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Grozījums Nr. 1
Inma Rodríguez-Piñero, Margarida Marques, Paolo De Castro

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka 2020. gadā Ķīna pirmo 
reizi kļuva par ES lielāko preču 
tirdzniecības partneri un tirdzniecības 
bilance vēl vairāk zaudēja līdzsvaru par 
sliktu ES;

1. norāda, ka 2020. gadā Ķīna pirmo 
reizi kļuva par ES lielāko preču 
tirdzniecības partneri un tirdzniecības 
bilance vēl vairāk zaudēja līdzsvaru par 
sliktu ES; norāda, ka Ķīnas un 
ES tirdzniecības apjoma dēļ vidējā 
termiņā būs jāslēdz nolīgumi, no kuriem 
ĢIN un KRI ir tikai divi pirmie soļi; 
norāda — lai nākotnē būtu iespējams 
noslēgt plašāku nolīgumu, Ķīnai ir 
pilnībā jāievēro vērtības, kas ir ES 
pamatā, un nolīgumā ir jāiekļauj 
demokrātiskās kontroles modelis, kurā 
Eiropas Parlamentam ir jāiestrādā savas 
kompetences;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Urmas Paet

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka 2020. gadā Ķīna pirmo 
reizi kļuva par ES lielāko preču 
tirdzniecības partneri un tirdzniecības 
bilance vēl vairāk zaudēja līdzsvaru par 
sliktu ES;

1. norāda, ka Ķīnas ekonomikas 
pastāvīgā izaugsme spēcīgi ietekmēs 
pasaules ekonomikas attīstību nākamajā 
desmitgadē un ka 2020. gadā Ķīna pirmo 
reizi kļuva par ES lielāko preču 
tirdzniecības partneri un tirdzniecības 
bilance vēl vairāk zaudēja līdzsvaru par 
sliktu ES; tomēr uzsver, ka, ņemot vērā arī 
pakalpojumu tirgu, Ķīna joprojām ne 
tuvu nav apsteigusi ASV kā ES lielākais 
tirdzniecības partneris; tomēr atzīst 
svarīgās, tomēr sarežģītās tirdzniecības un 
ieguldījumu attiecības ar Ķīnu;



PE693.623v01-00 4/59 AM\1232584LV.docx

LV

Or. en

Grozījums Nr. 3
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Karin 
Karlsbro, Dita Charanzová, Jérémy Decerle

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka 2020. gadā Ķīna pirmo 
reizi kļuva par ES lielāko preču 
tirdzniecības partneri un tirdzniecības 
bilance vēl vairāk zaudēja līdzsvaru par 
sliktu ES;

1. norāda, ka Covid-19 kontekstā 
2020. gadā Ķīna pirmo reizi kļuva par ES 
lielāko preču tirdzniecības partneri un 
tirdzniecības bilance vēl vairāk zaudēja 
līdzsvaru par sliktu ES; aicina Komisiju 
padziļināti analizēt ES atkarību no Ķīnas 
atsevišķās stratēģiskās un kritiskās 
nozarēs, ko atklājusi pandēmija, 
izmantojot visus mūsu politikas virzienus 
un izstrādājot plānus, lai mūsu piegādes 
ķēdes padarītu noturīgākas un 
daudzveidīgākas un samazinātu atkarību;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka 2020. gadā Ķīna pirmo 
reizi kļuva par ES lielāko preču 
tirdzniecības partneri un tirdzniecības 
bilance vēl vairāk zaudēja līdzsvaru par 
sliktu ES;

1. norāda, ka 2020. gadā Ķīna pirmo 
reizi kļuva par ES lielāko preču 
tirdzniecības partneri un tirdzniecības 
bilance vēl vairāk zaudēja līdzsvaru par 
sliktu ES; uzsver, ka Ķīna ir otrā lielākā 
ekonomika pasaulē un saskaņā ar SVF 
prognozēm 2021. gadā tā sasniegs 8 % 
IKP pieaugumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 5
Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Luisa Regimenti, Danilo Oscar 
Lancini

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka 2020. gadā Ķīna pirmo 
reizi kļuva par ES lielāko preču 
tirdzniecības partneri un tirdzniecības 
bilance vēl vairāk zaudēja līdzsvaru par 
sliktu ES;

1. norāda, ka 2020. gadā Ķīna pirmo 
reizi kļuva par ES lielāko preču 
tirdzniecības partneri un tirdzniecības 
bilance vēl vairāk zaudēja līdzsvaru par 
sliktu ES — tās tirdzniecībā ar Ķīnu 
vērojams tirdzniecības deficīts; uzsver, ka 
pašreiz spēkā esošās ES un Ķīnas 
stratēģijas rezultāti ir acīmredzami 
ierobežoti;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka 2020. gadā Ķīna pirmo 
reizi kļuva par ES lielāko preču 
tirdzniecības partneri un tirdzniecības 
bilance vēl vairāk zaudēja līdzsvaru par 
sliktu ES;

1. norāda, ka 2020. gadā Ķīna pirmo 
reizi kļuva par ES lielāko preču 
tirdzniecības partneri un tirdzniecības 
bilance vēl vairāk zaudēja līdzsvaru par 
sliktu ES; tomēr atgādina, ka divas 
galvenās ES preču un pakalpojumu 
tirdzniecības, kopā ņemot, partneres ir 
ASV un Apvienotā Karaliste;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Helmut Scholz
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Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka 2020. gadā Ķīna pirmo 
reizi kļuva par ES lielāko preču 
tirdzniecības partneri un tirdzniecības 
bilance vēl vairāk zaudēja līdzsvaru par 
sliktu ES;

1. norāda, ka 2020. gadā Ķīna pirmo 
reizi kļuva par ES lielāko preču 
tirdzniecības partneri un tirdzniecības 
bilance vēl vairāk zaudēja līdzsvaru par 
sliktu ES; tomēr norāda, ka savstarpējo 
ieguldījumu līmenis joprojām ir 
salīdzinoši zems un ievērojami zem 
potenciālā līmeņa;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka 2020. gadā Ķīna pirmo 
reizi kļuva par ES lielāko preču 
tirdzniecības partneri un tirdzniecības 
bilance vēl vairāk zaudēja līdzsvaru par 
sliktu ES;

1. norāda, ka 2020. gadā Ķīna pirmo 
reizi kļuva par ES lielāko preču 
tirdzniecības partneri un tirdzniecības 
bilance vēl vairāk zaudēja līdzsvaru par 
sliktu ES; norāda, ka kritiski svarīgās 
izejvielas ir sastopamas vienīgi Ķīnā;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka 2020. gadā Ķīna pirmo 
reizi kļuva par ES lielāko preču 
tirdzniecības partneri un tirdzniecības 
bilance vēl vairāk zaudēja līdzsvaru par 

1. atgādina, ka Ķīna ir galvenais 
globālās ekonomikas dalībnieks un 
norāda, ka 2020. gadā Ķīna pirmo reizi 
kļuva par ES lielāko preču tirdzniecības 
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sliktu ES; partneri un tirdzniecības bilance vēl vairāk 
zaudēja līdzsvaru par sliktu ES;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Mazaly Aguilar

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atgādina, ka vispārējais investīciju 
nolīgums starp Eiropas Savienību un 
Ķīnas Tautas Republiku paredz Ķīnas 
piekļuvi stratēģiskām ES nozarēm 
(telekomunikācijām, enerģētikas 
infrastruktūrai, modernām 
informācijas/digitālajām tehnoloģijām, 
piemēram, lielajiem datiem, izlūkdatiem, 
robotikai un viedajai ražošanai), 
atvieglojot Ķīnas iespēju gūt tehnoloģisko 
pārākumu un tādējādi īstenojot vienu no 
mērķiem, kas noteikts tās plānā “Ražots 
Ķīnā 2025”, kurā ir paredzēts, ka Ķīnas 
valdība stimulēs savus uzņēmumus, darot 
tiem pieejamu valsts finansējumu tās 
Eiropas ekonomikas daļas iegādei, kas ir 
kritiski svarīga Eiropas Savienības 
drošībai, un padarot ES atkarīgu no 
tehnoloģijām, ko piegādājušas trešās 
valstis, kuru vērtības un metodes nav 
uzticamas;

Or. es

Grozījums Nr. 11
Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Luisa Regimenti, Danilo Oscar 
Lancini

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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1.a atzinīgi vērtē iznākumu PTO 
strīdu izšķiršanas lietā Ķīna pret ES 
saistībā ar atteikšanos ES antidempinga 
lietā Ķīnu uzskatīt par tirgus ekonomiku, 
kas ir saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
2016. gada maija nostāju, kurā minētas 
Ķīnas kā tirgus ekonomikas statusa 
atzīšanas beigas1.a;
_________________
1.a Eiropas Parlamenta 2016. gada 12. 
maija rezolūcija par Ķīnas kā tirgus 
ekonomikas statusu

Or. en

Grozījums Nr. 12
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka Ķīnas Tautas 
Republika ir parakstījusi reģionālu 
visaptverošu ekonomikas partnerību 
(RCEP) – daudzpusēju brīvās 
tirdzniecības nolīgumu, kura mērķis ir 
integrēt piecpadsmit Āzijas un Klusā 
okeāna valstu piegādes ķēdes;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Mazaly Aguilar

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b atgādina, ka vispārējais investīciju 
nolīgums starp Eiropas Savienību un 
Ķīnas Tautas Republiku palielinās ES 
atkarību arī lauksaimniecības nozarē, 
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kurā Ķīnas valdība iegulda lielas naudas 
summas lauksaimniecības tehnoloģijās un 
inovācijā, jo izveidos tiesisko regulējumu, 
kas ļaus Ķīnai darīt visu, ko tā vēlas; 
saskaņā ar pašreizējo pieeju Ķīnai būs 
vieglāk turpināt pirkt Eiropas uzņēmumus 
un lauksaimniecības zemi, t. i., palielināt 
Eiropas atkarību no valsts, kurā, 
piemēram, nav privātā īpašuma un kurā 
pārtikas nekaitīguma standarti ir daudz 
zemāki nekā Eiropā;

Or. es

Grozījums Nr. 14
Inma Rodríguez-Piñero, Margarida Marques, Paolo De Castro, Pedro Silva Pereira, 
Kathleen Van Brempt

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž pārliecību par to, ka ES un 
Ķīnas divpusējām tirdzniecības un 
investīciju attiecībām ir stratēģiska nozīme 
un ka tām vajadzētu būt balstītām uz 
noteikumiem, kuru centrā ir daudzpusējā 
tirdzniecības sistēma;

2. pauž pārliecību par to, ka ES un 
Ķīnas divpusējām tirdzniecības un 
investīciju attiecībām ir stratēģiska nozīme 
un ka tām vajadzētu būt balstītām uz 
noteikumiem, kuru centrā ir daudzpusējā 
tirdzniecības sistēma; aicina Komisiju un 
Ķīnu cieši sadarboties, lai reformētu PTO 
noteikumu kopumu nolūkā padarīt šo 
organizāciju elastīgāku un atbilstošāku 
21. gadsimta izaicinājumiem un tādā 
veidā veicinātu ilgtspējīgāku attīstību un 
zaļo pārkārtošanos un digitālo revolūciju; 
sagaida, ka Ķīna savu ekonomisko nozīmi 
saskaņos ar savām starptautiskajām 
saistībām un atjaunos vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus, risinot 
jautājumus saistībā ar rūpniecības 
subsīdijām, VU un jaudas pārpalikumu, 
tehnoloģiju piespiedu pārnesi publiskajam 
iepirkumam un intelektuālo īpašumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 15
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž pārliecību par to, ka ES un 
Ķīnas divpusējām tirdzniecības un 
investīciju attiecībām ir stratēģiska nozīme 
un ka tām vajadzētu būt balstītām uz 
noteikumiem, kuru centrā ir daudzpusējā 
tirdzniecības sistēma;

2. pauž pārliecību par to, ka ES un 
Ķīnas divpusējām tirdzniecības un 
investīciju attiecībām ir stratēģiska nozīme 
un ka tām vajadzētu būt balstītām uz 
noteikumiem, kuru centrā ir daudzpusējā 
tirdzniecības sistēma; aicina Ķīnu pilnībā 
ievērot visas savas saistības saskaņā ar 
PTO noteikumiem un jo īpaši atbalsta 
sadarbību ar līdzīgi domājošiem 
partneriem, lai vērstos pret Ķīnas 
nelikumīgajām subsīdijām; norāda, ka 
Taivāna ir pilntiesīga PTO dalībvalsts, un 
atkārtoti aicina stiprināt ekonomisko 
sadarbību ar Taivānu un sagatavot 
ieguldījumu nolīgumu ar Taivānu un 
2021. gadā pabeigt nepieciešamo 
sagatavošanas darbu, piemēram, darbības 
jomas izpēti;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž pārliecību par to, ka ES un 
Ķīnas divpusējām tirdzniecības un 
investīciju attiecībām ir stratēģiska nozīme 
un ka tām vajadzētu būt balstītām uz 
noteikumiem, kuru centrā ir daudzpusējā 
tirdzniecības sistēma;

2. pauž pārliecību par to, ka ES un 
Ķīnas divpusējām tirdzniecības un 
investīciju attiecībām ir stratēģiska nozīme 
un ka tām vajadzētu būt balstītām uz 
noteikumiem, kuru centrā ir daudzpusējā 
tirdzniecības sistēma, kurā ir garantētas 
un aizsargātas cilvēka pamattiesības, 
abām pusēm pilnībā ievērojot 
pamatbrīvības, piemēram, pulcēšanās, 
runas vai ticības brīvību, pausta pilnīga 
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apņemšanās aizsargāt planētu pret 
klimata pārmaiņām un kurā nevienas 
puses interesēs nevajadzētu būt apdraudēt 
otru pusi, izmantojot revolucionāru un 
agresīvu ekonomikas politiku;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž pārliecību par to, ka ES un 
Ķīnas divpusējām tirdzniecības un 
investīciju attiecībām ir stratēģiska nozīme 
un ka tām vajadzētu būt balstītām uz 
noteikumiem, kuru centrā ir daudzpusējā 
tirdzniecības sistēma;

2. pauž pārliecību par to, ka ES un 
Ķīnas divpusējām tirdzniecības un 
investīciju attiecībām ir stratēģiska nozīme 
un ka tām vajadzētu būt balstītām uz 
noteikumiem, kuru centrā ir daudzpusējā 
tirdzniecības sistēma; uzsver, ka tam, kurš 
vēlas būt augstākā ranga konkurents 
pasaulē, ir jāievēro augstākie standarti, 
tostarp attiecībā uz mūsu darbību ietekmi 
uz klimatu, vidi, bioloģisko daudzveidību, 
nabadzību, veselību, darba tiesībām un 
cilvēktiesībām;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž pārliecību par to, ka ES un 
Ķīnas divpusējām tirdzniecības un 
investīciju attiecībām ir stratēģiska nozīme 
un ka tām vajadzētu būt balstītām uz 
noteikumiem, kuru centrā ir daudzpusējā 

2. pauž pārliecību par to, ka ES un 
Ķīnas divpusējām tirdzniecības un 
investīciju attiecībām ir stratēģiska nozīme 
un ka tām vajadzētu būt balstītām uz 
noteikumiem, kuru centrā ir daudzpusējā 
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tirdzniecības sistēma; tirdzniecības sistēma; atkārtoti uzsver — 
lai gan ekonomikas atsaistīšana nav ES 
izdevīga, vispārējās tirdzniecības un 
investīciju attiecībās ir nepieciešama 
stingrāka izpilde un saistību ievērošana;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Urmas Paet

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž pārliecību par to, ka ES un 
Ķīnas divpusējām tirdzniecības un 
investīciju attiecībām ir stratēģiska nozīme 
un ka tām vajadzētu būt balstītām uz 
noteikumiem, kuru centrā ir daudzpusējā 
tirdzniecības sistēma;

2. pauž pārliecību par to, ka ES un 
Ķīnas divpusējām tirdzniecības un 
investīciju attiecībām ir stratēģiska nozīme 
un ka tām vajadzētu būt balstītām uz 
noteikumiem, kuru centrā ir daudzpusējā 
tirdzniecības sistēma; šajā sakarībā uzsver 
PTO reformas nozīmi;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Karin 
Karlsbro, Dita Charanzová, Jérémy Decerle

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž pārliecību par to, ka ES un 
Ķīnas divpusējām tirdzniecības un 
investīciju attiecībām ir stratēģiska nozīme 
un ka tām vajadzētu būt balstītām uz 
noteikumiem, kuru centrā ir daudzpusējā 
tirdzniecības sistēma;

2. pauž pārliecību par to, ka ES un 
Ķīnas divpusējām tirdzniecības un 
investīciju attiecībām ir stratēģiska nozīme 
un ka tām vajadzētu būt balstītām uz 
noteikumiem, kuru centrā ir daudzpusējā 
tirdzniecības sistēma un savstarpīguma 
jēdziens;

Or. en
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Grozījums Nr. 21
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž pārliecību par to, ka ES un 
Ķīnas divpusējām tirdzniecības un 
investīciju attiecībām ir stratēģiska nozīme 
un ka tām vajadzētu būt balstītām uz 
noteikumiem, kuru centrā ir daudzpusējā 
tirdzniecības sistēma;

2. pauž pārliecību par to, ka ES un 
Ķīnas divpusējām tirdzniecības un 
investīciju attiecībām ir stratēģiska nozīme 
un ka tām vajadzētu būt balstītām uz PTO 
noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina Ķīnu aktīvāk iesaistīties 
PTO un citās daudzpusējās iniciatīvās un 
pilnībā ievērot PTO saistības, iegūto 
ekonomisko varu saskaņojot ar tās 
attīstības līmeni, un mudina Komisiju 
pastiprināt centienus sadarboties ar Ķīnu, 
lai reformētu un stiprinātu uz 
noteikumiem balstītu daudzpusēju 
tirdzniecības sistēmu; mudina īpašu 
uzmanību pievērst PTO reformai, kas ir 
galvenais instruments stabilitātes un 
juridiskās noteiktības nodrošināšanai 
starptautiskajā tirgū un kas vienlaikus 
daudzpusīgā un daudzpusējā līmenī 
novērš strukturālus trūkumus; uzskata, ka 
ir lietderīgi īpaši apspriest negatīvo 
ietekmi un iespējamos risinājumus tādu 
izkropļojumu novēršanai, ko rada tērauda 
un alumīnija ražošanas jaudas 
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pārpalikums pasaulē, kā arī apspriest to, 
cik svarīgi ir risināt rūpniecības subsīdiju 
problēmu PTO līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina ES un Ķīnu kā pasaules 
ekonomikai un planētas nākotnei svarīgus 
starptautiskos rīcībspēkus uzņemties 
atbildību un nepieļaut to, ka attiecības 
pāraug konfrontācijā; uzsver, ka ir 
vajadzīga abu partneru laba un 
konstruktīva sadarbība, lai risinātu 
globālas problēmas; atkārtoti norāda, ka 
Ķīna joprojām ir ES stratēģiskā partnere 
un ir bijusi uzticama sabiedrotā daudzās 
starptautiskās sadarbības un 
multilaterālisma uzturēšanas jomās;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka CAI ratifikācijas 
apturēšana nebūtu jāizmanto par iemeslu 
tam, lai kavētu citu tirdzniecības un 
ieguldījumu nolīgumu slēgšanu ar 
reģionālajiem partneriem, tostarp 
Taivānu;

Or. en
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Grozījums Nr. 25
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž bažas par aizvien 
nelīdzsvarotākajām ES un Ķīnas 
divpusējām ekonomiskajām un 
tirdzniecības attiecībām; uzsver, ka 
līdzsvara atjaunošana un vienlīdzīgāki 
konkurences apstākļi ir būtiski svarīgi ES 
interesēm;

3. pauž bažas par aizvien 
nelīdzsvarotākajām ES un Ķīnas 
divpusējām ekonomiskajām un 
tirdzniecības attiecībām; uzsver, ka 
līdzsvara atjaunošana un vienlīdzīgāki 
konkurences apstākļi ir būtiski svarīgi ES 
interesēm; uzsver, ka nevienas 
ekonomiskās attiecības nevar nošķirt no 
cilvēktiesību jautājumiem, un šajā 
sakarībā pauž nožēlu par to, ka 
uzņēmumu piegādes ķēdēs joprojām tiek 
izmantots piespiedu darbs, jo īpaši 
Siņdzjanā; uzsver savu aicinājumu Ķīnai 
ratificēt un īstenot attiecīgās SDO 
konvencijas; pauž nožēlu par to, ka pret 
vairākiem starptautiskajiem 
uzņēmumiem, jo īpaši apģērbu un 
tekstilizstrādājumu nozarē, tika vērsts 
plašs un izvērsts boikots pēc tam, kad tie 
izteica bažas saistībā ar ziņojumiem par 
piespiedu darbu Siņdzjanā un pieņēma 
lēmumu atteikties no piegādes ķēdēm šajā 
reģionā, un stingri nosoda Ķīnas valdības 
pret tiem vērstos agresīvos politiskās 
ietekmēšanas līdzekļus; atkārtoti prasa 
Komisijai un Eiropas Ārējās darbības 
dienestam ātri pabeigt ieteikumu 
sagatavošanu piegādes ķēdes 
uzņēmumiem, sniedzot tiem norādījumus 
par iespējamo risku, kas saistīts ar uiguru 
piespiedu darba izmantošanu, un 
nodrošinot atbalstu, lai steidzami apzinātu 
alternatīvus piegādes avotus;

Or. en

Grozījums Nr. 26
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Inma Rodríguez-Piñero, Margarida Marques, Joachim Schuster, Paolo De Castro, 
Pedro Silva Pereira

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž bažas par aizvien 
nelīdzsvarotākajām ES un Ķīnas 
divpusējām ekonomiskajām un 
tirdzniecības attiecībām; uzsver, ka 
līdzsvara atjaunošana un vienlīdzīgāki 
konkurences apstākļi ir būtiski svarīgi ES 
interesēm;

3. pauž bažas par aizvien 
nelīdzsvarotākajām ES un Ķīnas 
divpusējām ekonomiskajām un 
tirdzniecības attiecībām; uzsver, ka 
līdzsvara atjaunošana un vienlīdzīgāki 
konkurences apstākļi ir būtiski svarīgi ES 
interesēm; norāda, ka Ķīnai un ES ir 
jāveido vienlīdzīgi konkurences apstākļi 
un auglīgas attiecības, neraugoties uz abu 
ekonomikas sistēmu atšķirībām; norāda, 
ka šajā nolūkā Savienībai ir jāpilnveido 
tās autonomo instrumentu klāsts, proti, 
ārvalstu tiešo ieguldījumu izvērtēšana, 
divējāda lietojuma tehnoloģiju eksports, 
valsts subsīdijas, piekļuve publiskajam 
iepirkumam, aizsardzība pret trešo valstu 
politiskās ietekmēšanas līdzekļiem; 
norāda, ka Ķīnai ir arī jāapsver vajadzība 
ievērot Eiropas standartus ar tirdzniecību 
saistītos aspektos, jo īpaši cilvēktiesību un 
darba apstākļu jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Luisa Regimenti, Danilo Oscar 
Lancini

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž bažas par aizvien 
nelīdzsvarotākajām ES un Ķīnas 
divpusējām ekonomiskajām un 
tirdzniecības attiecībām; uzsver, ka 
līdzsvara atjaunošana un vienlīdzīgāki 
konkurences apstākļi ir būtiski svarīgi ES 
interesēm;

3. pauž bažas par aizvien 
nelīdzsvarotākajām ES un Ķīnas 
divpusējām ekonomiskajām un 
tirdzniecības attiecībām, kurām raksturīga 
asimetrija attiecībā uz piekļuvi tirgum un 
efektīvu vienlīdzīgu konkurences apstākļu 
trūkums, kas ES ražotājiem un 
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eksportētājiem nodrošinātu taisnīgu 
piekļuvi Ķīnas tirgum, kā arī par 
pretējiem sociālajiem un vides 
standartiem; uzsver, ka līdzsvara 
atjaunošana un vienlīdzīgāki konkurences 
apstākļi ir būtiski svarīgi ES interesēm;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž bažas par aizvien 
nelīdzsvarotākajām ES un Ķīnas 
divpusējām ekonomiskajām un 
tirdzniecības attiecībām; uzsver, ka 
līdzsvara atjaunošana un vienlīdzīgāki 
konkurences apstākļi ir būtiski svarīgi ES 
interesēm;

3. pauž bažas par aizvien 
nelīdzsvarotākajām ES un Ķīnas 
divpusējām ekonomiskajām un 
tirdzniecības attiecībām; uzsver, ka 
līdzsvara atjaunošana un vienlīdzīgāki 
konkurences apstākļi ir būtiski svarīgi ES 
interesēm; pauž apņēmību laikā pabeigt 
regulu par ārvalstu subsīdijām, kas 
izkropļo iekšējo tirgu, un mudina 
Komisiju un Padomi rīkoties tāpat pēc 
Parlamenta nostājas apstiprināšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž bažas par aizvien 
nelīdzsvarotākajām ES un Ķīnas 
divpusējām ekonomiskajām un 
tirdzniecības attiecībām; uzsver, ka 
līdzsvara atjaunošana un vienlīdzīgāki 
konkurences apstākļi ir būtiski svarīgi ES 
interesēm;

3. pauž bažas par aizvien 
nelīdzsvarotākajām ES un Ķīnas 
divpusējām ekonomiskajām un 
tirdzniecības attiecībām; uzsver, ka 
līdzsvara atjaunošana 
un vienlīdzīgāki konkurences apstākļi ir 
būtiski svarīgi ES interesēm un jo īpaši 
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intelektuālā īpašuma tiesību un konkrētu 
saistību cīņā pret viltošanu ievērošanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 30
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Dita 
Charanzová, Jérémy Decerle

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž bažas par aizvien 
nelīdzsvarotākajām ES un Ķīnas 
divpusējām ekonomiskajām un 
tirdzniecības attiecībām; uzsver, ka 
līdzsvara atjaunošana un vienlīdzīgāki 
konkurences apstākļi ir būtiski svarīgi ES 
interesēm;

3. pauž bažas par aizvien 
nelīdzsvarotākajām ES un Ķīnas 
divpusējām ekonomiskajām un 
tirdzniecības attiecībām; uzsver, ka 
līdzsvara atjaunošana un vienlīdzīgāki 
konkurences apstākļi ir būtiski svarīgi ES 
interesēm; atgādina par Eiropas 
Savienības vispārējo mērķi veidot savu 
atvērto stratēģisko autonomiju;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Urmas Paet

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž bažas par aizvien 
nelīdzsvarotākajām ES un Ķīnas 
divpusējām ekonomiskajām un 
tirdzniecības attiecībām; uzsver, ka 
līdzsvara atjaunošana un vienlīdzīgāki 
konkurences apstākļi ir būtiski svarīgi ES 
interesēm;

3. pauž bažas par aizvien 
nelīdzsvarotākajām ES un Ķīnas 
divpusējām ekonomiskajām un 
tirdzniecības attiecībām; uzsver, ka 
līdzsvara atjaunošana un vienlīdzīgāki 
konkurences apstākļi ir būtiski svarīgi ES 
interesēm; šajā sakarībā uzsver ES 
pašreizējo darbu pie tirdzniecības 
instrumentu kopuma stiprināšanas;

Or. en
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Grozījums Nr. 32
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka ir steidzami jāatjauno 
līdzsvars ES un Ķīnas attiecībās, pieņemot 
tādu autonomu pasākumu kopumu, kas 
ietver: tiesību aktus, kas vērsti pret 
ārvalstu subsīdiju kropļojošo ietekmi uz 
iekšējo tirgu, starptautiskā iepirkuma 
instrumentu, tiesību aktus par piegādes 
ķēdi ar obligātām pienācīgas pārbaudes 
prasībām, kas paredz arī aizliegumu 
importēt preces, kuru ražošanā izmantots 
piespiedu darbs, uzlabotu un pastiprinātu 
ES ārvalstu ieguldījumu izvērtēšanas 
regulu, efektīvu pret piespiešanu vērstu 
instrumentu, vajadzības gadījumā — 
tādus papildu pasākumus saskaņā ar ES 
globālo cilvēktiesību sankciju režīmu, ar 
kuriem turpina vērsties pret pārkāpumiem 
Siņdzjanā un Honkongā un kuru mērķis 
ir panākt, lai Ķīna pārtrauktu visus 
pārkāpumus, pienācīgus risinājumus 
rīcībai pret Ķīnas kiberdraudiem, 
hibrīduzbrukumiem un civilmilitārās 
kodolsintēzes programmu;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Urmas Paet

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina ES dalībvalstis un 
kandidātvalstis apsvērt iespēju atteikties 
no 16+1 formāta, kas var traucēt paust 
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vienotu nostāju un apdraud Eiropas 
Savienības vienotību; tā vietā mudina 
īstenot kopēju un vienotu ES politiku 
attiecībā uz Ķīnu; atzīst Lietuvas neseno 
lēmumu pārtraukt dalību šādā formātā un 
aicina citas valstis sekot tās piemēram;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Luisa Regimenti, Danilo Oscar 
Lancini

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a pauž nožēlu par to, ka ES centieni 
un izmantotie instrumenti nav devuši 
taustāmu progresu cilvēktiesību jomā 
Ķīnā un nav palīdzējuši novērst Ķīnas 
ātro un negatīvo attīstību un negatīvo 
lomu starptautiskā līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Urmas Paet

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b atzinīgi vērtē ES un ASV dialoga 
par Ķīnu uzsākšanu nolūkā sadarboties 
tādos jautājumos kā savstarpīgums, 
multilaterālisms, ekonomiskie jautājumi, 
cilvēktiesības, noturība, drošība un 
klimata pārmaiņas; aicina turpināt 
uzlabot ES un ASV koordināciju un 
sadarbību Ķīnas jautājumā;

Or. en
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Grozījums Nr. 36
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atkārtoti pauž dziļas bažas par 
daudzajiem šķēršļiem, ar kuriem saskaras 
Eiropas uzņēmumi, piekļūstot Ķīnas tirgum 
un darbojoties tajā; pauž bažas par to, ka 
Ķīnas “divējāda aprites stratēģija”, kas 
minēta tās 14. piecgades plānā, vēl vairāk 
pasliktinās uzņēmējdarbības vidi ES 
uzņēmumiem; atkārtoti uzsver savas īpašās 
bažas par tirgu kropļojošo praksi, ko 
piekopj Ķīnas valsts uzņēmumi, uzspiestu 
tehnoloģiju pārnesi un datu lokalizāciju, 
rūpniecības jaudas pārpalikumu tādās 
nozarēs kā tērauda ražošana un ar to 
saistītais eksporta dempings, kā arī par 
citu negodīgu tirdzniecības praksi;

4. atkārtoti pauž dziļas bažas par 
daudzajiem šķēršļiem, ar kuriem saskaras 
Eiropas uzņēmumi, piekļūstot Ķīnas tirgum 
un darbojoties tajā, lai arī ES uzņēmumi 
saredz ievērojamu neizmantota tirgus 
potenciālu Ķīnā; norāda uz to, ka Ķīnas 
vidusšķiras iedzīvotāju skaits jau 
pārsniedz 400 miljonus; ņem vērā Ķīnas 
“divējāda aprites stratēģiju”, kas minēta 
tās 14. piecgades plānā, un vēlas zināt, kā 
minētā Ķīnas stratēģija saskan ES 
“atvērtas stratēģiskās autonomijas” 
stratēģijai un Dž. Baidena un K. Harrisas 
administrācijas pieejai “Pērc amerikāņu 
preci”; aicina partnerus labāk informēt 
par to, kādas izmaiņas šīs stratēģijas 
radīs ES uzņēmumiem pieejamajā 
uzņēmējdarbības vidē; atkārtoti uzsver 
savas īpašās bažas par tirgu kropļojošo 
praksi, ko piekopj daži Ķīnas valsts 
uzņēmumi, un atkārtoti pauž viedokli, ka, 
darbojoties tirgū, šādiem valsts 
uzņēmumiem ir jāievēro noteikumi; 
uzsver pētniecības un izstrādes sadarbības 
priekšrocības, vienlaikus noraidot 
tehnoloģiju piespiedu pārnesi un datu 
lokalizāciju; prasa rast risinājumus 
problēmai, ko rada pastāvīgais rūpniecības 
jaudas pārpalikums dažās nozarēs, tostarp 
tērauda nozarē, vienlaikus ņemot vērā 
milzīgos centienus, ko Ķīna ir īstenojusi, 
lai slēgtu novecojušas ražotnes, pārvietotu 
un pārkvalificētu darba ņēmējus un 
modernizētu ražošanu ar mērķi samazināt 
rūpnieciskās CO2 emisijas, un tas paver 
arī jaunas iespējas tehnoloģiskai un 
ekonomiskai sadarbībai ar ES 
uzņēmumiem; ņem vērā ārkārtīgi lielo 
Ķīnas uzņēmumu īpatsvaru antidempinga 
lietās, ko uzsākusi ES Komisija, atzinīgi 
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vērtē šo pasākumu efektivitāti un aicina 
Ķīnas iestādes pastiprināt centienus, lai 
izbeigtu eksporta dempingu un citu 
negodīgu tirdzniecības praksi, tostarp 
sociālo un vides dempingu;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Karin 
Karlsbro, Dita Charanzová, Jérémy Decerle

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atkārtoti pauž dziļas bažas par 
daudzajiem šķēršļiem, ar kuriem saskaras 
Eiropas uzņēmumi, piekļūstot Ķīnas tirgum 
un darbojoties tajā; pauž bažas par to, ka 
Ķīnas “divējāda aprites stratēģija”, kas 
minēta tās 14. piecgades plānā, vēl vairāk 
pasliktinās uzņēmējdarbības vidi ES 
uzņēmumiem; atkārtoti uzsver savas īpašās 
bažas par tirgu kropļojošo praksi, ko 
piekopj Ķīnas valsts uzņēmumi, uzspiestu 
tehnoloģiju pārnesi un datu lokalizāciju, 
rūpniecības jaudas pārpalikumu tādās 
nozarēs kā tērauda ražošana un ar to 
saistītais eksporta dempings, kā arī par citu 
negodīgu tirdzniecības praksi;

4. atkārtoti pauž dziļas bažas par 
daudzajiem šķēršļiem, ar kuriem saskaras 
Eiropas uzņēmumi, piekļūstot Ķīnas tirgum 
un darbojoties tajā; pauž bažas par to, ka 
Ķīnas “divējāda aprites stratēģija”, kas 
minēta tās 14. piecgades plānā, vēl vairāk 
pasliktinās uzņēmējdarbības vidi ES 
uzņēmumiem; ir ārkārtīgi nobažījies par 
to, ka vairāki starptautiskie uzņēmumi, jo 
īpaši apģērbu un tekstilizstrādājumu 
nozarē, tiek izteikti un plaši boikotēti pēc 
tam, kad pauda bažas par ziņojumiem par 
piespiedu darbu Siņdzjanā un pieņēma 
lēmumu saraut piegādes ķēdes saites ar 
Siņdzjanu; stingri nosoda Ķīnas valdības 
pret viņiem vērstos politiskās 
ietekmēšanas līdzekļus; atkārtoti uzsver 
savas īpašās bažas par tirgu kropļojošo 
praksi, ko piekopj Ķīnas valsts uzņēmumi, 
uzspiestu tehnoloģiju pārnesi un datu 
lokalizāciju, rūpniecības jaudas 
pārpalikumu tādās nozarēs kā tērauda 
ražošana un ar to saistītais eksporta 
dempings, kā arī par citu negodīgu 
tirdzniecības praksi; aicina Komisiju un 
dalībvalstis pastiprināt sadarbību PTO 
līmenī ar līdzīgi domājošiem 
sabiedrotajiem, lai izstrādātu kopīgu 
pieeju šādas Ķīnas netaisnīgās 
tirdzniecības prakses apkarošanai, tostarp 
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jaunu iniciatīvu cīņai pret viltošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atkārtoti pauž dziļas bažas par 
daudzajiem šķēršļiem, ar kuriem saskaras 
Eiropas uzņēmumi, piekļūstot Ķīnas tirgum 
un darbojoties tajā; pauž bažas par to, ka 
Ķīnas “divējāda aprites stratēģija”, kas 
minēta tās 14. piecgades plānā, vēl vairāk 
pasliktinās uzņēmējdarbības vidi ES 
uzņēmumiem; atkārtoti uzsver savas īpašās 
bažas par tirgu kropļojošo praksi, ko 
piekopj Ķīnas valsts uzņēmumi, uzspiestu 
tehnoloģiju pārnesi un datu lokalizāciju, 
rūpniecības jaudas pārpalikumu tādās 
nozarēs kā tērauda ražošana un ar to 
saistītais eksporta dempings, kā arī par 
citu negodīgu tirdzniecības praksi;

4. atkārtoti pauž dziļas bažas par 
daudzajiem šķēršļiem, ar kuriem saskaras 
Eiropas uzņēmumi, piekļūstot Ķīnas tirgum 
un darbojoties tajā; pauž bažas par to, ka 
Ķīnas “divējāda aprites stratēģija”, kas 
minēta tās 14. piecgades plānā, vēl vairāk 
pasliktinās uzņēmējdarbības vidi ES 
uzņēmumiem; atkārtoti uzsver savas īpašās 
bažas par tirgu kropļojošo praksi, ko 
piekopj Ķīnas valsts uzņēmumi, uzspiestu 
tehnoloģiju pārnesi un datu lokalizāciju, 
rūpniecības jaudas pārpalikumu tādās 
nozarēs kā tērauda ražošana un ar to 
saistīto eksporta dempingu, citu negodīgu 
tirdzniecības praksi un vispārējas 
politiskās iejaukšanās uzņēmējdarbības 
jomā, tostarp privātā sektora darbībā, 
pieaugumu; uzskata, ka standartizācijas 
politikai būtu jākļūst par stratēģiskākas 
ES rūpniecības politikas galveno 
elementu, un atgādina, ka standartizācija 
tiek pasludināta par jomu, kurā Ķīna 
skaidri norāda uz nodomiem novirzīties 
un atdalīties; atbalsta saskaņotos 
centienus samazināt Eiropas atkarību 
tādās stratēģiskās nozarēs kā retzemju 
metālu ieguve un pārstrāde;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Luisa Regimenti, Danilo Oscar 
Lancini
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Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atkārtoti pauž dziļas bažas par 
daudzajiem šķēršļiem, ar kuriem saskaras 
Eiropas uzņēmumi, piekļūstot Ķīnas tirgum 
un darbojoties tajā; pauž bažas par to, ka 
Ķīnas “divējāda aprites stratēģija”, kas 
minēta tās 14. piecgades plānā, vēl vairāk 
pasliktinās uzņēmējdarbības vidi ES 
uzņēmumiem; atkārtoti uzsver savas īpašās 
bažas par tirgu kropļojošo praksi, ko 
piekopj Ķīnas valsts uzņēmumi, uzspiestu 
tehnoloģiju pārnesi un datu lokalizāciju, 
rūpniecības jaudas pārpalikumu tādās 
nozarēs kā tērauda ražošana un ar to 
saistītais eksporta dempings, kā arī par 
citu negodīgu tirdzniecības praksi;

4. atkārtoti pauž dziļas bažas par 
daudzajiem šķēršļiem, ar kuriem saskaras 
Eiropas uzņēmumi, piekļūstot Ķīnas tirgum 
un darbojoties tajā, kā arī par negodīgu 
tirdzniecības praksi, ko piekopj valsts 
uzņēmumi; pauž bažas par to, ka Ķīnas 
“divējāda aprites stratēģija”, kas minēta tās 
14. piecgades plānā, vēl vairāk pasliktinās 
uzņēmējdarbības vidi ES uzņēmumiem; 
atkārtoti uzsver savas īpašās bažas par tirgu 
kropļojošo praksi, ko piekopj Ķīnas valsts 
uzņēmumi, uzspiestu tehnoloģiju pārnesi 
un datu lokalizāciju, rūpniecības jaudas 
pārpalikumu tādās nozarēs kā tērauda 
ražošana un ar to saistīto eksporta 
dempingu, kā arī citu negodīgu 
tirdzniecības praksi un iejaukšanos ES 
demokrātiskajā dzīvē, ko mēģina īstenot 
Ķīnas valsts iestādes un citi nevalstiskie 
dalībnieki;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atkārtoti pauž dziļas bažas par 
daudzajiem šķēršļiem, ar kuriem saskaras 
Eiropas uzņēmumi, piekļūstot Ķīnas tirgum 
un darbojoties tajā; pauž bažas par to, ka 
Ķīnas “divējāda aprites stratēģija”, kas 
minēta tās 14. piecgades plānā, vēl vairāk 
pasliktinās uzņēmējdarbības vidi ES 
uzņēmumiem; atkārtoti uzsver savas īpašās 
bažas par tirgu kropļojošo praksi, ko 

4. atkārtoti pauž dziļas bažas par 
daudzajiem šķēršļiem, ar kuriem saskaras 
Eiropas uzņēmumi, piekļūstot Ķīnas tirgum 
un darbojoties tajā; pauž bažas par to, ka 
Ķīnas “divējāda aprites stratēģija”, kas 
minēta tās 14. piecgades plānā, vēl vairāk 
pasliktinās uzņēmējdarbības vidi ES 
uzņēmumiem; atkārtoti uzsver savas īpašās 
bažas par tirgu kropļojošo praksi, 
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piekopj Ķīnas valsts uzņēmumi, uzspiestu 
tehnoloģiju pārnesi un datu lokalizāciju, 
rūpniecības jaudas pārpalikumu tādās 
nozarēs kā tērauda ražošana un ar to 
saistītais eksporta dempings, kā arī par citu 
negodīgu tirdzniecības praksi;

piemēram, bet ne tikai rūpniecības 
subsidēšanu, labvēlīgo režīmu Ķīnas valsts 
uzņēmumiem, īpašumtiesību zādzībām, 
uzspiestu tehnoloģiju pārnesi un datu 
lokalizāciju, rūpniecības jaudas 
pārpalikumu tādās nozarēs kā tērauda 
ražošana un ar to saistītais eksporta 
dempings, kā arī par citu negodīgu 
tirdzniecības praksi;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a norāda, ka ar Ķīnas uzsākto 
iniciatīvu “Viena josla, viens ceļš” pausts 
solījums vēsturiski lielākajam 
ieguldījumam; prasa ES Komisijai vairāk 
iesaistīties minētajā iniciatīvā, jo īpaši 
sniedzot zināšanas par projektu ilgtspējas 
ietekmes novērtējumiem un 
pārredzamības noteikumiem saskaņā ar 
Orhūsas konvenciju; atgādina, ka 2021. 
gada janvārī iniciatīvai “Viena josla, 
viens ceļš”, parakstot saprašanās 
memorandu ar Ķīnu, jau bija 
pievienojušās 140 valstis, tostarp 18 
Eiropas Savienības dalībvalstis, proti, 
Austrija, Bulgārija, Horvātija, Kipra, 
Čehijas Republika, Igaunija, Grieķija, 
Ungārija, Itālija, Latvija, Lietuva, 
Luksemburga, Malta, Polija, Portugāle, 
Rumānija, Slovākija un Slovēnija;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn
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Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver savstarpīguma trūkumu 
publiskajā iepirkumā un nepieciešamību 
uzlabot ES nostāju šajā jomā; atgādina 
pārliecinoša un efektīva starptautiskā 
iepirkuma akta nozīmi tam, lai atvērtu 
ārējos iepirkuma tirgus, un tāda ārvalstu 
subsīdiju instrumenta nozīmi, ar kuru var 
sekmīgi novērst izkropļojumus ES iekšējā 
tirgū; uzsver, ka šiem diviem 
instrumentiem būtu vienam otru 
jāpapildina, risinot ar vienas problēmas 
dažādiem aspektiem saistītus jautājumus 
un attiecīgi pievēršoties ārējai un iekšējai 
dimensijai;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Raphaël Glucksmann, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van 
Brempt

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a pauž bažas par Ķīnas tiesu jauno 
praksi — tās vēlas noteikt pasaules 
jurisdikciju attiecībā uz standartam 
būtisko patentu taisnīgiem, saprātīgiem 
un nediskriminējošiem licencēšanas 
noteikumiem un liedz uzņēmumiem 
apstrīdēt to lēmumus; uzsver, ka šāda 
prakse ļauj Ķīnas uzņēmumiem nemaksāt 
taisnīgu cenu par standartam būtisku 
patentu izmantošanu un apdraud Eiropas 
pētniecību; aicina Komisiju šo jautājumu 
risināt ar Ķīnas iestādēm;

Or. en
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Grozījums Nr. 44
Inma Rodríguez-Piñero, Margarida Marques, Paolo De Castro, Pedro Silva Pereira, 
Raphaël Glucksmann, Kathleen Van Brempt

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a mudina Ķīnas valdību ratificēt un 
īstenot SDO Konvenciju Nr. 29 par 
piespiedu darbu, SDO Konvenciju Nr. 105 
par piespiedu darba atcelšanu, SDO 
Konvenciju Nr. 87 par biedrošanās 
brīvību un tiesību apvienoties aizsardzību 
un SDO Konvenciju Nr. 98 par tiesībām 
apvienoties organizācijās un koplīgumu 
slēgšanu; mudina Ķīnu ratificēt 
Starptautisko paktu par pilsoniskajām un 
politiskajām tiesībām;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Karin 
Karlsbro, Dita Charanzová, Jérémy Decerle

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina Ķīnu aktīvāk piedalīties 
tādās daudzpusējās PTO iniciatīvās kā 
tirdzniecība un klimats, tirdzniecība un 
veselība un IAM īstenošana; aicina Ķīnu 
aktīvāk iesaistīties PTO reformā, jo īpaši 
visu PTO dimensiju — uzraudzības, 
jaunu noteikumu izstrādes un strīdu 
risināšanas — atjaunošanā; mudina Ķīnu 
pilnībā ievērot visas savas PTO saistības;

Or. en

Grozījums Nr. 46
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Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a mudina visus Eiropas uzņēmumus, 
kas ir iesaistīti projektos saistībā ar 
iniciatīvu "Viena josla, viens ceļš", 
veicināt cilvēktiesību ievērošanu saskaņā 
ar Apvienoto Nāciju Organizācijas 
pamatprincipiem par uzņēmējdarbību un 
cilvēktiesībām; aicina dalībvalstis sniegt 
efektīvus norādījumus Eiropas 
uzņēmumiem par to, kā novērtēt faktisko 
un potenciālo ietekmi uz cilvēktiesībām 
saistībā ar iniciatīvu "Viena josla, viens 
ceļš";

Or. en

Grozījums Nr. 47
Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Luisa Regimenti, Danilo Oscar 
Lancini

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atzinīgi vērtē to, ka ir pieņemts 
priekšlikums regulai par ārvalstu 
subsīdijām, kas kropļo iekšējo tirgu; pauž 
cerību, ka šis instruments, uzlabojot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus, var 
nodrošināt spēcīgu un konkurētspējīgu 
vienoto tirgu, kas stiprina ES pozīcijas un 
novērš izkropļojumus, ko rada trešās 
valstis, jo īpaši Ķīna;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt
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Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a mudina Ķīnu no jauna iesaistīties 
foruma par tēraudrūpniecības jaudas 
pārpalikumu darbā, lai novērstu jaudas 
pārpalikumu un atjaunotu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b mudina Komisiju pievērst lielāku 
uzmanību jautājumiem, kas saistīti ar 
standartizāciju un pieaugošas 
starptautiskās konkurences 
normatīvajiem elementiem; šajā sakarībā 
atgādina par saikni starp tirdzniecību, 
patentiem un standartiem; aicina 
Komisiju visās attiecīgajās struktūrās, 
tostarp ANO Starptautiskajā Telesakaru 
savienībā, pastiprināt darbības visās 
jomās, kas saistītas ar standartizāciju, IĪT 
pārkāpumiem, tostarp Ķīnas uzņēmumu 
izdarītiem patentu pārkāpumiem 
digitalizācijas un komunikācijas jomā; 
mudina rīkot vairāk politisko diskusiju 
par tādu Ķīnas iniciatīvu ietekmi kā 
“Ražots Ķīnā 2025” vai — arvien 
svarīgāk — par Ķīnas 2035. gada 
standartiem;

Or. en

Grozījums Nr. 50
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Helmut Scholz

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b norāda – lai gan ES ir veikusi 
zināmu darbu ar Ķīnu saistībā ar ES un 
Ķīnas savienojamības platformu, šīs 
sadarbības potenciāls ir daudz lielāks; 
iesaka izvairīties no nevajadzīgas 
dublēšanās savienojamības projektos; 
prasa īstenot daudz labāk koordinētu 
sadarbību ar Ķīnu arī saistībā ar 
savienojamības projektiem, kas iekļauti 
iniciatīvā “Viena josla, viens ceļš”, 
pamatojoties uz taisnīgu piekļuvi, 
ilgtspējīgu attīstību, iekļautību, labu 
pārvaldību, tiesiskumu, vērienīgiem 
sociālajiem, vides un fiskālajiem 
standartiem, atklātiem un pārredzamiem 
noteikumiem, jo īpaši attiecībā uz 
publisko iepirkumu;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Paolo De Castro, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzsver, ka viltošana ir viena no 
galvenajiem prioritārajiem jautājumiem 
ES centienos, kas saistīti ar intelektuālā 
īpašuma aizsardzību; pauž bažas par to, 
ka Ķīna joprojām ir ES ievesto viltoto un 
pirātisko preču galvenā izcelsmes valsts 
gan vērtības, gan apjoma ziņā; uzsver, ka 
nolīgums par ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādēm ir pirmais solis cīņā pret 
viltojumiem, un mudina Eiropas Komisiju 
pastiprināt centienus aizsargāt ES 
intelektuālo īpašumu;
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Or. en

Grozījums Nr. 52
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Jérémy 
Decerle

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b aicina dalībvalstis ļaut ātri 
pieņemt starptautiskā iepirkuma 
instrumentu, lai nodrošinātu savstarpēju 
piekļuvi trešo valstu publiskā iepirkuma 
tirgiem un tādā veidā palīdzētu Eiropas 
uzņēmumiem, kas saskaras ar 
diskrimināciju un piekļuves trūkumu 
Ķīnas publiskā iepirkuma tirgiem, kuri 
joprojām ir lielā mērā slēgti;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b aicina Komisiju veikt pasākumus 
attiecībā uz uzņēmumiem, kuri patlaban 
gūst labumu no piespiedu darba vairāk 
nekā 380 Siņdzjanas nometnēs, kurās 
tūkstošiem uiguru ir spiesti strādāt tādu 
preču ražošanā, kas vēlāk tiek iekļauti 
konkrētu Eiropas un starptautisko 
uzņēmumu piegādes ķēdēm;

Or. en

Grozījums Nr. 54
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Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Luisa Regimenti, Danilo Oscar 
Lancini

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b atgādina, ka Ķīna nav ratificējusi 
četras no astoņām SDO 
pamatkonvencijām; nosoda pastāvīgos 
cilvēktiesību un darba tiesību 
pārkāpumus Ķīnā, jo īpaši tos, kas vērsti 
pret uiguriem Siņdzjanas reģionā;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c atkārtoti uzsver saiknes starp 
tirdzniecību un drošību pieaugošo nozīmi 
ES starptautiskās tirdzniecības politikā; 
mudina Komisiju un dalībvalstis turpināt 
centienus, lai uzraudzītu ĀTI, kas ienāk 
Eiropā, jo īpaši stratēģiskos aktīvus un 
kritisko infrastruktūru, vēl vairāk 
stiprinot ĀTI izvērtēšanas mehānismu un 
steidzami izpildot savas saistības 
instrumenta cīņai pret korupciju ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Atzinuma projekts
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4.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.d uzsver, cik svarīgas ir ES 
stratēģiskās attiecības ar Ķīnu, un aicina 
ES dalībvalstis un iestādes attiecībās ar 
Ķīnu paust vienotu nostāju un īstenot 
koordinētu pieeju; uzskata, ka Ķīna 
veicina 17+ 1 ieguldījumu formātu, lai 
vājinātu ES ieguldījumu politikas 
kohēziju, un prasa nodrošināt lielāku 
pārredzamību, saskaņotību un 
koordināciju starp dalībvalstīm 
jautājumos, kas saistīti ar divpusējiem 
ieguldījumu projektiem un darījumiem, jo 
īpaši attiecībā uz ĀTI, kas ES ir 
ekskluzīvā kompetencē; vērš uzmanību uz 
saikni starp ekonomisko atkarību un ārējo 
politisko spiedienu dalībvalstu līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Atzinuma projekts
4.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.e šajā sakarībā uzsver jautājumus, 
kas saistīti ar stratēģisko atkarību kritiski 
svarīgo izejvielu (CRM) jomā, un 
steidzamo nepieciešamību palielināt 
Eiropas piegādes ķēžu noturību; prasa 
pielikt pūles, lai dažādotu un konsolidētu 
ES piekļuvi galvenajiem stratēģiskajiem 
resursiem, kas nepieciešami ES divu 
izaugsmes virzītājspēku īstenošanai, īpašu 
uzmanību pievēršot 30 elementiem, kuri 
iekļauti ceturtajā CRM sarakstā, kas 
atjaunināts 2020. gadā; šajā sakarībā 
atzinīgi vērtē nesen pieņemto ES rīcības 
plānu par kritiski svarīgām izejvielām;
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Or. en

Grozījums Nr. 58
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Atzinuma projekts
4.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.f prasa pievērst lielāku uzmanību 
Eiropas MVU, kas iesaistās tirdzniecības 
un ieguldījumu attiecībās ar Ķīnu, un 
atzinīgi vērtē Komisijas atbalstu MVU 
labvēlīgām iniciatīvām, piemēram, 
portālam “Piekļuve tirgiem”, izcelsmes 
noteikumu portālam “ROSA” vai Ķīnas 
MVU palīdzības dienestam intelektuālā 
īpašuma tiesību jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Atzinuma projekts
4.g punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.g pauž pārliecību, ka būtiska nozīme 
ir pienācīgai informācijai par 
likumdošanas un regulējuma attīstību 
Ķīnas tirgū, ņemot vērā tā nepārredzamo 
un valsts noteikto raksturu; šajā sakarībā 
atgādina, cik svarīgas ir biežas un atklātas 
diskusijas ar ES iestādēm, Eiropas 
Savienības Tirdzniecības palātu Ķīnā 
(EUCCC) un visiem mūsu vietējiem 
partneriem;

Or. en
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Grozījums Nr. 60
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Atzinuma projekts
4.h punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.h mudina Ķīnu panākt jūtamu 
progresu, lai uzlabotu nostāju jautājumā 
par ilgtspējīgu attīstību, tostarp attiecībā 
uz klimata aizsardzību un videi 
draudzīgām ražošanas metodēm, 
uzņēmumu sociālo atbildību, darba 
apstākļiem un cilvēktiesību ievērošanu; 
šajā sakarībā uzskata, ka ir svarīgi veikt 
konkrētus pasākumus, lai ratificētu un 
īstenotu vēl nepabeigtās SDO 
pamatkonvencijas;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Nicola Danti, Samira Rafaela, 
Karin Karlsbro, Jérémy Decerle

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē to, ka politiskā līmenī 
ir noslēgts visaptverošais investīciju 
nolīgums starp ES un Ķīnu (CAI); 
atgādina, ka CAI ir jāizvērtē pastiprinātu 
vienpusēju ES pasākumu kopuma 
kontekstā; uzsver, ka rūpīgi pārbaudīs 
nolīgumu, tostarp tā ilgtspējīgas attīstības 
sadaļu, un izvērtēs cilvēktiesību kontekstu, 
pirms pieņems lēmumu par savu nostāju;

5. uzskata, ka 
visaptveroša investīciju nolīguma starp ES 
un Ķīnu (CAI) pēkšņā noslēgšana 
politiskā līmenī parāda to, ka 
tirdzniecības attiecības nenotiek 
vakuumā, lai arī vienlaikus notiek darbs 
pie ES uzņēmumu apstākļu uzlabošanas 
Ķīnas tirgū, lai tajos labāk atspoguļotu 
Ķīnas uzņēmumu priekšrocības vienotajā 
tirgū; atgādina, ka CAI ir jāizvērtē 
pastiprinātu un pārliecinošu vienpusēju ES 
pasākumu kopuma kontekstā; ļoti atzinīgi 
vērtē Komisijas atbalstu nolūkā apturēt 



PE693.623v01-00 36/59 AM\1232584LV.docx

LV

centienus ES un Ķīnas CAI ratificēšanai; 
uzsver – kamēr nav atceltas atbildes 
sankcijas, kamēr Ķīnas iestādes nav 
ievērojušas apņemšanos ratificēt SDO 
pamatkonvencijas attiecībā uz piespiedu 
darbu, kas pausta ES un Ķīnas CAI, un 
kamēr ES nav pieņēmusi un īstenojusi 
pārliecinošu tirdzniecības instrumentu 
kopumu, nevar būt runa par to, ka 
Eiropas Parlaments turpinās jebkāda 
veida balsošanu par šo nolīgumu; uzsver 
— kad nosacījumi būs izpildīti, tas, pirms 
pieņemt lēmumu par savu nostāju, rūpīgi 
pārbaudīs nolīgumu, tostarp tā ilgtspējīgas 
attīstības sadaļu, un izvērtēs cilvēktiesību 
kontekstu;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē to, ka politiskā līmenī 
ir noslēgts visaptverošais investīciju 
nolīgums starp ES un Ķīnu (CAI); 
atgādina, ka CAI ir jāizvērtē pastiprinātu 
vienpusēju ES pasākumu kopuma 
kontekstā; uzsver, ka rūpīgi pārbaudīs 
nolīgumu, tostarp tā ilgtspējīgas attīstības 
sadaļu, un izvērtēs cilvēktiesību kontekstu, 
pirms pieņems lēmumu par savu nostāju;

5. atzinīgi vērtē to, ka politiskā līmenī 
ir principiāli noslēgts visaptverošais 
investīciju nolīgums starp ES un Ķīnu 
(CAI); atgādina, ka ar CAI vien nevar 
atrisināt visus jautājumus, kas kavē mūsu 
ekonomiskās un politiskās attiecības, un 
tāpēc tas ir jāizvērtē pastiprinātu 
vienpusēju ES pasākumu kopuma 
kontekstā; uzsver, ka tā rūpīgi pārbaudīs 
nolīgumu, skaidri koncentrējoties uz tā 
priekšrocībām, kas saistītas ar līdzsvara 
atjaunošanu attiecībā uz piekļuvi tirgum, 
godīgu konkurenci un vienlīdzīgiem 
konkurences apstākļiem, tostarp tā 
ilgtspējīgas attīstības sadaļu, un izvērtēs 
cilvēktiesību kontekstu, pirms pieņems 
lēmumu par savu nostāju; uzsver, ka 
pareiza īstenošana un efektīva izpilde būs 
galvenie faktori, kas noteiks nolīguma 
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lietderību un panākumus tirdzniecības un 
ieguldījumu attiecību strukturālās 
asimetrijas novēršanā; uzsver strukturētas 
un biežas informācijas apmaiņas ar 
galvenā tirdzniecības nolīgumu izpildes 
uzrauga biroju nozīmi un atbilstību 
centienos novērtēt CAI turpmāko 
īstenošanu; šajā sakarībā atgādina un 
nostiprina parlamentārās diplomātijas 
nozīmi savstarpējas sapratnes, 
pārredzamas saziņas un atklāta dialoga 
veicināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Urmas Paet, Morten Løkkegaard, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Dita 
Charanzová

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē to, ka politiskā līmenī 
ir noslēgts visaptverošais investīciju 
nolīgums starp ES un Ķīnu (CAI); 
atgādina, ka CAI ir jāizvērtē pastiprinātu 
vienpusēju ES pasākumu kopuma 
kontekstā; uzsver, ka rūpīgi pārbaudīs 
nolīgumu, tostarp tā ilgtspējīgas attīstības 
sadaļu, un izvērtēs cilvēktiesību kontekstu, 
pirms pieņems lēmumu par savu nostāju;

5. norāda uz to, ka politiskā līmenī ir 
noslēgts visaptverošais investīciju 
nolīgums starp ES un Ķīnu (CAI); 
atgādina, ka CAI ir jāizvērtē pastiprinātu 
vienpusēju ES pasākumu kopuma 
kontekstā; uzsver, ka rūpīgi pārbaudīs 
nolīgumu, tostarp tā ilgtspējīgas attīstības 
sadaļu, un izvērtēs cilvēktiesību kontekstu, 
pirms pieņems lēmumu par savu nostāju; 
uzsver Eiropas Parlamenta 2021. gada 20. 
maija rezolūciju par Ķīnas piemērotajām 
atbildes sankcijām ES uzņēmumiem, EP 
deputātiem un valstu parlamentu 
deputātiem, kurā norādīts, ka jebkāda 
CAI izskatīšana vai diskusijas par tā 
ratifikāciju Eiropas Parlamentā ir 
attaisnoti iesaldētas Ķīnas noteikto 
sankciju dēļ; norāda, ka šajā rezolūcijā 
Eiropas Parlaments prasa Ķīnai atcelt 
sankcijas, lai Parlaments varētu sāk 
izskatīt CAI, neskarot CAI ratifikācijas 
procesa galīgo iznākumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 64
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē to, ka politiskā līmenī 
ir noslēgts visaptverošais investīciju 
nolīgums starp ES un Ķīnu (CAI); 
atgādina, ka CAI ir jāizvērtē pastiprinātu 
vienpusēju ES pasākumu kopuma 
kontekstā; uzsver, ka rūpīgi pārbaudīs 
nolīgumu, tostarp tā ilgtspējīgas attīstības 
sadaļu, un izvērtēs cilvēktiesību 
kontekstu, pirms pieņems lēmumu par 
savu nostāju;

5. pauž nostāju, ka spēkā esošo Ķīnas 
sankciju dēļ, visi apsvērumi par 
visaptverošo investīciju nolīgumu starp ES 
un Ķīnu (CAI), kā arī visas diskusijas par 
ratifikāciju Eiropas Parlamentā paliks 
iesaldētas; prasa Ķīnai atcelt sankcijas 
pirms Parlaments var pievērsties CAI 
sagatavošanai, neskarot CAI ratifikācijas 
procesa galīgo iznākumu; sagaida, ka 
Komisija apspriedīsies ar Parlamentu 
pirms jebkādu pasākumu veikšanas, lai 
noslēgtu un parakstītu CAI; aicina 
Komisiju izmantot debates par CAI kā 
līdzekli tam, lai uzlabotu cilvēktiesību 
aizsardzību un atbalstu pilsoniskajai 
sabiedrībai Ķīnā, un atgādina Komisijai, 
ka Parlaments ņems vērā cilvēktiesību 
stāvokli Ķīnā, tostarp Honkongā, kad tam 
prasīs apstiprināt CAI;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē to, ka politiskā līmenī 
ir noslēgts visaptverošais investīciju 
nolīgums starp ES un Ķīnu (CAI); 
atgādina, ka CAI ir jāizvērtē pastiprinātu 
vienpusēju ES pasākumu kopuma 
kontekstā; uzsver, ka rūpīgi pārbaudīs 
nolīgumu, tostarp tā ilgtspējīgas attīstības 

5. atzinīgi vērtē to, ka politiskā līmenī 
ir noslēgts visaptverošais investīciju 
nolīgums starp ES un Ķīnu (CAI); 
atgādina, ka CAI ir jāizvērtē pastiprinātu 
vienpusēju ES pasākumu kopuma 
kontekstā; uzsver, ka rūpīgi pārbaudīs 
nolīgumu, tostarp tā ilgtspējīgas attīstības 
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sadaļu, un izvērtēs cilvēktiesību kontekstu, 
pirms pieņems lēmumu par savu nostāju;

sadaļu, kurā jāparedz iedarbīgas 
sankcijas, un izvērtēs cilvēktiesību 
kontekstu, pirms pieņems lēmumu par savu 
nostāju; atgādina, ka, pirms Parlaments 
var dot piekrišanu CAI, ir jāizpilda 
nosacījumi un pirms ratifikācijas 
noteiktās saistības, jo īpaši skaidrs 
grafiks, saskaņā ar kuru Ķīna ratificēs un 
īstenos galvenās Starptautiskās Darba 
organizācijas (SDO) konvencijas un 
atcels nepamatotās un patvaļīgās 
sankcijas, ko Ķīnas valdība piemēro ES 
struktūrām un privātpersonām;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Raphaël Glucksmann, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē to, ka politiskā līmenī 
ir noslēgts visaptverošais investīciju 
nolīgums starp ES un Ķīnu (CAI); 
atgādina, ka CAI ir jāizvērtē pastiprinātu 
vienpusēju ES pasākumu kopuma 
kontekstā; uzsver, ka rūpīgi pārbaudīs 
nolīgumu, tostarp tā ilgtspējīgas attīstības 
sadaļu, un izvērtēs cilvēktiesību kontekstu, 
pirms pieņems lēmumu par savu nostāju;

5. ņem vērā to, ka politiskā līmenī ir 
noslēgts visaptverošais investīciju 
nolīgums starp ES un Ķīnu (CAI); 
atgādina, ka CAI ir jāizvērtē pastiprinātu 
vienpusēju ES pasākumu kopuma 
kontekstā; uzsver, ka rūpīgi pārbaudīs 
nolīgumu, tostarp tā ilgtspējīgas attīstības 
sadaļu; atkārtoti pauž visdziļākās bažas 
par dažādiem cilvēktiesību pārkāpumiem 
Ķīnā un atgādina, ka, neraugoties uz abu 
sistēmu atšķirībām, ir būtiski pilnībā 
ievērot universālās vērtības; uzskata, ka 
ES un Ķīnas CAI ratifikācija Eiropas 
Parlamentā ir apturēta līdz brīdim, kad 
tiks atceltas Ķīnas atbildes sankcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Inma Rodríguez-Piñero, Margarida Marques, Joachim Schuster, Paolo De Castro, 
Pedro Silva Pereira, Kathleen Van Brempt
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē to, ka politiskā līmenī 
ir noslēgts visaptverošais investīciju 
nolīgums starp ES un Ķīnu (CAI); 
atgādina, ka CAI ir jāizvērtē pastiprinātu 
vienpusēju ES pasākumu kopuma 
kontekstā; uzsver, ka rūpīgi pārbaudīs 
nolīgumu, tostarp tā ilgtspējīgas attīstības 
sadaļu, un izvērtēs cilvēktiesību kontekstu, 
pirms pieņems lēmumu par savu nostāju;

5. atzinīgi vērtē to, ka politiskā līmenī 
ir noslēgts visaptverošais investīciju 
nolīgums starp ES un Ķīnu (CAI); 
atgādina, ka CAI ir jāizvērtē pastiprinātu 
vienpusēju ES pasākumu kopuma 
kontekstā; uzsver, ka rūpīgi pārbaudīs 
nolīgumu, tostarp tā ilgtspējīgas attīstības 
sadaļu; atkārtoti pauž visdziļākās bažas 
par dažādiem cilvēktiesību pārkāpumiem 
Ķīnā un atgādina, ka, neraugoties uz abu 
sistēmu atšķirībām, ir būtiski pilnībā 
ievērot universālās vērtības; uzskata, ka 
ES un Ķīnas CAI ratifikācija Eiropas 
Parlamentā ir apturēta līdz brīdim, kad 
tiks atceltas Ķīnas atbildes sankcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Luisa Regimenti, Danilo Oscar 
Lancini

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē to, ka politiskā līmenī 
ir noslēgts visaptverošais investīciju 
nolīgums starp ES un Ķīnu (CAI); 
atgādina, ka CAI ir jāizvērtē pastiprinātu 
vienpusēju ES pasākumu kopuma 
kontekstā; uzsver, ka rūpīgi pārbaudīs 
nolīgumu, tostarp tā ilgtspējīgas attīstības 
sadaļu, un izvērtēs cilvēktiesību kontekstu, 
pirms pieņems lēmumu par savu nostāju;

5. ar lielām bažām ņem vērā to, ka 
politiskā līmenī ir noslēgts visaptverošais 
investīciju nolīgums starp ES un Ķīnu 
(CAI); atzinīgi vērtē šāda nolīguma 
ratifikācijas apturēšanu un cer, ka 
Komisija apspriedīsies ar Parlamentu 
pirms turpmāku pasākumu veikšanas tā 
noslēgšanai; uzsver, ka rūpīgi pārbaudīs 
nolīgumu, tostarp tā ilgtspējīgas attīstības 
sadaļu, un izvērtēs cilvēktiesību kontekstu, 
pirms pieņems lēmumu par savu nostāju;

Or. en
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Grozījums Nr. 69
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē to, ka politiskā līmenī 
ir noslēgts visaptverošais investīciju 
nolīgums starp ES un Ķīnu (CAI); 
atgādina, ka CAI ir jāizvērtē pastiprinātu 
vienpusēju ES pasākumu kopuma 
kontekstā; uzsver, ka rūpīgi pārbaudīs 
nolīgumu, tostarp tā ilgtspējīgas attīstības 
sadaļu, un izvērtēs cilvēktiesību kontekstu, 
pirms pieņems lēmumu par savu nostāju;

5. atzinīgi vērtē to, ka politiskā līmenī 
ir noslēgts visaptverošais investīciju 
nolīgums starp ES un Ķīnu (CAI); 
atgādina, ka CAI ir jāizvērtē pastiprinātu 
vienpusēju ES pasākumu kopuma, kā arī 
papildu tiesību aktu kopuma ar 
ilgtspējīgas korporatīvās pārvaldības 
tiesību aktiem pieņemšanas kontekstā; 
uzsver, ka rūpīgi pārbaudīs nolīgumu, 
tostarp tā ilgtspējīgas attīstības sadaļu, un 
izvērtēs cilvēktiesību kontekstu, pirms 
pieņems lēmumu par savu nostāju;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzinīgi vērtē CAI iekļauto atsauci 
uz SDO 2019. gada simtgades deklarāciju 
par nodarbinātības nākotni, apņemšanos 
efektīvi īstenot SDO konvencijas, ko abas 
puses ir ratificējušas, un darbu pie SDO 
pamatkonvenciju ratificēšanas, un īpaši 
atzinīgi vērtē to, ka abas puses pēc savas 
iniciatīvas turpinās un neatlaidīgi 
centīsies ratificēt SDO pamatkonvencijas 
Nr. 29 un 105, ja tas vēl nav izdarīts; 
uzsver arī to, ka puses ir apņēmušās 
apsvērt arī citu konvenciju ratifikāciju, 
kuras SDO ir klasificējusi kā 
“atjauninātas”; atgādina, ka ne visas ES 
dalībvalstis ir ratificējušas visas spēkā 
esošās SDO konvencijas, aicina ES 
turpināt darbu SDO ietvaros un sadarbībā 
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ar to, vienlaikus uzsverot, cik svarīgi ir 
nodrošināt atbilstību darba standartiem 
ES un Eiropas uzņēmumos ārpus ES, un 
mudina Komisiju bez turpmākas 
kavēšanās iesniegt priekšlikumu par 
saistošiem tiesību aktiem pienācīgas 
rūpības jomā un citiem ilgtspējīgas 
korporatīvās pārvaldības pieejas 
elementiem arī tādēļ, lai gūtu leģitīmu 
pamatu citu valstu mudināšanai ievērot 
SDO standartus;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a mudina pieņemt un efektīvi īstenot 
starptautiskos darba un cilvēktiesību 
standartus, pamatojoties uz SDO 
konvencijām; šajā sakarībā uzsver, ka 
uzņēmējdarbības pārskatatbildības 
pamatkritērijs ir tiesības veidot 
arodbiedrības un pievienoties tām un 
iesaistīties darba koplīguma slēgšanas 
sarunās; pauž nožēlu par to, ka 
biedrošanās brīvība ir apgrūtināta 
daudzās ražošanas vietās; prasa ievērot 
arodbiedrību lomu, sociālo dialogu, 
pamatprincipus un pamattiesības darbā, 
piemēram, biedrošanās brīvību un tiesības 
uz kolektīvām sarunām visiem darba 
ņēmējiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 72
Urmas Paet

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

5.a aicina Komisiju konsekventi 
izmantot visus tai pieejamos instrumentus, 
tostarp debates un CAI paredzēto 
spiedienu, lai uzlabotu un aizsargātu 
cilvēktiesības un palīdzētu pilsoniskajai 
sabiedrībai Ķīnā; uzsver, cik svarīga ir 
ciešāka dalībvalstu sadarbība cīņā pret 
Ķīnas izplatīto dezinformāciju un 
ietekmes kampaņās, jo daudzas šādas 
kampaņas ir vērstas uz konkrētām 
dalībvalstīm, nevis ES kopumā; pauž 
bažas par ārvalstu korespondentu skaita 
samazināšanos Ķīnā — tas rada 
informācijas par šo valsti vakuumu;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Luisa Regimenti, Danilo Oscar 
Lancini

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a šajā sakarībā atgādina par 
patvaļīgajām un nelikumīgajām 
sankcijām, ko Ķīnas Tautas Republika 
pieņēmusi pret pieciem Eiropas 
Parlamenta deputātiem, struktūrām un 
ideju laboratorijām un kas kalpo kā 
iebiedēšanas instruments; uzsver, ka 
pēdējo minēto Ķīnas sankciju dēļ ir 
apdraudēta Eiropas Parlamenta loma 
CAI pienācīgā analīzē, un turklāt norāda, 
ka tirdzniecības un ieguldījumu 
attiecībām ir jāietilpst cilvēktiesību un 
plašāku politisko attiecību jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 74



PE693.623v01-00 44/59 AM\1232584LV.docx

LV

Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a pauž dziļu nožēlu par negodīgo un 
nepieņemamo Ķīnas rīcību, ievēlētiem 
Eiropas Parlamenta deputātiem un 
Eiropas Savienības iestāžu struktūrām 
piemērojot sankcijas, jo šāda situācija vēl 
vairāk iedragā uzticību un kaitē 
divpusējām attiecībām; uzsver, ka CAI 
ratifikācijas procesu nevar sākt, kamēr 
nav atceltas Ķīnas sankcijas pret EP 
deputātiem un ES iestādēm;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atkārtoti norāda uz iespēju 
atbalstīt efektīvus un tūlītējus ar 
tirdzniecību saistītus pasākumus, 
piemēram, izslēgšanu no publiskā 
iepirkuma, lai novērstu tādu preču 
importu, kas iegūtas piespiedu darbā, un 
novērtētu cilvēktiesību ievērošanu visā no 
Siņdzjanas reģiona importēto preču 
piegādes ķēdē;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
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5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka divpusējo ieguldījumu 
nolīgumu ar Ķīnas Tautas Republiku 
(Taivānu) varētu izmantot kā papildu 
vienošanos, kamēr nav panākta 
vienošanās par CAI; norāda, ka 
Savienība ir noslēgusi nozīmīgus 
tirdzniecības nolīgumus Klusā okeāna 
reģionā (ar Japānu, Vjetnamu, 
Singapūru) un strādā vēl pie citiem (ar 
Indonēziju);

Or. en

Grozījums Nr. 77
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Karin 
Karlsbro, Dita Charanzová, Jérémy Decerle

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver steidzamo nepieciešamību 
līdzsvarot ES un Ķīnas attiecības, 
pieņemot pārliecinošāku autonomu 
pasākumu kopumu, vienlaikus atzīstot 
nepieciešamību uzturēt atklātu dialogu ar 
Ķīnas valdību par citām kopīgām 
problēmām, piemēram, globālo cīņu pret 
klimata pārmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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5.a atkārtoti prasa iesniegt tiesību akta 
priekšlikumu, kura mērķis ir aizliegt tādu 
produktu importu, kas saistīti ar smagiem 
cilvēktiesību pārkāpumiem, piemēram, 
piespiedu darbu vai bērnu darbu;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Karin Karlsbro, Jérémy Decerle

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b aicina Komisiju steidzami ierosināt 
obligātus un horizontālus pienācīgas 
pārbaudes tiesību aktus ES, lai 
nodrošinātu, ka ES uzņēmumi un trešo 
valstu uzņēmumi, kas darbojas vienotajā 
tirgū, savā piegādes ķēdē ievēro 
cilvēktiesības, sociālos un vides 
standartus, kā arī novērstu piespiedu 
darba un cilvēktiesību pārkāpumu risku 
savās piegādes ķēdēs;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b prasa ES un Ķīnai vairāk 
iesaistīties cilvēktiesību veicināšanā un 
aizsardzībā, cieši sadarbojoties saistošas 
pienācīgas pārbaudes pieejas īstenošanā 
attiecībā uz abu šo valstu uzņēmumiem, 
kas ir iesaistīti vērtību ķēdēs; mudina ES 
Komisiju aicināt Ķīnu, kā arī ASV un 
citus svarīgus dalībniekus iesaistīties šajā 
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jaunajā salīdzinošās novērtēšanas 
metodē;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzskata, ka Ķīnas sankciju 
atcelšana pret Eiropas Parlamenta 
deputātiem, Eiropas Parlamentu un 
attiecīgajām iestādēm ir viens no 
priekšnoteikumiem tam, lai pārskatītu 
investīciju nolīgumu starp ES un Ķīnu;

Or. fr

Grozījums Nr. 82
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b aicina Komisiju steidzamības 
kārtībā turpināt darbu pie ierosināto 
obligāto cilvēktiesību pienācīgas 
pārbaudes satvara;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Carles Puigdemont i Casamajó

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

5.b uzsver, ka Savienībai par prioritāti 
būtu jānosaka tirdzniecības nolīgumi ar 
demokrātiskām valstīm, kuras atbalsta 
tiesiskumu;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Karin 
Karlsbro, Jérémy Decerle

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c pauž nopietnas bažas par Ķīnas 
nesenajiem vienpusējiem ar tirdzniecību 
saistītajiem pasākumiem pret Austrāliju, 
ar kuriem tā vērsās pret Austrālijā pausto 
kritiku par Covid-19 krīzes pārvaldību 
Ķīnā; aicina Komisiju šajā ļoti 
satraucošajā kontekstā steidzami ierosināt 
instrumentu trešo valstu piespiedu 
pasākumu novēršanai un reaģēšanai uz 
tiem, lai turpmāk varētu reaģēt uz 
jebkādiem nelikumīgiem un vienpusējiem 
pasākumiem, kas pieņemti pretēji ES 
interesēm un starptautiskajām tiesībām;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c šajā sakarībā uzsver, ka 
korporatīvās sociālās atbildības 
pamatkritērijs ir ievērot tiesības veidot 
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arodbiedrības un pievienoties tām, kā arī 
tiesības piedalīties darba koplīguma 
slēgšanas sarunās; pauž nožēlu par to, ka 
daudzos piegādes ķēdes posmos tiek 
pārkāpta biedrošanās brīvība; prasa 
ievērot arodbiedrību lomu, sociālo dialogu 
un darba pamatprincipus un 
pamattiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Karin Karlsbro, Jérémy Decerle

Atzinuma projekts
5.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.d mudina Komisiju iesniegt melno 
sarakstu un ierosināt instrumentu, ar 
kuru aizliedz tādu preču importu, kas 
ražotas, izmantojot bērnu darbu vai 
jebkāda cita veida piespiedu darbu vai 
mūsdienu verdzību;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Helmut Scholz

Atzinuma projekts
5.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.d norāda, ka 26 ES dalībvalstīs ir 
spēkā novecojuši divpusējie ieguldījumu 
līgumi (DIN) ar Ķīnu;

Or. en

Grozījums Nr. 88
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Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Karin 
Karlsbro, Dita Charanzová, Jérémy Decerle

Atzinuma projekts
5.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.e atkārtoti pauž pilnīgu atbalstu ES 
ĀTI izvērtēšanas regulai, pirmo reizi 
ieviešot ES līmeņa mehānismu, kas 
koordinē ārvalstu investīciju pārbaudi 
stratēģiskajās nozarēs; aicina dalībvalstis 
steidzami pieņemt valsts izvērtēšanas 
mehānismu, ja tām tāda vēl nav, saskaņā 
ar Komisijas 2020. gada marta 
pamatnostādnēm; atgādina, ka ir svarīgi 
stiprināt spēkā esošo ES ĀTI izvērtēšanas 
regulu, lai nodrošinātu, ka tiek bloķēti visi 
iespējamie ieguldījumi, kas varētu 
apdraudēt ES drošību un sabiedrisko 
kārtību, jo īpaši attiecībā uz Ķīnas valstij 
piederošiem un valsts kontrolētiem 
uzņēmumiem Eiropas stratēģiskajās 
nozarēs;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Karin 
Karlsbro, Dita Charanzová, Jérémy Decerle

Atzinuma projekts
5.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.f atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumu regulai par ārvalstu 
subsīdijām, kas kropļo iekšējo tirgu; prasa 
ātri pieņemt šo regulu, nodrošinot, ka 
robežvērtības un procedūras kopā veido 
efektīvu instrumentu, ar kuru novērš 
netaisnīgo tirdzniecības praksi, ko Ķīna 
īsteno Eiropas vienotajā tirgū;
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Or. en

Grozījums Nr. 90
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Karin Karlsbro, Dita 
Charanzová, Jérémy Decerle

Atzinuma projekts
5.g punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.g pieņem zināšanai nesen 
apstiprināto reģionālo visaptverošo 
ekonomisko partnerattiecību nolīgumu 
(RCEP) un uzsver, ka tajā nav ne 
noteikumu par tirdzniecību un ilgtspēju, 
ne arī par darba un sociālajiem 
standartiem, vides un klimata mērķiem; 
aicina Komisiju analizēt RCEP ietekmi uz 
ES klātbūtni šajā reģionā;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Karin 
Karlsbro, Dita Charanzová, Jérémy Decerle

Atzinuma projekts
5.h punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.h atkārtoti aicina Komisiju un 
Padomi sākt darbības jomas izpēti un 
oficiāli sākt sarunas ar Taivānu par 
ieguldījumu nolīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 92
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Barry Andrews, Svenja Hahn, Nicola Danti, 
Morten Løkkegaard, Liesje Schreinemacher, Samira Rafaela, Urmas Paet, Karin 
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Karlsbro, Dita Charanzová, Jérémy Decerle

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē to, ka ir stājies spēkā 
ES un Ķīnas nolīgums par ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādēm, un atkārtoti norāda uz 
to, cik svarīgi ir efektīvi īstenot šo 
nolīgumu.

6. atzinīgi vērtē to, ka ir stājies spēkā 
ES un Ķīnas nolīgums par ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādēm (ĢIN), un atkārtoti 
norāda uz to, cik svarīgi ir efektīvi un 
priekšzīmīgi īstenot šo nolīgumu; uzsver, 
ka šis ierobežotais nolīgums par 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm varētu 
kalpot par paraugu un pamatu 
turpmākajiem nolīgumiem par 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm; uzsver 
galvenā tirdzniecības nolīgumu izpildes 
uzrauga (CTEO) būtisko lomu šā 
nolīguma ievērošanas uzraudzībā un 
uzlabošanā; aicina CTEO nekavējoties 
reaģēt gadījumos, ja nolīgums netiek 
pareizi īstenots;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē to, ka ir stājies spēkā 
ES un Ķīnas nolīgums par ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādēm, un atkārtoti norāda uz 
to, cik svarīgi ir efektīvi īstenot šo 
nolīgumu.

6. atzinīgi vērtē to, ka ir stājies spēkā 
ES un Ķīnas nolīgums par ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādēm, un atkārtoti norāda uz 
to, cik svarīgi ir efektīvi īstenot un pildīt šo 
nolīgumu partnervalsts tirgū, īstenojot 
sadarbības un veicināšanas projektus; 
atgādina, ka ir jāatbalsta un jāpopularizē 
Eiropas ĢIN produktu tirdzniecība Ķīnas 
tirgū bez jebkādiem ierobežojumiem; 
atzinīgi vērtē pašreizējā ES un Ķīnas ĢIN 
nolīguma paplašināšanu, tajā iekļaujot 
vēl 350 abu valstu ĢIN nosaukumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 94
Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Luisa Regimenti, Danilo Oscar 
Lancini

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē to, ka ir stājies spēkā 
ES un Ķīnas nolīgums par ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādēm, un atkārtoti norāda uz 
to, cik svarīgi ir efektīvi īstenot šo 
nolīgumu.

6. atzinīgi vērtē to, ka ir stājies spēkā 
ES un Ķīnas nolīgums par ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādēm, un atkārtoti norāda uz 
to, cik svarīgi ir efektīvi īstenot šo 
nolīgumu; tomēr pauž nožēlu par to, ka 
Komisija jau no paša sākuma nevirzīja 
vērienīgāku programmu, mēģinot aptvert 
lielāku ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
skaitu;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Tiziana Beghin

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a prasa nekavējoties novērst visus 
šķēršļus, ko Ķīnas iestādes noteikušas 
Eiropas pārtikas un dzērienu 
konsorcijiem nolūkā kavēt Eiropas 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu produktu 
popularizēšanu; aicina Ķīnas iestādes 
pārskatīt tās grozīto likumu par bezpeļņas 
organizācijām, ar kuru ievieš pienākumu 
reklāmas pasākumu veikšanai Ķīnā 
piesaistīt Ķīnas likumīgo pārstāvi, tostarp 
Pārtikas un dzērienu konsorcijus; uzsver, 
ka šiem šķēršļiem būs nopietna ietekme uz 
Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
pamanāmību un aizsardzību, kas saasinās 
situāciju, kura jau tā ir kritiska Covid-19 
pandēmijas dēļ;
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Or. en

Grozījums Nr. 96
Miapetra Kumpula-Natri, Inma Rodríguez-Piñero

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a pauž bažas par pieaugošo digitālo 
autoritārismu Ķīnā un tās centieniem 
popularizēt tās digitālās pārvaldības 
modeli starptautiskā mērogā; aicina ES 
pastiprināt sadarbību digitālās un 
tehnoloģiju politikas jomā ar līdzīgi 
domājošiem partneriem, jo īpaši ar ASV; 
aicina Komisiju ES brīvās tirdzniecības 
nolīgumos iekļaut visaptverošas un 
vērienīgas digitālās tirdzniecības sadaļas 
un apsvērt iespēju apspriest atsevišķus 
digitālās ekonomikas nolīgumus ar 
demokrātiskajiem partneriem; uzsver, ka 
PTO e-komercijas JSI nolīgums ir 
vajadzīgs tam, lai uzlabotu atklātības un 
vienlīdzīgu konkurences apstākļu 
pamatlīmeni ar Ķīnu;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Urmas Paet

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina Komisiju cieši sekot līdzi 
norisēm saistībā ar reģionālo visaptverošo 
ekonomikas partnerību (RCEP), kas ir 
lielākais brīvās tirdzniecības nolīgums 
pasaulē, no kura viena no galvenajām 
ieguvējām ir Ķīna; norāda, ka, lai gan ES 
nav RCEP iesaistītā puse, nolīgums 
ietekmēs arī ES; uzsver — lai gan Eiropas 
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Komisija ir konstatējusi, ka RCEP tūlītējā 
ekonomiskā ietekme ir diezgan neliela, 
tomēr tajā ir iekļauta klauzula par 
pārskatīšanu reizi piecos gados, kas 
paredz turpmākas sarunas par tarifiem un 
pakāpenisku liberalizāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata, ka ir lietderīgi apspriest 
plašāku reģionālās tirdzniecības struktūru 
un uzskata, ka ir lietderīgi laikus 
sagatavot visaptverošus Komisijas 
ziņojumus par RCEP un CPTPP, lai 
nodrošinātu drošu informāciju par 
notikumiem uz vietas; pauž īpašu interesi 
par tādu jautājumu ietekmi uz ES 
stratēģiskajām interesēm kā standartu 
noteikšana Āzijas un Klusā okeāna 
reģionā un izcelsmes noteikumi;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Luisa Regimenti, Danilo Oscar 
Lancini

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a pauž nopietnas bažas par lielo 
atkarību no Ķīnas piegādes ķēdes pasaulē, 
par ko liecina pašreizējā Covid-19 
pandēmija; turklāt uzsver, ka ES ir 
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jāpaātrina atsevišķas stratēģiskās 
ražošanas repatriācija un pārcelšana 
tuvāk;1.b

_________________
1.b “PostCovid-19 value chains: options 
for reshoring production back to Europe 
in a globalised economy”, publicēts 
2020. gadā

Or. en

Grozījums Nr. 100
Inma Rodríguez-Piñero, Margarida Marques, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, 
Kathleen Van Brempt

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata, ka ir jānoslēdz divpusēju 
ieguldījumu nolīgums ar Taivānu;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b vērš uzmanību uz notikumu 
attīstību saistībā ar Ķīnas iniciatīvu 
“Viena josla, viens ceļš”, kas ir Ķīnas 
valdības galvenais ģeopolitiskais 
instruments; uzsver, ka ar infrastruktūru 
vai attīstības finansēšanu saistītie projekti 
būtu cieši jāuzrauga, tostarp attiecībā uz 
to iespējamo negatīvo politisko un 
ģeoekonomisko ietekmi; uzsver, ka ES ir 
jāuzlabo sava savienojamības stratēģija, 
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kuras pamatā ir pārredzamība, ilgtspēja 
un pārskatatbildība, jo tā ir ģeopolitisks 
instruments sadarbībai ar trešām valstīm 
infrastruktūras vai attīstības projektu 
īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 102
Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Luisa Regimenti, Danilo Oscar 
Lancini

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b ņem vērā svarīgo lomu, kāda Ķīnai 
ir Āzijas un Klusā okeāna reģionā, kas, 
pateicoties reģionālajai visaptverošajai 
ekonomikas partnerībai (RCEP), ir vēl 
vairāk palielinājies; uzsver, ka RCEP 
rada būtiskas ģeopolitiskas pārmaiņas, 
kas apdraud arī ES globālo pozīciju, radot 
pasaulē lielāko tirdzniecības bloku, kas 
aptver gandrīz trešdaļu no pasaules 
ekonomikas;

Or. en

Grozījums Nr. 103
Urmas Paet

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b mudina Komisiju panākt progresu 
darbā pie divpusējā investīciju nolīguma 
ar Taivānu un šajā sakarībā līdz 2021. 
gada beigām sākt ietekmes novērtējumu, 
sabiedrisko apspriešanu un darbības 
jomas izpēti;

Or. en
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Grozījums Nr. 104
Iuliu Winkler, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Daniel Caspary, Christophe Hansen, Angelika Winzig, Danuta Maria Hübner, Jörgen 
Warborn

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c reģionālās dinamikas kontekstā 
atgādina, cik būtiska nozīme ir ES un 
Taivānas attiecībām, strukturālam 
divpusējam dialogam, tostarp par 
jautājumiem, kas saistīti ar 
multilaterālismu un PTO, tehnoloģijām 
un sabiedrības veselību, kā arī būtisku 
sadarbību saistībā ar kritiski svarīgām 
piegādēm, piemēram, pusvadītāju 
piegādēm; aicina Komisiju panākt 
progresu darbā pie investīciju nolīgumu 
ar Taivānu, veicot nepieciešamos 
pasākumus, lai izpētītu darbības jomu, 
veiktu ietekmes novērtējumu un uzsāktu 
sabiedrisko apspriešanu;

Or. en

Grozījums Nr. 105
Urmas Paet

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c uzsver Ķīnas aktīvo iesaistīšanos 
un pieaugošo ietekmi Arktikas reģionā, 
tostarp saimnieciskajā darbībā; aicina 
Komisiju gaidāmajā Arktikas stratēģijā 
pievērsties Ķīnas pieaugošajai ietekmei, 
iespējamiem draudiem un riskiem un ES 
reakcijai uz to;

Or. en
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