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Predlog spremembe 1
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da trgovinska neravnovesja EU –
Kitajska odražajo razlike v družbenem, 
ekonomskem in demokratičnem modelu;
meni, da k temu prispeva nespoštovanje 
ali pomanjkljivo spoštovanje nekaterih 
pravic na Kitajskem; zato spodbuja dialog 
med partnerjema;

1. meni, da trgovinska neravnovesja EU-
Kitajska odražajo razlike v družbenem, 
ekonomskem in demokratičnem modelu ter 
posebnosti na področju demografije in 
naravnih virov; spodbuja obe partnerici, 
naj razvijeta tesnejši in bolj odgovoren 
strateški dialog, v katerem bodo 
upoštevani interesi obeh strani, ob 
zagotavljanju podpore in prispevka k 
trdnemu in učinkovitemu večstranskemu 
sistemu;

Or. lt

Predlog spremembe 2
Yannick Jadot
 v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da trgovinska neravnovesja EU –
Kitajska odražajo razlike v družbenem, 
ekonomskem in demokratičnem modelu; 
meni, da k temu prispeva nespoštovanje ali 
pomanjkljivo spoštovanje nekaterih pravic 
na Kitajskem; zato spodbuja dialog med 
partnerjema;

1. meni, da trgovinska neravnovesja EU –
Kitajska odražajo predvsem razlike v 
družbenem, ekonomskem, demografskem
in demokratičnem modelu, meni, da k temu 
prispeva nespoštovanje ali pomanjkljivo 
spoštovanje nekaterih pravic, zlasti 
socialnih, na Kitajskem; priznava, da na 
tem področju potekajo določena 
prizadevanja, vendar so še vedno 
nezadostna; zato spodbuja kritičen dialog 
in konstruktivno sodelovanje med 
partnerjema;

Or. fr
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Predlog spremembe 3
Henri Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da trgovinska neravnovesja EU –
Kitajska odražajo razlike v družbenem, 
ekonomskem in demokratičnem modelu; 
meni, da k temu prispeva nespoštovanje ali 
pomanjkljivo spoštovanje nekaterih pravic 
na Kitajskem; zato spodbuja dialog med 
partnerjema;

1. meni, da trgovinska neravnovesja EU –
Kitajska odražajo razlike v družbenem, 
ekonomskem in demokratičnem modelu 
med tema velesilama; meni, da k temu 
prispeva nespoštovanje ali pomanjkljivo 
spoštovanje nekaterih pravic na Kitajskem; 
zato spodbuja dialog za uvedbo pozitivnih 
vzajemnih ukrepov med partnerjema;

Or. fr

Predlog spremembe 4
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da trgovinska neravnovesja EU –
Kitajska odražajo razlike v družbenem, 
ekonomskem in demokratičnem modelu; 
meni, da k temu prispeva nespoštovanje ali 
pomanjkljivo spoštovanje nekaterih pravic 
na Kitajskem; zato spodbuja dialog med 
partnerjema;

1. meni, da trgovinska neravnovesja EU-
Kitajska odražajo razlike v družbenem, 
ekonomskem in demokratičnem modelu; 
meni, da k temu prispeva nespoštovanje ali 
pomanjkljivo spoštovanje nekaterih pravic 
na Kitajskem; poudarja, da je treba 
opredeliti strategijo za dialog s Kitajsko, 
pri čemer je treba najprej obravnavati trg 
delovne sile;

Or. en

Predlog spremembe 5
Mario Pirillo
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Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da trgovinska neravnovesja EU –
Kitajska odražajo razlike v družbenem, 
ekonomskem in demokratičnem modelu;
meni, da k temu prispeva nespoštovanje ali 
pomanjkljivo spoštovanje nekaterih pravic 
na Kitajskem; zato spodbuja dialog med 
partnerjema;

1. meni, da trgovinska neravnovesja EU –
Kitajska odražajo razlike v družbenem, 
ekonomskem in demokratičnem modelu;
meni, da k temu prispeva nespoštovanje ali 
pomanjkljivo spoštovanje nekaterih pravic, 
zlasti pravic delavcev, na Kitajskem; zato 
spodbuja dialog med partnerjema;

Or. it

Predlog spremembe 6
Mario Pirillo

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – alinea 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– poziva Kitajsko, naj prevzame svoje 
odgovornosti v okviru WTO, da bo 
omogočila popoln dostop na trg za blago 
in storitve drugih, svobodo naložb, kakor 
tudi zaščito pravic evropskih družb in 
večjo zaščito pravic intelektualne lastnine;

Or. it

Predlog spremembe 7
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja na dejstvo, da evropska 
podjetja težijo k selitvi svojih dejavnosti 
na Kitajsko, da bi zmanjšala stroške in 
povečala dobiček, kar je v škodo delovne 
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sile v Evropski uniji, pri tem pa ne 
upoštevajo ciljev Unije na področju 
zmanjšanja emisij ter na področju 
socialnih standardov in standardov 
zaposlovanja; poziva k oblikovanju 
trgovinske politike med Unijo in Kitajsko, 
katere cilj bo sodelovanje ter gospodarski 
in socialni razvoj obeh strani;

Or. ro

Predlog spremembe 8
Marita Ulvskog

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da se Evropa in Kitajska soočata 
tako z izzivi kot z velikimi priložnostmi, 
kar zadeva njune medsebojne odnose; 
poudarja, da ima EU zdaj, ko 
povpraševanje v vzpenjajočih se 
gospodarstvih narašča, prav tako 
priložnost izkoristiti prednosti 
globalizacije, če bo povečala izvoz blaga 
in storitev na nove trge;

Or. en

Predlog spremembe 9
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da mora ta strategija 
temeljiti na vzajemnem razumevanju, in 
opozarja na pomen povezovanja kultur in 
socialnih sistemov;
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Or. en

Predlog spremembe 10
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja, da je pretežen delež tujih 
naložb EU v kitajsko gospodarstvo v veliki 
meri posledica cenejše delovne sile;
ugotavlja, da večina evropskih podjetij, ki 
vlaga na Kitajskem, na ozemlju te države 
izkorišča poceni delovno silo za 
proizvodnjo izdelkov, ki jih nato izvaža v 
tretje države, zlasti azijske, pa tudi v 
Evropo; meni, da to delno pojasnjuje 
trgovinski primanjkljaj EU s Kitajsko, pri 
čemer so številni proizvodi, uvoženi iz 
Kitajske v EU, izdelani v evropskih 
podjetjih ali njihovih neposrednih 
podizvajalcih;

Or. ro

Predlog spremembe 11
Bendt Bendtsen

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je izziv, ki ga pomeni Kitajska, 
izvajanje ambiciozne evropske industrijske 
politike, ki temelji na opredelitvi strogih 
predpisov, okrepitvi protidampinških 
ukrepov, bolj uravnoteženem pristopu na 
področju javnih naročil, raziskovanju in 
inovacijah ter zelenem gospodarstvu; 
opozarja, da takšna industrijska politika ne 
more biti učinkovita, če ni zasnovana na 

2. meni, da je izziv, ki ga pomeni Kitajska, 
izvajanje ambiciozne evropske industrijske 
politike, ki bi morala temeljiti na:
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evropski ravni in da nacionalni pristopi ne 
omogočajo usklajenega pristopa Unije do 
Kitajske;

– opredelitvi strogih predpisov,

– okrepitvi protidampinških ukrepov,
– bolj uravnoteženem pristopu na področju 
javnih naročil v okviru obstoječih 
sporazumov o javnih naročilih, da se 
izboljša dostop evropskih podjetij na 
kitajski trg,

– spoštovanju predpisov o pravicah 
intelektualne lastnine,

– raziskovanju in inovacijah
– ter zelenem gospodarstvu;

opozarja, da takšna industrijska politika ne 
more biti učinkovita, če ni zasnovana na 
evropski ravni in da nacionalni pristopi ne 
omogočajo usklajenega pristopa Unije do 
Kitajske;

Or. en

Predlog spremembe 12
Yannick Jadot
 v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je izziv, ki ga pomeni Kitajska, 
izvajanje ambiciozne evropske industrijske 
politike, ki temelji na opredelitvi strogih 
predpisov, okrepitvi protidampinških 
ukrepov, bolj uravnoteženem pristopu na 
področju javnih naročil, raziskovanju in 
inovacijah ter zelenem gospodarstvu,
opozarja, da takšna industrijska politika ne 
more biti učinkovita, če ni zasnovana na 
evropski ravni in da nacionalni pristopi ne 
omogočajo usklajenega pristopa Unije do 

2. meni, da je izziv, ki ga za EU pomeni 
Kitajska, izvajanje ambiciozne evropske 
industrijske politike, ki temelji na 
opredelitvi strogih predpisov, okrepitvi 
protidampinških ukrepov, bolj 
ambicioznem in uravnoteženem pristopu 
na področju javnih naročil, raziskovanju in 
inovacijah ter zelenem gospodarstvu,
opozarja, da takšna industrijska politika ne 
more biti učinkovita, če ni zasnovana in če 
se ne izvaja na evropski ravni, in da 
izključno nacionalni trgovinski pristopi 
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Kitajske; danes ne omogočajo usklajenega in 
učinkovitega pristopa Unije do Kitajske;

Or. fr

Predlog spremembe 13
Henri Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je izziv, ki ga pomeni Kitajska, 
izvajanje ambiciozne evropske industrijske 
politike, ki temelji na opredelitvi strogih 
predpisov, okrepitvi protidampinških 
ukrepov, bolj uravnoteženem pristopu na 
področju javnih naročil, raziskovanju in 
inovacijah ter zelenem gospodarstvu; 
opozarja, da takšna industrijska politika ne 
more biti učinkovita, če ni zasnovana na 
evropski ravni in da nacionalni pristopi ne 
omogočajo usklajenega pristopa Unije do 
Kitajske;

2. meni, da je izziv, ki ga pomeni Kitajska, 
izvajanje ambiciozne in proaktivne
evropske industrijske politike, ki temelji na 
opredelitvi, izvajanju in upoštevanju
strogih predpisov, okrepitvi 
protidampinških ukrepov, bolj 
uravnoteženem pristopu na področju javnih 
naročil, raziskovanju in inovacijah ter 
zelenem gospodarstvu; opozarja, da takšna 
industrijska politika ne more biti 
učinkovita, če ni zasnovana na evropski 
ravni in da nacionalni pristopi Uniji 
preprečujejo usklajen pristop do Kitajske;

Or. fr

Predlog spremembe 14
Marita Ulvskog

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je izziv, ki ga pomeni Kitajska,
izvajanje ambiciozne evropske industrijske 
politike, ki temelji na opredelitvi strogih 
predpisov, okrepitvi protidampinških 
ukrepov, bolj uravnoteženem pristopu na 
področju javnih naročil, raziskovanju in 
inovacijah ter zelenem gospodarstvu;

2. meni, da bilateralna trgovinska 
izmenjava s Kitajsko pomeni izziv za 
izvajanje ambiciozne evropske industrijske 
politike, ki temelji na opredelitvi strogih 
predpisov, okrepitvi protidampinških 
ukrepov, bolj uravnoteženem pristopu na 
področju javnih naročil, raziskovanju in 
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opozarja, da takšna industrijska politika ne 
more biti učinkovita, če ni zasnovana na 
evropski ravni in da nacionalni pristopi ne 
omogočajo usklajenega pristopa Unije do 
Kitajske;

inovacijah ter zelenem gospodarstvu;
opozarja, da takšna industrijska politika ne 
more biti učinkovita, če ni usklajevana na 
evropski ravni in da nacionalni pristopi ne 
omogočajo usklajenega pristopa Unije do 
Kitajske;

Or. sv

Predlog spremembe 15
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je izziv, ki ga pomeni Kitajska, 
izvajanje ambiciozne evropske industrijske 
politike, ki temelji na opredelitvi strogih 
predpisov, okrepitvi protidampinških 
ukrepov, bolj uravnoteženem pristopu na 
področju javnih naročil, raziskovanju in 
inovacijah ter zelenem gospodarstvu;
opozarja, da takšna industrijska politika ne 
more biti učinkovita, če ni zasnovana na 
evropski ravni in da nacionalni pristopi ne 
omogočajo usklajenega pristopa Unije do 
Kitajske;

2. meni, da je izziv, ki ga pomeni Kitajska, 
izvajanje ambiciozne evropske industrijske 
politike, ki temelji na opredelitvi strogih 
predpisov, okrepitvi protidampinških 
ukrepov, bolj uravnoteženem pristopu na 
področju javnih naročil, raziskovanju in 
inovacijah, spoštovanju pravic 
intelektualne lastnine ter zelenem 
gospodarstvu; opozarja, da takšna 
industrijska politika ne more biti 
učinkovita, če ni zasnovana na evropski 
ravni in da nacionalni pristopi ne 
omogočajo usklajenega pristopa Unije do 
Kitajske;

Or. ro

Predlog spremembe 16
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je izziv, ki ga pomeni Kitajska, 
izvajanje ambiciozne evropske industrijske 

2. meni, da je izziv, ki ga pomeni Kitajska, 
izvajanje ambiciozne evropske industrijske 
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politike, ki temelji na opredelitvi strogih 
predpisov, okrepitvi protidampinških 
ukrepov, bolj uravnoteženem pristopu na 
področju javnih naročil, raziskovanju in 
inovacijah ter zelenem gospodarstvu;
opozarja, da takšna industrijska politika ne 
more biti učinkovita, če ni zasnovana na 
evropski ravni in da nacionalni pristopi ne 
omogočajo usklajenega pristopa Unije do 
Kitajske;

politike, ki temelji na opredelitvi strogih 
predpisov, okrepitvi protidampinških 
ukrepov, bolj uravnoteženem pristopu na 
področju javnih naročil, raziskovanju in 
inovacijah ter trajnostnem gospodarstvu;
opozarja, da takšna industrijska politika ne 
more biti učinkovita, če ni zasnovana na 
evropski ravni in da nacionalni pristopi ne 
omogočajo usklajenega pristopa Unije do 
Kitajske;

Or. ro

Predlog spremembe 17
Henri Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. obžaluje, da ovire pri dostopu do 
kitajskih trgov, navedene zlasti v zadnjem 
poročilu Evropske trgovinske zbornice, 
predstavljajo izredno visoke stroške in 
izgubo trgov za evropska podjetja; 
poudarja, da je dostop do nekaterih 
osrednjih sektorjev še vedno otežen zaradi 
omejitev pri naložbah na določenih 
področjih, kot so avtomobilska industrija, 
telekomunikacije, petrokemija in 
energetika, na področju finančnih storitev 
pa zaradi omejitev pri kapitalski udeležbi;

Or. fr

Predlog spremembe 18
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da nezadostno varstvo 
pravic intelektualne lastnine evropska 
podjetja odvrača od neposrednih naložb in 
ustanavljanja skupnih podjetij ter ovira 
prenos naprednih tehnologij in 
tehnološko modernizacijo; poziva 
Komisijo, naj v okviru odnosov EU-
Kitajska spodbuja varstvo pravic 
intelektualne lastnine ter izboljšanje 
pogojev za neposredna vlaganja in 
ustanavljanje skupnih podjetij, da bodo 
lahko evropska visokotehnološka podjetja 
vlagala na Kitajskem;

Or. ro

Predlog spremembe 19
Yannick Jadot
 v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. opozarja, da so javna naročila osnova 
vsake usklajene, trajnostne in inovativne 
evropske industrijske politike; opozarja, 
da bo Kitajski leta 2016 priznan status 
tržnega gospodarstva, in Komisijo poziva, 
naj predlaga ukrepe za ohranitev 
poslovnih obrambnih mehanizmov po 
letu 2016, zlasti za inovativna evropska 
mala in srednja podjetja;

Or. fr

Predlog spremembe 20
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
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Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. ugotavlja, da so kitajske omejitve za 
dostop do trga in nezadostna zaščita 
pravic intelektualne lastnine pomembne 
ovire za nadaljnje širjenje evropskih 
podjetij na Kitajskem; zato poziva k 
takojšnjemu povečanju gospodarske 
odprtosti Kitajske;

Or. en

Predlog spremembe 21
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da bi vzpostavitev mehanizma 
Komisije za izmenjavo informacij o 
medvladnih sporazumih med državami 
članicami in tretjimi državami na 
področju trgovine s Kitajsko prispevalo k 
skladnemu pristopu do Kitajske;

Or. en

Predlog spremembe 22
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. je zaskrbljen zaradi nepripravljenosti 
kitajskih oblasti za varstvo avtorskih 
pravic in boj proti ponarejanju 
proizvodov, na primer elektronike, 
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programske opreme, avdiovizualne 
kulturne vsebine in zdravil, saj ima to 
občutne negativne posledice za 
gospodarstvo in družbo EU;

Or. en

Predlog spremembe 23
Henri Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. sicer pa ugotavlja, da tehnične ovire 
za tuje družbe niso bile odpravljene in da 
je težnja nekaterih kitajskih regulativnih 
organov k neenakopravni obravnavi 
čedalje močnejša, poleg tega pa predpisi 
niso dovolj pregledni;

Or. fr

Predlog spremembe 24
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poudarja, da je treba vzpostaviti 
naložbeni okvir za obe strani ter opredeliti 
skupne točke strategije EU 2020 in 
kitajske petletke;

Or. en

Predlog spremembe 25
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
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Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. je zaskrbljen zaradi nepripravljenosti 
kitajskih oblasti za zagotavljanje 
kibernetske varnosti in za pregon 
kibernetskega kriminala, kar spodkopava 
varnost svetovnih omrežij in podatkov ter 
ima občutne negativne posledice za 
gospodarstvo in družbo EU;

Or. en

Predlog spremembe 26
Fiona Hall

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da mora EU kot prvi svetovni trg 
ostati tudi prvi globalni proizvajalec 
predpisov; zahteva torej, da za vse blago v 
obtoku na notranjem trgu veljajo evropski 
predpisi socialnega, okoljskega in 
sanitarnega varstva; zahteva, da Komisija 
nemudoma predlaga scenarij postopne 
uvedbe pogojnosti za trgovino in/ali 
poravnave na mejah;

3. meni, da mora EU kot prvi svetovni trg 
ostati tudi prvi globalni proizvajalec 
predpisov; zahteva torej, da za vse blago v 
obtoku na notranjem trgu veljajo evropski 
predpisi socialnega, okoljskega in 
sanitarnega varstva; poziva države članice, 
naj izboljšajo mehanizme za nadzor 
nacionalnih trgov in tako zagotovijo, da 
na trgu EU ne bo mogoče kupiti blaga, ki 
ne ustreza standardom EU; zahteva, da 
Komisija oceni, ali bi enotni pristop EU 
na področju tržnega nadzora okrepil 
obstoječo nadzorno ureditev;

Or. en

Predlog spremembe 27
Yannick Jadot
 v imenu skupine Verts/ALE
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da mora EU kot prvi svetovni trg 
ostati tudi prvi globalni proizvajalec 
predpisov; zahteva torej, da za vse blago v 
obtoku na notranjem trgu veljajo evropski 
predpisi socialnega, okoljskega in 
sanitarnega varstva; zahteva, da Komisija 
nemudoma predlaga scenarij postopne 
uvedbe pogojnosti za trgovino in/ali 
poravnave na mejah;

3. meni, da mora EU kot prvi svetovni trg 
ostati tudi prvi globalni proizvajalec 
predpisov, zlasti na strateških področjih; 
temu ustrezno spodbuja vsako sodelovanje 
med Kitajsko in EU pri mednarodnih 
pogajanjih o predpisih; zahteva torej, da 
za vse blago v obtoku na notranjem trgu 
strogo veljajo evropski predpisi socialnega, 
okoljskega in sanitarnega varstva ter da 
Komisija nemudoma predlaga scenarij 
postopne uvedbe pogojnosti za trgovino 
in/ali poravnave na mejah za blago s 
poreklom iz tretjih držav, ki ne bi 
upoštevale teh pravil;

Or. fr

Predlog spremembe 28
Henri Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da mora EU kot prvi svetovni trg 
ostati tudi prvi globalni proizvajalec 
predpisov; zahteva torej, da za vse blago v 
obtoku na notranjem trgu veljajo evropski 
predpisi socialnega, okoljskega in 
sanitarnega varstva; zahteva, da Komisija 
nemudoma predlaga scenarij postopne 
uvedbe pogojnosti za trgovino in/ali 
poravnave na mejah;

3. meni, da mora EU kot prvi svetovni trg 
ostati tudi prvi globalni proizvajalec 
predpisov; zahteva torej, da za vse blago v 
obtoku na notranjem trgu veljajo evropski 
predpisi socialnega, okoljskega in 
sanitarnega varstva; zahteva okrepitev 
organov za nadzor blaga, ki vstopa na 
evropsko ozemlje; zahteva tudi, da 
Komisija nemudoma predlaga scenarij 
postopne uvedbe pogojnosti za trgovino 
in/ali poravnave na mejah;

Or. fr
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Predlog spremembe 29
Marita Ulvskog

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da mora EU kot prvi svetovni trg 
ostati tudi prvi globalni proizvajalec 
predpisov; zahteva torej, da za vse blago v 
obtoku na notranjem trgu veljajo evropski
predpisi socialnega, okoljskega in 
sanitarnega varstva; zahteva, da Komisija 
nemudoma predlaga scenarij postopne 
uvedbe pogojnosti za trgovino in/ali 
poravnave na mejah;

3. meni, da mora EU kot prvi svetovni trg 
ostati tudi prvi globalni proizvajalec 
predpisov; zahteva torej, da za vse blago v 
obtoku na notranjem trgu veljajo določeni 
predpisi socialnega, okoljskega in 
sanitarnega varstva;

Or. sv

Predlog spremembe 30
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da mora EU kot prvi svetovni trg 
ostati tudi prvi globalni proizvajalec 
predpisov; zahteva torej, da za vse blago v 
obtoku na notranjem trgu veljajo evropski 
predpisi socialnega, okoljskega in 
sanitarnega varstva; zahteva, da Komisija 
nemudoma predlaga scenarij postopne 
uvedbe pogojnosti za trgovino in/ali 
poravnave na mejah;

3. opozarja na velik napredek, ki ga je 
Kitajska dosegla pri razvoju in uvedbi 
lastnih standardov; meni, da mora EU kot 
prvi svetovni trg ostati tudi prvi globalni 
proizvajalec predpisov; zahteva torej, da za 
vse blago v obtoku na notranjem trgu 
veljajo evropski predpisi socialnega, 
tehničnega, okoljskega in sanitarnega 
varstva; zahteva, da Komisija nemudoma 
predlaga scenarij postopne uvedbe 
pogojnosti za trgovino in/ali poravnave na 
mejah;

Or. en
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Predlog spremembe 31
Henri Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. zlasti za EU ocenjuje, da v okviru 
novih makroekonomskih pogajanj 
odločno brani skladnost z evropskimi 
pravili, zaščito pravic intelektualne 
lastnine in boj proti ponarejanju;

Or. fr

Predlog spremembe 32
Jean-Pierre Audy

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja nujnost vzajemnosti, zlasti 
na področju dostopa do javnih naročil, 
dostopa do kapitala podjetij itd.;

Or. fr

Predlog spremembe 33
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja na obseg kitajskih naložb v 
obnovljive energije, vendar poudarja, da 
ima EU še lahko vodilno vlogo, če se 
odloči, da bo usmerila svoja raziskovalna 
prizadevanja v zmernost virov in zeleno 
gospodarstvo ter da bo vlagala v te 

4. pozdravlja obseg kitajskih naložb v 
obnovljive energije in poudarja, da se je v 
skladu s svetovnim poročilom o 
obnovljivih virih energije, ki ga je 
leta 2010 objavila Mreža za politiko 
obnovljivih virov energije za 21. stoletje 
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sektorje; (REN 21) s podporo Mednarodne agencije 
za energijo in Združenih narodov, 
svetovna proizvodnja energije iz 
obnovljivih virov v letu 2009 povečala za 
80 GW, k čemur je Kitajska prispevala 
največ, kar 37 GW; kljub vsemu poudarja, 
da ima EU še lahko vodilno vlogo, če se 
odloči, da bo usmerila svoja raziskovalna 
prizadevanja v zmernost virov in zeleno 
gospodarstvo ter da bo vlagala v te 
sektorje;

Or. lt

Predlog spremembe 34
Fiona Hall

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja na obseg kitajskih naložb v 
obnovljive energije, vendar poudarja, da 
ima EU še lahko vodilno vlogo, če se 
odloči, da bo usmerila svoja raziskovalna 
prizadevanja v zmernost virov in zeleno 
gospodarstvo ter da bo vlagala v te 
sektorje;

4. opozarja na obseg kitajskih naložb v 
obnovljive energije in energetsko 
učinkovitost ter poziva k takojšnjim 
ukrepom in večji zavezanosti, da bo EU 
lahko ohranila vodilno vlogo na teh 
področjih, če bo usmerila svoja 
raziskovalna prizadevanja v učinkovito 
upravljanje virov in zeleno gospodarstvo 
ter če bo veliko vlagala v te sektorje;
opozarja pred uporabo trgovinskih in 
naložbenih ovir za okolju prijazno blago, 
saj ovirajo razvoj svetovnega trga zelenih 
tehnologij in tehnologij za obnovljive vire 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 35
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja na obseg kitajskih naložb v 
obnovljive energije, vendar poudarja, da 
ima EU še lahko vodilno vlogo, če se 
odloči, da bo usmerila svoja raziskovalna 
prizadevanja v zmernost virov in zeleno 
gospodarstvo ter da bo vlagala v te 
sektorje;

4. opozarja na obseg kitajskih naložb v 
obnovljive energije in vladno finančno 
podporo zanje v obliki subvencij, vendar 
poudarja, da ima EU še lahko vodilno 
vlogo, če se odloči, da bo usmerila svoja 
raziskovalna prizadevanja v zmernost virov 
in zeleno gospodarstvo ter da bo vlagala v 
te sektorje; ugotavlja, da bi lahko EU, če 
ne bo ustrezno ukrepala, postala neto 
uvoznica tehnologij za obnovljive vire 
energije, kar bo imelo posledice za 
zanesljivo oskrbo z energijo;

Or. en

Predlog spremembe 36
Giles Chichester

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja na obseg kitajskih naložb v 
obnovljive energije, vendar poudarja, da 
ima EU še lahko vodilno vlogo, če se 
odloči, da bo usmerila svoja raziskovalna 
prizadevanja v zmernost virov in zeleno 
gospodarstvo ter da bo vlagala v te 
sektorje;

4. opozarja na obseg kitajskih naložb v 
obnovljive energije, kar ima neposredne 
posledice za lastno proizvodnjo EU na tem 
področju, vendar poudarja, da ima EU še 
lahko vodilno vlogo, če se odloči, da bo 
usmerila svoja raziskovalna prizadevanja v 
zmernost virov in zeleno gospodarstvo ter 
da bo vlagala v te sektorje;

Or. en

Predlog spremembe 37
Ioan Enciu

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja na obseg kitajskih naložb v 
obnovljive energije, vendar poudarja, da 
ima EU še lahko vodilno vlogo, če se 
odloči, da bo usmerila svoja raziskovalna 
prizadevanja v zmernost virov in zeleno
gospodarstvo ter da bo vlagala v te 
sektorje;

4. opozarja na obseg kitajskih naložb v 
obnovljive energije, vendar poudarja, da 
ima EU še lahko vodilno vlogo, če se 
odloči, da bo usmerila svoja raziskovalna 
prizadevanja v zmernost virov in naložbe v 
trajnostno in uravnoteženo gospodarstvo, 
ki bo zagotavljalo ozemeljsko kohezijo;

Or. ro

Predlog spremembe 38
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da je Kitajska vodilna 
svetovna sila na področju gradnje vetrnih 
elektrarn, da so kitajski in indijski 
proizvajalci vetrnih turbin med desetimi 
najboljšimi v svetu in da Kitajska trenutno 
proizvaja največji delež fotonapetostnih
plošč; poziva Komisijo in države članice, 
naj sprejmejo potrebne ukrepe za 
spodbujanje okoljsko učinkovitega razvoja 
in proizvodnje takšnih tehnologij na 
ozemlju EU, pa tudi novih inovativnih 
tehnologij, potrebnih za dosego 
ambicioznih ciljev zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov;

Or. ro

Predlog spremembe 39
Yannick Jadot
 v imenu skupine Verts/ALE
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Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. opaža, da je na Kitajskem čedalje več 
socialnih konfliktov, in obžaluje, da dvig 
minimalne plače ne izravnava inflacije, 
zlasti v južnih pokrajinah; poziva 
Kitajsko, naj sprejme celovit zakon o 
kolektivnih pogajanjih in razvije vse 
ustrezne instrumente za socialni dialog; 
predlaga, naj Komisija vzpostavi posebno 
sodelovanje s kitajskimi oblastmi za 
spremljanje teh sprememb;

Or. fr

Predlog spremembe 40
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so bile 
ovire, ki jih je Kitajska uvedla za prosto 
svetovno trgovino z redkimi zemeljskimi 
elementi in njihovimi derivati, še 
zaostrene, saj so bile izvozne kvote 
zmanjšane in po novem vključujejo tudi 
zlitine zemeljskih elementov; poziva 
Komisijo, naj odločno sodeluje s Kitajsko 
pri doseganju sporazumov, ki so koristni 
za obe strani ter spoštujejo okoljsko 
zakonodajo in mednarodno trgovinsko 
pravo;

Or. en

Predlog spremembe 41
Henri Weber
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Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. ugotavlja, da si je Kitajska zastavila 
visoke cilje za javne razpise na področju 
inovativnih in okolju prijaznih izdelkov, 
in poziva, naj se ustrezni tovrstni cilji 
določijo tudi v Uniji, pa tudi za podpiranje 
mladih podjetij, inovativnih malih in 
srednjih podjetij/malih in srednjih 
industrijskih podjetij ter srednje velikih 
podjetij, ki niso odvisna od velikih skupin;

Or. fr

Predlog spremembe 42
Henri Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. meni, da bosta povečanje domačega 
povpraševanja in nadaljevanje 
gospodarskih reform na Kitajskem 
odločilna za spodbujanje bolj 
uravnoteženega trga in zmanjšanje 
dvostranskega primanjkljaja; spodbuja 
potrebne reforme bančnih storitev in 
razvoj realnega trga potrošniških 
kreditov;

Or. fr

Predlog spremembe 43
Fiona Hall

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva EU in Kitajsko, da razvijeta 
partnerstva na področju raziskav in razvoja 
ter industrijskega sodelovanja v različnih 
sektorjih prihodnosti zelenega 
gospodarstva, kot so recikliranje, 
učinkovito upravljanje redkih zemelj v 
celotnem gospodarskem ciklu, obnovljive 
energije in energetska učinkovitost.

5. poziva EU in Kitajsko, da razvijeta 
partnerstva in učinkovitejšo izmenjavo 
praktičnih zgledov na področju raziskav in 
razvoja ter industrijskega sodelovanja v 
različnih sektorjih prihodnosti zelenega 
gospodarstva, kot so manjša poraba,
recikliranje, učinkovito in trajnostno 
upravljanje surovin in redkih zemelj v 
celotnem gospodarskem ciklu, obnovljive 
energije in energetska učinkovitost. poziva 
EU, naj si bolj prizadeva za zanesljivejšo 
oskrbo z viri, in sicer z iskanjem 
trajnostnih alternativ in učinkovitejšim 
uvajanjem hierarhije pri ravnanju z 
odpadki v industrijske procese.

Or. en

Predlog spremembe 44
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva EU in Kitajsko, da razvijeta 
partnerstva na področju raziskav in razvoja 
ter industrijskega sodelovanja v različnih 
sektorjih prihodnosti zelenega 
gospodarstva, kot so recikliranje, 
učinkovito upravljanje redkih zemelj v 
celotnem gospodarskem ciklu, obnovljive 
energije in energetska učinkovitost.

5. poziva EU in Kitajsko, da razvijeta 
partnerstva na področju raziskav in razvoja 
s sodelovanjem v različnih industrijskih
sektorjih prihodnosti zelenega 
gospodarstva, kot so recikliranje, 
učinkovito upravljanje redkih zemeljskih 
elementov in drugih strateških virov v 
celotnem gospodarskem ciklu, obnovljive 
energije, razvoj premogovnih tehnologij s 
skoraj ničelnimi izpusti in energetska 
učinkovitost. odločno spodbuja 
sodelovanje z namenom izboljšanja 
preglednosti in zanesljivosti podatkov o 
energiji, pa tudi izmenjave podatkov.

Or. lt
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Predlog spremembe 45
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva EU in Kitajsko, da razvijeta 
partnerstva na področju raziskav in razvoja 
ter industrijskega sodelovanja v različnih 
sektorjih prihodnosti zelenega 
gospodarstva, kot so recikliranje, 
učinkovito upravljanje redkih zemelj v 
celotnem gospodarskem ciklu, obnovljive 
energije in energetska učinkovitost.

5. poziva EU in Kitajsko, da razvijeta 
partnerstva na področju raziskav in razvoja 
s sodelovanjem v različnih industrijskih
sektorjih prihodnosti zelenega 
gospodarstva, kot so recikliranje, 
učinkovito upravljanje redkih zemeljskih 
elementov in drugih strateških virov v 
celotnem gospodarskem ciklu, obnovljive 
energije, razvoj premogovnih tehnologij s 
skoraj ničelnimi izpusti in energetska 
učinkovitost. odločno spodbuja 
sodelovanje z namenom izboljšanja 
preglednosti in zanesljivosti podatkov o 
energiji, pa tudi izmenjave podatkov.

Or. lt

Predlog spremembe 46
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva EU in Kitajsko, da razvijeta 
partnerstva na področju raziskav in razvoja 
ter industrijskega sodelovanja v različnih 
sektorjih prihodnosti zelenega 
gospodarstva, kot so recikliranje, 
učinkovito upravljanje redkih zemelj v 
celotnem gospodarskem ciklu, obnovljive 
energije in energetska učinkovitost.

5. poziva EU in Kitajsko, da razvijeta 
strateška partnerstva na področju raziskav 
in razvoja ter industrijskega, tehnološkega 
in inovacijskega sodelovanja v različnih 
sektorjih prihodnosti zelenega 
gospodarstva, kot so recikliranje, 
učinkovito upravljanje redkih zemelj v 
celotnem gospodarskem ciklu, obnovljive 
energije in energetska učinkovitost, in 
sicer z izmenjavo in skupno proizvodnjo 
tehnologij za obnovljive vire energije ter 
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skupnimi programi za razvoj in raziskave.

Or. en

Predlog spremembe 47
Jean-Pierre Audy

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva EU in Kitajsko, da razvijeta 
partnerstva na področju raziskav in razvoja 
ter industrijskega sodelovanja v različnih 
sektorjih prihodnosti zelenega 
gospodarstva, kot so recikliranje, 
učinkovito upravljanje redkih zemelj v 
celotnem gospodarskem ciklu, obnovljive 
energije in energetska učinkovitost.

5. poziva EU in Kitajsko, da razvijeta 
partnerstva na področju raziskav in razvoja 
ter industrijskega sodelovanja v različnih 
sektorjih prihodnosti zelenega 
gospodarstva, kot so recikliranje, 
učinkovito upravljanje redkih zemelj v 
celotnem gospodarskem ciklu, obnovljive 
energije in energetska učinkovitost, ter 
predlaga tudi, da EU v okviru projekta 
ITER okrepi partnerstvo EU – Kitajska.

Or. fr

Predlog spremembe 48
Marita Ulvskog

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva EU in Kitajsko, da razvijeta 
partnerstva na področju raziskav in razvoja 
ter industrijskega sodelovanja v različnih 
sektorjih prihodnosti zelenega 
gospodarstva, kot so recikliranje, 
učinkovito upravljanje redkih zemelj v 
celotnem gospodarskem ciklu, obnovljive 
energije in energetska učinkovitost.

5. poziva EU in Kitajsko, da razvijeta 
partnerstva na področju raziskav in razvoja 
ter industrijskega sodelovanja v različnih 
sektorjih prihodnosti zelenega 
gospodarstva, kot so recikliranje in urbano
rudarstvo, učinkovito upravljanje redkih 
zemeljskih elementov v celotnem 
gospodarskem ciklu, obnovljive energije in 
energetska učinkovitost.

Or. sv
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Predlog spremembe 49
Mario Pirillo

Osnutek mnenja
Odstavek 5 – alinea 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– opozarja, da Kitajska še vedno uporablja 
netarifne ovire, med katerimi so 
dikriminacijski postopki javnih naročil, 
omejitve za surovine, uvozne in izvozne 
kvote, ki močno omejujejo prisotnost 
evropskih podjetij na kitajskem trgu;

Or. it

Predlog spremembe 50
Mario Pirillo

Osnutek mnenja
Odstavek 5 – alinea 2 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– poudarja, da Kitajska še vedno za 
surovine uporablja izvozne omejitve v 
obliki davkov ali kvot, ki jih WTO 
prepoveduje, ki umetno dvigujejo svetovne 
cene surovin, kar ima za posledico nižanje 
notranjih cen in tako kitajskim 
proizvajalcem daj znatno konkurenčno 
prednost;

Or. it

Predlog spremembe 51
Mario Pirillo

Osnutek mnenja
Odstavek 5 – alinea 3 (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

– opozarja, da ima Kitajska skoraj 97 % 
preskrbe elementov redke zemlje, za 
katere je kitajska vlada uvedla kvote, ki 
omejujejo izvoz in posledično povečujejo 
nakupne cene za evropska podjetja, ki so v 
slabšem položaju v odnosu do kitajskih.

Or. it

Predlog spremembe 52
Yannick Jadot
 v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. pozdravlja dostopnost evropskih 
programov za skupine kitajskih 
strokovnjakov in zahteva enako 
dostopnost kitajskih programov za 
evropske raziskovalce; spodbuja razvoj 
tehnoloških partnerstev za soočanje s 
skupnim izzivom iskanja načinov 
proizvodnje, ki so varčni z viri;

Or. fr

Predlog spremembe 53
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva EU in Kitajsko, naj razvijata 
strateška partnerstva na področju 
raziskav, razvoja in inovacij z okrepljenim 
sodelovanjem med univerzami in 
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raziskovalnimi ustanovami EU in 
Kitajske, skupnim usposabljanjem in 
akademskimi programi, večjo mobilnostjo 
raziskovalcev in skupnimi raziskovalnimi 
programi, kar bo koristilo tako 
Evropejcem kot Kitajcem.

Or. en

Predlog spremembe 54
Yannick Jadot
 v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. opozarja, da evropski cilji zmanjšanja 
izpustov CO2 ne upoštevajo „uvoženih 
izpustov“, ki se upoštevajo v drugih 
državah, kot je Kitajska; zato Komisijo 
poziva, naj ponovno oceni svoje cilje v 
skladu z dejanskim stanjem in 
odgovornostjo EU do podnebja;

Or. fr

Predlog spremembe 55
Yannick Jadot
 v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. zahteva oceno učinka kitajskih 
posebnih ekonomskih con v afriških in 
severnoafriških državah, zlasti tistih, s 
katerimi je EU sklenila trgovinske 
sporazume; zaskrbljeno poudarja, da bi 
lahko imela kitajska politika v Afriki 
dramatične učinke na naravne vire in da 
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predstavlja izziv za razvojne politike EU; 
poziva Komisijo, naj oceni usklajenost 
evropskih trgovinskih politik glede 
Kitajske z evropskimi politikami 
razvojnega sodelovanja z Afriko.

Or. fr


