economie ecologică; reamintește că 
o asemenea politică industrială nu poate fi 
eficace decât dacă este concepută la scară 
europeană și că abordările naționale 
privează UE de o abordare comunitară 
coerentă față de China;

Or. fr
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Amendamentul 14
Marita Ulvskog

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că provocarea reprezentată de
China se referă la punerea în aplicare a 
unei politici industriale europene 
ambițioase, bazată pe definirea unor norme 
stricte, pe o consolidare a măsurilor 
antidumping, pe o abordare mai echilibrată 
în domeniul achizițiilor publice, pe 
cercetare și inovare și pe o economie 
ecologică; reamintește că o asemenea 
politică industrială nu poate fi eficace decât 
dacă este concepută la scară europeană și 
că abordările naționale nu permit o 
abordare comunitară coerentă față de 
China;

2. consideră că schimburile bilaterale cu
China constituie o provocare în cadrul 
punerii în aplicare a unei politici 
industriale europene ambițioase, bazată pe 
definirea unor norme stricte, pe o 
consolidare a măsurilor antidumping, pe o 
abordare mai echilibrată în domeniul 
achizițiilor publice, pe cercetare și inovare 
și pe o economie ecologică; reamintește că 
o asemenea politică industrială nu poate fi 
eficace decât dacă este coordonată la scară 
europeană și că abordările naționale nu 
permit o abordare comunitară coerentă față 
de China;

Or. sv

Amendamentul 15
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că provocarea reprezentată de 
China se referă la punerea în aplicare a 
unei politici industriale europene 
ambițioase, bazată pe definirea unor norme 
stricte, pe o consolidare a măsurilor 
antidumping, pe o abordare mai echilibrată 
în domeniul achizițiilor publice, pe 
cercetare și inovare și pe o economie 
ecologică; reamintește că o asemenea 
politică industrială nu poate fi eficace decât 
dacă este concepută la scară europeană și 

2. consideră că provocarea reprezentată de 
China se referă la punerea în aplicare a 
unei politici industriale europene 
ambițioase, bazată pe definirea unor norme 
stricte, pe o consolidare a măsurilor 
antidumping, pe o abordare mai echilibrată 
în domeniul achizițiilor publice, pe 
cercetare și inovare, respectarea 
proprietății intelectuale și pe o economie 
ecologică; reamintește că o asemenea 
politică industrială nu poate fi eficace decât 



AM\880236RO.doc 11/31 PE473.926v01-00

RO

că abordările naționale nu permit o 
abordare comunitară coerentă față de 
China;

dacă este concepută la scară europeană și 
că abordările naționale nu permit o 
abordare comunitară coerentă față de 
China;

Or. ro

Amendamentul 16
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că provocarea reprezentată de 
China se referă la punerea în aplicare a 
unei politici industriale europene 
ambițioase, bazată pe definirea unor norme 
stricte, pe o consolidare a măsurilor 
antidumping, pe o abordare mai echilibrată 
în domeniul achizițiilor publice, pe 
cercetare și inovare și pe o economie 
ecologică; reamintește că o asemenea 
politică industrială nu poate fi eficace decât 
dacă este concepută la scară europeană și 
că abordările naționale nu permit o 
abordare comunitară coerentă față de 
China;

2. consideră că provocarea reprezentată de 
China se referă la punerea în aplicare a 
unei politici industriale europene 
ambițioase, bazată pe definirea unor norme 
stricte, pe o consolidare a măsurilor 
antidumping, pe o abordare mai echilibrată 
în domeniul achizițiilor publice, pe 
cercetare și inovare și pe o economie 
sustenabila; reamintește că o asemenea 
politică industrială nu poate fi eficace decât 
dacă este concepută la scară europeană și 
că abordările naționale nu permit o 
abordare comunitară coerentă față de 
China;

Or. ro

Amendamentul 17
Henri Weber

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. regretă faptul că obstacolele puse în 
calea accesului pe piețele chineze, 
menționate mai ales în ultimul raport al 
Camerei Europene de Comerț, reprezintă 
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un cost enorm și o pierdere de debușee 
comerciale pentru întreprinderile 
europene; subliniază faptul că accesul la 
anumite sectoare-cheie este în continuare 
restrâns din cauza limitelor impuse 
investițiilor în anumite domenii, cum ar fi 
cel al industriei de automobile, al 
telecomunicațiilor, al petrochimiei și al 
energiei, sau cel al serviciilor financiare, 
din cauza limitelor stabilite pentru 
participații;

Or. fr

Amendamentul 18
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază faptul că slaba protecție a 
drepturilor de proprietate intelectuală 
limitează atât implicarea societăților 
europene în investiții străine directe și în 
asociații în participațiune, cât și în 
transferul de înaltă tehnologie și de 
modernizare a tehnologiei. Solicită 
Comisiei să promoveze, în cadrul relației 
UE-China, protecția drepturilor de 
proprietate intelectuală și îmbunătățirea 
condițiilor pentru investițiile directe și 
cele în asociații în participațiune, astfel 
încât firmele europene de înaltă 
tehnologie să poată să investească în 
China;

Or. ro

Amendamentul 19
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reamintește faptul că achizițiile 
publice constituie baza oricărei politici 
industriale europene coerente, durabile și 
inovatoare; constată că, în 2016, China va 
obține statutul de economie de piață și 
solicită Comisiei să propună măsuri de 
menținere a mecanismelor de apărare 
comercială după anul 2016, în special 
pentru IMM-urile inovatoare europene;

Or. fr

Amendamentul 20
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. constată că restricțiile chineze privind 
accesul pe piață și lipsa unei protecții 
adecvate a proprietății intelectuale dau 
naștere unor bariere importante în calea 
extinderii ulterioare a întreprinderilor 
europene în China; solicită, prin urmare, 
realizarea urgentă a unei deschideri 
economice mai ample a Chinei;

Or. en

Amendamentul 21
Niki Tzavela

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că stabilirea, de către 
Comisie, a unui mecanism de schimb de 
informații cu privire la acordurile 
interguvernamentale dintre statele 
membre și țările terțe în domeniul 
comerțului cu China va facilita o 
abordare coerentă față de China;

Or. en

Amendamentul 22
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. este preocupat de lipsa de voință a 
autorităților chineze de a aplica normele 
de protecție a drepturilor de autor și de a 
aborda contrafacerea produselor, cum ar 
fi produsele electronice, produsele 
software, conținutul cultural audiovizual 
și medicamentele, ceea ce are un impact 
negativ semnificativ asupra societății și 
economiei UE;

Or. en

Amendamentul 23
Henri Weber

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. constată, de altfel, menținerea 
barierelor tehnice pentru întreprinderile 
străine și o tendință în creștere către un 
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tratament inegal, remarcată în cazul 
anumitor organisme de reglementare 
chineze, precum și lipsa de transparență 
la nivelul reglementării;

Or. fr

Amendamentul 24
Niki Tzavela

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază importanța stabilirii unui 
cadru de investiții între cele două părți și 
constată importanța identificării unor 
elemente comune între Strategia UE 2020 
și planul cincinal al Chinei;

Or. en

Amendamentul 25
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 2c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. este preocupat de lipsa de voință a 
autorităților chineze de a aplica normele 
de securitate cibernetică și de a urmări în 
justiție criminalitatea informatică, ceea ce 
subminează rețeaua globală și securitatea 
informațiilor și are un impact negativ 
semnificativ asupra societății și economiei 
UE;

Or. en
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Amendamentul 26
Fiona Hall

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că, în calitate de cea mai mare 
piață din lume, UE trebuie să continue să 
fie, de asemenea, primul producător 
mondial de standarde; solicită, astfel, ca 
toate bunurile în circulație pe piața internă 
să respecte standardele europene sanitare, 
de protecție socială și de mediu; solicită 
Comisiei să propună rapid un scenariu de 
introducere progresivă a unor condiții 
pentru schimburi și/sau o ajustare la 
frontiere;

3. consideră că, în calitate de cea mai mare 
piață din lume, UE trebuie să continue să 
fie, de asemenea, primul producător 
mondial de standarde; solicită, astfel, ca 
toate bunurile în circulație pe piața internă 
să respecte standardele europene sanitare, 
de protecție socială și de mediu; îndeamnă 
statele membre să consolideze 
mecanismele naționale de supraveghere a 
pieței pentru a asigura că pe piața UE nu 
poate fi găsit niciun bun care nu respectă 
standardele UE; solicită Comisiei să 
analizeze dacă o abordare comună a UE 
față de supravegherea pieței ar putea fi 
adecvată pentru consolidarea dispozițiilor 
actuale privind monitorizarea;

Or. en

Amendamentul 27
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că, în calitate de cea mai mare 
piață din lume, UE trebuie să continue să 
fie, de asemenea, primul producător 
mondial de standarde; solicită, astfel, ca 
toate bunurile în circulație pe piața internă 
să respecte standardele europene sanitare, 
de protecție socială și de mediu; solicită 
Comisiei să propună rapid un scenariu de 
introducere progresivă a unor condiții 
pentru schimburi și/sau o ajustare la 

3. consideră că, în calitate de cea mai mare 
piață din lume, UE trebuie să continue să 
fie, de asemenea, primul producător 
mondial de standarde, în special în 
domeniile strategice; încurajează, în acest 
sens, cooperarea UE-China în cadrul 
negocierilor internaționale referitoare la 
standarde; solicită, astfel, ca toate bunurile 
în circulație pe piața internă să respecte cu
strictețe standardele europene sanitare, de 
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frontiere; protecție socială și de mediu; solicită 
Comisiei să propună rapid un scenariu de 
introducere progresivă a unor condiții 
pentru schimburi și/sau o ajustare la 
frontiere pentru bunurile originare din 
țări terțe care nu respectă aceste 
standarde;

Or. fr

Amendamentul 28
Henri Weber

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că, în calitate de cea mai mare 
piață din lume, UE trebuie să continue să 
fie, de asemenea, primul producător 
mondial de standarde; solicită, astfel, ca 
toate bunurile în circulație pe piața internă 
să respecte standardele europene sanitare, 
de protecție socială și de mediu; solicită 
Comisiei să propună rapid un scenariu de 
introducere progresivă a unor condiții 
pentru schimburi și/sau o ajustare la 
frontiere;

3. consideră că, în calitate de cea mai mare 
piață din lume, UE trebuie să continue să 
fie, de asemenea, primul producător 
mondial de standarde; solicită, astfel, ca 
toate bunurile în circulație pe piața internă 
să respecte standardele europene sanitare, 
de protecție socială și de mediu; solicită 
consolidarea organismelor de control al 
mărfurilor care intră pe teritoriul 
european; solicită, în egală măsură, 
Comisiei să propună rapid un scenariu de 
introducere progresivă a unor condiții 
pentru schimburi și/sau o ajustare la 
frontiere;

Or. fr

Amendamentul 29
Marita Ulvskog

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că, în calitate de cea mai mare 3. consideră că, în calitate de cea mai mare 
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piață din lume, UE trebuie să continue să 
fie, de asemenea, primul producător 
mondial de standarde; solicită, astfel, ca 
toate bunurile în circulație pe piața internă 
să respecte standardele europene sanitare, 
de protecție socială și de mediu; solicită
Comisiei să propună rapid un scenariu de 
introducere progresivă a unor condiții 
pentru schimburi și/sau o ajustare la 
frontiere;

piață din lume, UE trebuie să continue să 
fie, de asemenea, primul producător 
mondial de standarde; solicită, astfel, ca 
toate bunurile în circulație pe piața internă 
să respecte anumite standarde sanitare, de 
protecție socială și de mediu;

Or. sv

Amendamentul 30
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că, în calitate de cea mai mare 
piață din lume, UE trebuie să continue să 
fie, de asemenea, primul producător 
mondial de standarde; solicită, astfel, ca 
toate bunurile în circulație pe piața internă 
să respecte standardele europene sanitare, 
de protecție socială și de mediu; solicită 
Comisiei să propună rapid un scenariu de 
introducere progresivă a unor condiții 
pentru schimburi și/sau o ajustare la 
frontiere;

3. reamintește progresul semnificativ 
înregistrat de China cu privire la 
elaborarea și stabilirea propriilor sale 
standarde; consideră că, în calitate de cea 
mai mare piață din lume, UE trebuie să 
continue să fie, de asemenea, primul 
producător mondial de standarde; solicită, 
astfel, ca toate bunurile în circulație pe 
piața internă să respecte standardele 
europene sanitare, tehnice, de protecție 
socială și de mediu; solicită Comisiei să 
propună rapid un scenariu de introducere 
progresivă a unor condiții pentru schimburi 
și/sau o ajustare la frontiere;

Or. en

Amendamentul 31
Henri Weber

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră primordial pentru UE ca 
respectarea standardelor europene, 
protecția drepturilor de proprietate 
intelectuală și combaterea contrafacerii 
să fie susținute cu tărie în cadrul noilor 
negocieri macroeconomice;

Or. fr

Amendamentul 32
Jean-Pierre Audy

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază necesitatea reciprocității, în 
special în materie de acces la piața 
achizițiilor publice, la capitalul 
întreprinderilor etc.;

Or. fr

Amendamentul 33
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește volumul investițiilor
chineze în domeniul energiilor 
regenerabile, însă subliniază faptul că UE 
poate rămâne pe primele poziții dacă alege 
să își îndrepte eforturile de cercetare spre 
folosirea eficientă a resurselor și economia 
ecologică și să investească în aceste 
domenii;

4. salută volumul investițiilor chineze în 
domeniul energiilor regenerabile și 
reamintește faptul că, potrivit raportului 
mondial din 2010 privind energia 
regenerabilă din cadrul rețelei mondiale 
de promovare a energiilor regenerabile 
pentru secolul al XXI-lea („REN 21”), 
susținut de Agenția Internațională a 
Energiei și de Organizația Națiunilor 
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Unite, în contextul creșterii producției de 
energii regenerabile de 80 de gigawați 
(GW) la nivel mondial, China ajunge pe 
primul loc, cu un adaos de 37 GW; 
subliniază totuși faptul că UE poate 
rămâne pe primele poziții dacă alege să își 
îndrepte eforturile de cercetare spre 
folosirea eficientă a resurselor și economia 
ecologică și să investească în aceste 
domenii;

Or. lt

Amendamentul 34
Fiona Hall

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește volumul investițiilor chineze 
în domeniul energiilor regenerabile, însă 
subliniază faptul că UE poate rămâne pe 
primele poziții dacă alege să își îndrepte
eforturile de cercetare spre folosirea 
eficientă a resurselor și economia ecologică 
și să investească în aceste domenii;

4. reamintește volumul investițiilor chineze 
în domeniul energiilor regenerabile și al 
eficienței energetice și solicită măsuri 
urgente și asumarea unui angajament 
mai solid pentru a asigura că UE rămâne 
pe primele poziții în aceste domenii, 
îndreptându-și eforturile de cercetare spre 
folosirea eficientă a resurselor și economia 
ecologică și investind în mare măsură în 
aceste domenii; avertizează împotriva 
utilizării barierelor în calea comerțului și 
a investițiilor în cazul bunurilor 
ecologice, întrucât astfel de bariere 
reprezintă un impediment în calea 
creșterii economice a unei piețe cu 
adevărat globale în domeniul 
tehnologiilor regenerabile și ecologice;

Or. en

Amendamentul 35
Ioannis A. Tsoukalas
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește volumul investițiilor chineze 
în domeniul energiilor regenerabile, însă 
subliniază faptul că UE poate rămâne pe 
primele poziții dacă alege să își îndrepte 
eforturile de cercetare spre folosirea 
eficientă a resurselor și economia ecologică 
și să investească în aceste domenii;

4. reamintește volumul investițiilor chineze
și sprijinul financiar de stat, acordat prin 
subvenții în domeniul energiilor 
regenerabile, însă subliniază faptul că UE 
poate rămâne pe primele poziții dacă alege 
să își îndrepte eforturile de cercetare spre 
folosirea eficientă a resurselor și economia 
ecologică și să investească în aceste 
domenii; constată că, în lipsa unor măsuri 
adecvate, UE ar putea deveni un 
importator net de tehnologii în domeniul 
energiei regenerabile, ceea ce poate avea 
implicații cu privire la securitatea 
aprovizionării cu energie;

Or. en

Amendamentul 36
Giles Chichester

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește volumul investițiilor chineze 
în domeniul energiilor regenerabile, însă 
subliniază faptul că UE poate rămâne pe 
primele poziții dacă alege să își îndrepte 
eforturile de cercetare spre folosirea 
eficientă a resurselor și economia ecologică 
și să investească în aceste domenii;

4. reamintește faptul că volumul 
investițiilor chineze în domeniul energiilor 
regenerabile are un impact negativ direct 
asupra propriilor sectoare ale UE de 
producție în domeniul energiei 
regenerabile, însă subliniază faptul că UE 
poate rămâne pe primele poziții dacă alege 
să își îndrepte eforturile de cercetare spre 
folosirea eficientă a resurselor și economia 
ecologică și să investească în aceste 
domenii;

Or. en
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Amendamentul 37
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește volumul investițiilor chineze 
în domeniul energiilor regenerabile, însă 
subliniază faptul că UE poate rămâne pe 
primele poziții dacă alege să își îndrepte 
eforturile de cercetare spre folosirea 
eficientă a resurselor și economia 
ecologică și să investească în aceste 
domenii;

4. reamintește volumul investițiilor chineze 
în domeniul energiilor regenerabile, însă 
subliniază faptul că UE poate rămâne pe 
primele poziții dacă alege să își îndrepte 
eforturile de cercetare spre folosirea 
eficientă a resurselor și să investească într-
o economie sustenabilă, echilibrată și 
coezivă din punct de vedere teritorial;

Or. ro

Amendamentul 38
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază faptul că în fruntea 
clasamentului mondial privind instalarea 
de parcuri eoliene s-a aflat China, că 
producătorii chinezi și indieni de turbine 
eoliene se numără printre primii zece, iar 
China produce in prezent o mare parte a 
panourilor fotovoltaice din lume; solicită 
Comisiei și statelor membre să ia măsuri 
pentru dezvoltarea și producerea eco-
eficientă, pe teritoriu UE, a acestor 
tehnologii precum și a unor noi tehnologii 
inovatoare necesare atingerii unor 
obiective ambițioase privind reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră;

Or. ro
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Amendamentul 39
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. observă multiplicarea conflictelor 
sociale în China și regretă faptul că 
majorarea salariilor minime nu 
compensează inflația, în special în 
provinciile din sud; invită China să își 
elaboreze o lege completă cu privire la 
contractele colective și să dezvolte toate 
instrumentele necesare dialogului social; 
propune Comisiei realizarea unei 
cooperări specifice cu autoritățile chineze, 
pentru a însoți aceste evoluții;

Or. fr

Amendamentul 40
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. constată cu îngrijorare impunerea 
continuă de bariere de către China în 
calea comerțul global cu pământuri rare 
și produse derivate, bariere care au fost 
înăsprite prin reducerea cotelor de export 
care acum includ și aliajele de pământuri 
rare; solicită Comisiei să colaboreze în 
mod decisiv cu China, pentru a ajunge la 
acorduri reciproc avantajoase și care 
respectă legislația internațională în 
domeniul economic și ecologic;

Or. en
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Amendamentul 41
Henri Weber

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază faptul că China și-a fixat 
obiective ambițioase pentru achizițiile 
publice privind produsele inovatoare și 
ecologice și solicită ca Uniunea să 
stabilească obiective similare, pentru 
întreprinderile debutante, IMM-
urile/industriile mici și medii inovatoare și 
pentru întreprinderile medii independente 
de marile grupuri;

Or. fr

Amendamentul 42
Henri Weber

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. consideră că o creștere a cererii 
interne și aplicarea de reforme economice 
în China vor fi decisive pentru favorizarea 
unui mediu de piață mai echilibrat și 
pentru reducerea deficitului bilateral; 
încurajează reforma necesară a serviciilor 
bancare și dezvoltarea unei piețe autentice 
de credit pentru consum;

Or. fr

Amendamentul 43
Fiona Hall

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită UE și China să dezvolte 
parteneriate în domeniul cercetării și 
dezvoltării și al cooperării industriale în 
diferitele sectoare de viitor ale economiei 
ecologice, precum reciclarea, gestionarea 
eficace a pământurilor rare în cadrul 
ciclului economic, energiile regenerabile și 
eficiența energetică.

5. invită UE și China să dezvolte 
parteneriate și să realizeze schimburi mai 
eficiente de bune practici în domeniul 
cercetării și dezvoltării și al cooperării 
industriale în diferitele sectoare de viitor 
ale economiei ecologice, precum consumul 
redus, reciclarea, gestionarea eficace și 
sustenabilă a materiilor prime și a 
pământurilor rare în cadrul ciclului 
economic, energiile regenerabile și 
eficiența energetică; solicită UE să își 
intensifice eforturile de consolidare a 
securității resurselor sale prin cercetare 
cu privire la alternativele sustenabile și 
printr-o aplicare mai eficientă a ierarhiei 
de gestionare a deșeurilor în cadrul 
proceselor industriale.

Or. en

Amendamentul 44
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită UE și China să dezvolte 
parteneriate în domeniul cercetării și 
dezvoltării și al cooperării industriale în 
diferitele sectoare de viitor ale economiei 
ecologice, precum reciclarea, gestionarea 
eficace a pământurilor rare în cadrul 
ciclului economic, energiile regenerabile și 
eficiența energetică.

5. invită UE și China să dezvolte 
parteneriate în domeniul cercetării și 
dezvoltării prin colaborări în diferitele 
sectoare industriale de viitor ale economiei 
ecologice, precum reciclarea, gestionarea 
eficace a pământurilor rare și a altor 
resurse strategice în cadrul ciclului 
economic, energiile regenerabile, crearea 
de tehnologii legate de carbon, cu emisii 
aproape nule și eficiența energetică; 
încurajează activ cooperarea pentru 
îmbunătățirea transparenței și a 
fiabilității datelor privind energia, precum 
și schimburile de informații.
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Or. lt

Amendamentul 45
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită UE și China să dezvolte 
parteneriate în domeniul cercetării și 
dezvoltării și al cooperării industriale în 
diferitele sectoare de viitor ale economiei 
ecologice, precum reciclarea, gestionarea 
eficace a pământurilor rare în cadrul 
ciclului economic, energiile regenerabile și 
eficiența energetică.

5. invită UE și China să dezvolte 
parteneriate în domeniul cercetării și 
dezvoltării prin colaborări în diferitele 
sectoare industriale de viitor ale economiei 
ecologice, precum reciclarea, gestionarea 
eficace a pământurilor rare și a altor 
resurse strategice în cadrul ciclului 
economic, energiile regenerabile, crearea 
de tehnologii legate de carbon, cu emisii 
aproape nule și eficiența energetică; 
încurajează activ cooperarea pentru 
îmbunătățirea transparenței și a 
fiabilității datelor privind energia, precum 
și schimburile de informații.

Or. lt

Amendamentul 46
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită UE și China să dezvolte 
parteneriate în domeniul cercetării și 
dezvoltării și al cooperării industriale în 
diferitele sectoare de viitor ale economiei 
ecologice, precum reciclarea, gestionarea 
eficace a pământurilor rare în cadrul 
ciclului economic, energiile regenerabile și 
eficiența energetică.

5. invită UE și China să dezvolte 
parteneriate strategice în domeniul 
cercetării și dezvoltării și al cooperării 
industriale, tehnologice și inovatoare în 
diferitele sectoare de viitor ale economiei 
ecologice, precum reciclarea, gestionarea 
eficace a pământurilor rare în cadrul 
ciclului economic, energiile regenerabile și 
eficiența energetică, prin partajarea și 
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producerea în comun a tehnologiilor 
privind energia regenerabilă și prin 
programe comune de cercetare și 
dezvoltare.

Or. en

Amendamentul 47
Jean-Pierre Audy

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită UE și China să dezvolte 
parteneriate în domeniul cercetării și 
dezvoltării și al cooperării industriale în 
diferitele sectoare de viitor ale economiei 
ecologice, precum reciclarea, gestionarea 
eficace a pământurilor rare în cadrul 
ciclului economic, energiile regenerabile și 
eficiența energetică.

5. invită UE și China să dezvolte 
parteneriate în domeniul cercetării și 
dezvoltării și al cooperării industriale în 
diferitele sectoare de viitor ale economiei 
ecologice, precum reciclarea, gestionarea 
eficace a pământurilor rare în cadrul 
ciclului economic, energiile regenerabile și 
eficiența energetică, propune, în aceeași 
măsură, ca UE să consolideze 
parteneriatul UE-China în cadrul 
proiectului ITER.

Or. fr

Amendamentul 48
Marita Ulvskog

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită UE și China să dezvolte 
parteneriate în domeniul cercetării și 
dezvoltării și al cooperării industriale în 
diferitele sectoare de viitor ale economiei 
ecologice, precum reciclarea, gestionarea 
eficace a pământurilor rare în cadrul 
ciclului economic, energiile regenerabile și 

5. invită UE și China să dezvolte 
parteneriate în domeniul cercetării și 
dezvoltării și al cooperării industriale în 
diferitele sectoare de viitor ale economiei 
ecologice, precum reciclarea și mineritul 
urban, gestionarea eficace a metalelor din 
pământuri rare în cadrul ciclului 
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eficiența energetică. economic, energiile regenerabile și 
eficiența energetică.

Or. sv

Amendamentul 49
Mario Pirillo

Proiect de aviz
Punctul 5 – liniuța 1 (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- reamintește faptul că China continuă să 
recurgă la bariere netarifare, care includ 
proceduri de achiziții publice 
discriminatorii, restricții privind materiile 
prime și cote de export și de import, care 
limitează într-o mare măsură prezența 
întreprinderilor europene pe piața 
chineză;

Or. it

Amendamentul 50
Mario Pirillo

Proiect de aviz
Punctul 5 – liniuța 2 (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- subliniază faptul că China continuă să 
aplice materiilor prime restricții la export 
sub forma unor taxe sau cote interzise de 
OMC, care determină creșterea artificială 
a prețurilor materiilor prime la nivel
mondial, ceea ce duce la scăderea 
prețurilor interne, oferind astfel 
producătorilor chinezi avantaje 
competitive considerabile;

Or. it
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Amendamentul 51
Mario Pirillo

Proiect de aviz
Punctul 5 – liniuța 3 (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- reamintește că China deține aproximativ 
97 % din pământurile rare, asupra cărora 
guvernul chinez a impus cote care 
limitează exportul și determină o creștere 
a prețurilor de cumpărare pentru 
întreprinderile europene, care sunt 
dezavantajate față de întreprinderile 
chineze.

Or. it

Amendamentul 52
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. salută faptul că programele europene 
sunt accesibile echipelor de cercetare 
chineze și solicită ca programele chineze 
să fie, de asemenea, accesibile 
cercetătorilor europeni; încurajează 
dezvoltarea unor parteneriate tehnologice 
pentru a răspunde provocării comune a 
modurilor de producție eficiente din punct 
de vedere al resurselor.

Or. fr

Amendamentul 53
Ioannis A. Tsoukalas
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Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită UE și Chinei să dezvolte 
parteneriate strategice în ceea ce privește 
C&D&I, printr-o colaborare consolidată 
între universitățile și instituțiile de 
cercetare din UE și din China, prin 
programe academice și de formare 
comune, printr-o mobilitate sporită a 
cercetătorilor și prin programe de 
cercetare colaborativă, spre avantajul 
reciproc al cetățenilor UE și ai Chinei;

Or. en

Amendamentul 54
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. reamintește faptul că obiectivele 
europene de reducere a emisiilor de CO2 
nu țin seama de „emisiile importate”, care 
sunt contabilizate în alte țări, precum 
China; solicită, prin urmare, Comisiei să 
își reevalueze obiectivele în funcție de 
realitatea responsabilității climatice a UE.

Or. fr

Amendamentul 55
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5c. solicită o evaluare a impactului 
zonelor economice speciale chineze în 
țările africane și nord-africane, în special 
în cele cu care UE a semnat acorduri 
comerciale; subliniază cu îngrijorare că 
politica chineză în Africa poate avea 
impacturi dramatice asupra resurselor 
naturale și constituie o sfidare la adresa 
politicilor de dezvoltare ale UE; solicită 
Comisiei să evalueze coerența dintre 
politicile comerciale europene referitoare 
la China și politicile europene de 
cooperare pentru dezvoltare referitoare la 
Africa.

Or. fr


