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NÁVRHY 

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný výbor, 

aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy: 

1. konstatuje, že Čínská lidová republika, dále jen ČLR, je druhým největším obchodním 

partnerem EU a že EU je největším obchodním partnerem ČLR; vyzdvihuje trvalý růst 

obchodu mezi nimi, ale domnívá se, že bilance obchodu se zbožím je zkreslená ve 

prospěch ČLR; vyzývá ke spolupracujícímu přístupu a konstruktivnímu postoji s cílem 

účinně řešit znepokojující otázky a využít velkého potenciálu obchodu mezi EU a ČLR; 

vyzývá Komisi, aby zesílila spolupráci a dialog s ČLR; 

2. bere na vědomí, že v rámci nedávných šetření se zjistilo, že od roku 2008 získala Čína 

v Evropě aktiva v hodnotě 318 miliard dolarů; poznamenává, že toto číslo nezahrnuje 

některé fúze, investice a společné podniky; 

3. konstatuje, že ČLR je přední globální hráč v oblasti obchodu a že její rozsáhlý trh by 

v podstatě mohl představovat dobrou příležitost pro EU a evropské podniky, zejména 

v souvislosti se současným globálním obchodem; připomíná, že čínské společnosti, 

včetně státních podniků, těží z široce otevřených trhů v EU; uznává pozoruhodné 

výsledky ČLR, které se za poslední čtyři desetiletí podařilo vyvést stovky milionů 

obyvatel z chudoby; 

4. konstatuje, že přímé zahraniční investice EU (PZI) v ČLR od roku 2012 neustále 

klesají, zejména v tradičním výrobním odvětví, zatímco současně rostou investice do 

služeb vyspělých technologií, veřejných služeb a zemědělských a stavebních služeb 

a zároveň v posledních letech exponenciálně rostly investice ČLR v EU; uznává, že 

ČLR se od roku 2016 stala v EU čistým investorem; bere na vědomí skutečnost, že 

v roce 2017 pocházelo 68 % čínských investic v Evropě od státních podniků; je 

znepokojen akvizicemi organizovanými státem, které by mohly bránit evropským 

strategickým zájmům, cílům v oblasti veřejné bezpečnosti, konkurenceschopnosti 

a zaměstnanosti; 

5. vítá návrh Komise na vytvoření mechanismu kontroly PZI v oblastech bezpečnosti 

a veřejného pořádku, který představuje jedno z úsilí EU přizpůsobit se měnícímu se 

globálnímu prostředí, aniž by se konkrétně zaměřoval na některého z mezinárodních 

obchodních partnerů EU; upozorňuje na to, že tento mechanismus by neměl vést ke 

skrytému protekcionismu; vyzývá však k jeho urychlenému zavedení;  

6. vítá závazky prezidenta Si Ťin-pchinga více otevřít čínský trh zahraničním investorům 

a zlepšit investiční prostředí, dokončit revizi negativního seznamu zahraničních investic 

a zrušit omezení platná pro evropské společnosti, posílit ochranu práv duševního 

vlastnictví a zajistit rovné podmínky tím, že učiní trh ČLR transparentnější a lépe 

regulovaný; vyzývá ke splnění těchto závazků; 

7. znovu opakuje, že je důležité zastavit všechny diskriminační praktiky vůči zahraničním 

investorům; v této souvislosti připomíná, že takové reformy prospějí čínským 

i evropským podnikům, zejména mikropodnikům a malým a středním podnikům; 

8. vyzývá Komisi, aby v rámci obchodních vztahů s Čínou prosazovala coby zlatý 
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standard nové obecné nařízení Unie o ochraně osobních údajů; poukazuje na to, že je 

zapotřebí systematický dialog s Čínou a dalšími partnery WTO o regulatorních 

požadavcích, které souvisí s digitalizací našich hospodářství a jejím mnohostranným 

dopadem na: obchod, výrobní řetězce, přeshraniční digitální služby, trojrozměrný tisk, 

spotřební návyky, platby, daně, ochranu osobních dat, otázky týkající se duševního 

vlastnictví, poskytování a ochranu audiovizuálních služeb, sdělovací prostředky 

a mezilidské kontakty; 

9. vyzývá ČLR, aby urychlila proces přistoupení k Dohodě WTO o vládních zakázkách 

a podala nabídku k přistoupení tak, aby poskytla evropským podnikům přístup ke 

svému trhu, který bude rovnocenný přístupu, jakého již využívají čínské podniky v EU; 

vyjadřuje politování nad skutečností, že čínský trh veřejných zakázek zůstává ve většině 

případů uzavřen pro zahraniční dodavatele, v důsledku čehož jsou evropské podniky 

vystaveny diskriminaci a nemají přístup k čínskému trhu; vyzývá ČLR, aby umožnila 

evropským podnikům a pracovníkům nediskriminační přístup k veřejným zakázkám; 

vyzývá Radu, aby urychleně přijala nástroj pro mezinárodní zadávání veřejných 

zakázek; vyzývá Komisi, aby byla ostražitá vůči zakázkám uděleným zahraničním 

podnikům podezřelým z dumpingových praktik a v případě nutnosti přijala opatření; 

10. vyzývá ke koordinované spolupráci s ČLR v oblasti iniciativy „Jeden pás, jedna cesta“ 

založené na reciprocitě, udržitelném rozvoji, řádné správě věcí veřejných a otevřených 

a transparentních pravidlech, zejména pokud jde o veřejné zakázky; v tomto ohledu 

vyjadřuje politování nad tím, že memorandum o porozumění, které podepsaly Evropský 

investiční fond a čínský Silk Road Fund (Fond hedvábné stezky), a memorandum, jež 

podepsaly Evropská investiční banka, Asijská rozvojová banka, Asijská banka pro 

investice do infrastruktury, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Nová rozvojová banka 

a Světová banka, dosud nezlepšily podnikatelské prostředí pro evropské podniky 

a pracovníky; vyjadřuje politování nad tím, že chybí profesionální posouzení dopadu 

různých projektů, které se týkají pásu a stezky, na udržitelnost, a zdůrazňuje význam 

kvality investic, zejména pokud jde o pozitivní dopad na zaměstnanost, pracovní práva, 

výrobu šetrnou k životnímu prostředí a zmírňování změny klimatu, v souladu 

s mnohostrannou správou a mezinárodními normami; 

11. podporuje probíhající jednání o komplexní investiční dohodě mezi EU a ČLR, která 

byla zahájena v roce 2013, a vyzývá ČLR, aby se do tohoto procesu zapojila více; 

vyzývá obě strany, aby obnovily své snahy pokročit v jednáních, jejichž cílem je 

dosáhnout skutečně rovných podmínek pro evropské podniky a pracovníky, a zajistily 

reciprocitu v přístupu na trh a usilovaly o zavedení specifických ustanovení týkajících 

se malých a středních podniků a veřejných zakázek; mimoto vyzývá obě strany, aby 

využily příležitost, kterou nabízí investiční dohoda, ke zvýšení své spolupráce v oblasti 

environmentálních a pracovních práv a zahrnuly do textu kapitolu o udržitelném 

rozvoji; 

12. připomíná, že společnosti z EU čelí narůstajícímu počtu opatření omezujících přístup na 

trh v ČLR v důsledku povinností týkajících se společných podniků v některých 

průmyslových odvětvích a dalších diskriminačních technických požadavků, mimo jiné 

nucené lokalizace údajů a zpřístupnění zdrojového kódu, a regulačních pravidel pro 

zahraniční podnikatelské subjekty; vítá v tomto ohledu oznámení o řadě opatření na 

podporu větší otevřenosti a aktivního využití zahraničních investic, které vydala Státní 

rada Číny v roce 2017, ale vyjadřuje politování nad absencí harmonogramu pro 
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dosahování jeho cílů; vyzývá proto čínské orgány, aby tyto závazky urychleně 

uskutečnily;  

13. vyzývá EU a její členské státy a Čínu, aby zesílily spolupráci s cílem vybudovat 

oběhová hospodářství, neboť tato naléhavá otázka se stala ještě očividnější poté, co se 

Čína legitimně rozhodla zakázat dovoz plastového odpadu z Evropy; vyzývá oba 

partnery, aby zesílily hospodářskou a technologickou spolupráci s cílem zabránit tomu, 

aby globální výrobní řetězce, obchod a doprava a služby cestovního ruchu způsobily 

neúnosné znečištění našich oceánů plastovým odpadem; 

14. vyzývá ČLR, aby se snažila zastávat zodpovědnou úlohu na celosvětové úrovni tím, že 

si bude plně vědoma odpovědnosti, která vyvstává z její hospodářské přítomnosti 

a výkonnosti ve třetích zemích a na světových trzích a že bude aktivně podporovat 

mnohostranný obchodní systém založený na pravidlech a WTO; v souvislosti 

s globálními hodnotovými řetězci je přesvědčen, že zvyšující se mezinárodní napětí by 

se mělo vyřešit prostřednictvím jednání, a zároveň znovu opakuje, že je třeba usilovat 

o mnohostranná řešení; v tomto ohledu vyzývá ke splnění povinností zakotvených 

v protokolu o přistoupení ČLR k WTO a k ochraně jejích operačních mechanismů; 

poukazuje na povinnosti týkající se oznamování a transparentnosti vyplývající z dohod 

WTO, pokud jde o subvence, a vyjadřuje obavy ohledně současných praktik přímého či 

nepřímého dotování čínských společností; vyzývá ke koordinaci společného úsilí 

a opatření k řešení a odstranění státem vyvolaných narušení trhu, která mají negativní 

dopad na světový obchod, s hlavními obchodními partnery EU; 

15. vyjadřuje politování nad skutečností, že ČLR navzdory ukončení řízení o reformě 

evropské metodiky pro výpočet antidumpingových cel dosud nestáhla svou žalobu proti 

EU u odvolacího orgánu WTO; 

16. vyjadřuje obavy ohledně posilování tarifních opatření přijatých Čínou a Spojenými státy 

americkými; 

17. vyjadřuje znepokojení nad počtem omezení, jimž i nadále čelí evropské podniky v Číně, 

zejména mikropodniky a malé a střední podniky, včetně katalogu zahraničních investic 

pro rok 2017 a negativního seznamu pro rok 2017 týkajícího se oblasti volného 

obchodu, a v odvětvích, na něž se vztahuje program „Vyrobeno v Číně 2025“; požaduje 

rychlé snížení těchto omezení s cílem plně využít potenciálu spolupráce a součinnosti 

mezi projekty průmyslu 4.0 v Evropě a strategií „Vyrobeno v Číně 2025“, s ohledem na 

nutnost restrukturalizovat naše výrobní odvětví směrem k inteligentní výrobě, včetně 

spolupráce na vypracování a vymezení příslušných průmyslových norem 

v mnohostranných fórech; připomíná význam snížení vládních dotací v ČLR; 

18. vyzývá ČLR, aby ukončila narůstající podmiňování přístupu na trh nucenými přenosy 

technologií, jak je uvedeno ve stanovisku obchodní komory EU v Číně za rok 2017; 

19. vyzývá k obnovení jednání o dohodě o environmentálních produktech na základě 

plodné spolupráce mezi EU a ČLR v boji proti změně klimatu a silného společného 

závazku týkajícího se provedení Pařížské dohody; zdůrazňuje obchodní potenciál 

technologické spolupráce v oblasti čistých technologií;  

20. ze znepokojením bere na vědomí závěry zprávy Komise o ochraně a prosazování práv 

duševního vlastnictví ve třetích zemích, které považují ČLR za hlavní zdroj obavy; 
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připomíná, že je třeba zajistit ochranu pro evropskou znalostní ekonomiku; vyzývá ČLR 

k boji proti nezákonnému využívání evropských licencí čínskými společnostmi; 

21. vyzývá Komisi, aby zajistila přítomnost Evropské unie na veletrhu China International 

Import Expo, který se bude konat v listopadu 2018 v Šanghaji, a poskytla především 

malým a středním podnikům příležitost k prezentaci jejich práce; vyzývá Komisi, aby 

oslovila obchodní komory především v členských státech, které jsou v současnosti méně 

zapojeny do obchodu s Čínou, a propagovala tuto příležitost; 

22. vyjadřuje obavy o státních opatřeních ČLR, která způsobila narušení trhu, včetně 

nadměrné průmyslové kapacity v odvětvích surovin, jako jsou mimo jiné ocel a hliník; 

připomíná závazky přijaté na prvním ministerském zasedání globálního fóra pro řešení 

nadbytečné kapacity v ocelářství v roce 2017, tedy aby nebyly poskytovány dotace 

narušující trh, ale vyjadřuje politování nad skutečností, že čínská delegace nedodala 

údaje týkající se kapacity; vyzývá ČLR, aby splnila svůj závazek a do června 2018 

zjistila a zveřejnila údaje o svých dotacích a podpůrných opatřeních pro odvětví oceli 

a hliníku; uznává spojitost mezi globální nadměrnou průmyslovou kapacitou a nárůstem 

protekcionistických obchodních opatření a nadále naléhavě vyzývá k vícestranné 

spolupráci s cílem řešit strukturální problémy vedoucí k nadměrné kapacitě; vítá 

navrhované trojstranné opatření USA, Japonska a EU na úrovni WTO; 

23. zdůrazňuje význam ambiciózní dohody mezi EU a ČLR o zeměpisných označeních na 

základě nejvyšších mezinárodních norem a vítá společné prohlášení EU a ČLR z roku 

2017 týkající se seznamu 200 čínských a evropských zeměpisných označení, jejichž 

ochrana bude předmětem jednání; domnívá se však, že s ohledem na to, že jednání byla 

zahájena v roce 2010, je tento seznam velmi skromným výsledkem, a vyjadřuje 

politování nad nedostatečným pokrokem v tomto směru; vyzývá ke včasnému uzavření 

jednání a naléhavě žádá obě strany, aby zvážily nadcházející summit EU-ČLR jako 

dobrou příležitost dosáhnout v této oblasti významného pokroku; připomíná, že je nutné 

dále spolupracovat v oblasti sanitárních a fytosanitárních opatření, aby se snížila zátěž 

pro vývozce z EU; 

24. vítá rozhodnutí Číny odložit o jeden rok zavedení nových certifikací pro dovezené 

potraviny a nápoje, které by dramaticky snížily dovoz potravin z EU; vítá rovněž odklad 

zavedení nových norem pro elektromobily a požaduje zásadní dialog o těchto 

iniciativách a jejich zvýšenou koordinaci; 

25. doporučuje, aby Unie a čínská vláda zahájily společnou iniciativu ve skupině G20 

s cílem vytvořit globální fórum pro nadbytečnou kapacitu hliníku, které by mělo mandát 

zabývat se celým hodnotovým řetězcem odvětví výroby bauxitu, oxidu hlinitého 

a hliníku, včetně cen surovin a environmentálních hledisek; 

26. vyzývá Komisi, aby aktivně sledovala čínská opatření narušující obchod, která mají 

dopad na postavení společností z EU na světových trzích, a aby přijala vhodná opatření 

ve WTO a dalších fórech, mimo jiné pomocí řešení sporů; 

27. poznamenává, že se připravuje nový čínský právní předpis o zahraničních investicích; 

naléhavě vyzývá odpovědné čínské strany, aby usilovaly o transparentnost, 

odpovědnost, předvídatelnost a právní jistotu a zohlednily při tom návrhy a očekávání 

současného dialogu mezi EU a Čínou o obchodních a investičních vztazích; 
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28. vyjadřuje obavy ohledně nových právních předpisů v oblasti kybernetické bezpečnosti, 

které mimo jiné zavádí nové regulační překážky pro zahraniční společnosti, jež 

prodávají vybavení pro telekomunikaci a informační technologie a poskytují služby 

v této oblasti; vyjadřuje politování nad skutečností, že tato nedávno přijatá opatření, 

spolu se zakládáním skupin Komunistické strany Číny v rámci soukromých firem, a to 

i zahraničních, a opatření, jako jsou právní předpisy týkající se nevládních organizací, 

činí celkové podnikatelské prostředí v ČLR méně příznivé pro zahraniční a soukromé 

hospodářské subjekty;  

29. konstatuje, že v roce 2016 překonal čínský bankovní systém eurozónu coby největší 

bankovní systém na světě; vyzývá ČLR, aby umožnila zahraničním bankovním 

společnostem účastnit se hospodářské soutěže na stejné úrovni s domácími institucemi 

a aby spolupracovala s EU v oblasti finanční regulace; vítá rozhodnutí ČLR snížit celní 

sazby u 187 spotřebních výrobků a odstranit limity pro podíl zahraničních vlastníků 

u bank; 

30. připomíná svou zprávu z roku 2015 o vztazích mezi EU a ČLR, ve které vyzval 

k zahájení jednání o bilaterální investiční dohodě s Tchaj-wanem; připomíná, že 

Komise několikrát ohlásila zahájení jednání o investicích s Hongkongem a Tchaj-

wanem, ale považuje za politováníhodné, že dosud nebylo žádné jednání zahájeno; 

připomíná svou podporu bilaterální investiční dohody s Tchaj-wanem a Hongkongem; 

uznává, že oba partneři by také mohli fungovat jako odrazový můstek pro podniky EU 

na pevninské Číně;  

31. vyzývá Komisi, aby v koordinaci s členskými státy a při konzultaci s Parlamentem 

vypracovala jednotný evropský postoj a společnou ekonomickou strategii vůči ČLR; 

vyzývá členské státy, aby tuto strategii důsledně dodržovaly; 

32. zdůrazňuje možné důsledky navrhovaného systému sociálního kreditu pro 

podnikatelské prostředí a vyzývá k tomu, aby byl proveden transparentním, 

spravedlivým a nestranným způsobem; 

33. vítá legislativní pokrok v EU týkající se nařízení (EU) 2017/821 o povinnosti náležité 

péče v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce cínu, tantalu a wolframu, jejich rud 

a zlata pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí 

a podobné právní předpisy týkající se konfliktních minerálů v Číně, které mají za cíl 

zajistit, aby obchod s těmito minerály nesloužil k financování ozbrojeného konfliktu; 

zdůrazňuje, že je nutné zabránit tomu, aby byly konfliktní minerály zpracovávány do 

našich mobilních telefonů, aut a šperků; vyzývá Komisi i čínskou vládu, aby ustavily 

strukturovanou spolupráci s cílem podpořit zavedení nových právních předpisů a účinně 

bránit světovým a čínským hutím a rafineriím a hutím a rafineriím z EU, aby využívaly 

konfliktní minerály, chránit horníky, včetně dětí, před zneužíváním a požadovat po 

společnostech z EU a Číny, aby zajistily, že budou tyto minerály a kovy dovážet pouze 

z odpovědných zdrojů. 
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