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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

1. επισημαίνει ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, εφεξής ΛΔΚ, είναι ο δεύτερος 

μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ, και ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός 

εταίρος της ΛΔΚ· τονίζει τη σταθερή αύξηση του εμπορίου μεταξύ των δύο, αλλά και 

εκτιμά ότι το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών τείνει να διαμορφώνεται υπέρ της ΛΔΚ· ζητεί 

μια συνεργατική προσέγγιση και μια εποικοδομητική στάση προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα ζητήματα που προκαλούν προβληματισμό και να 

αξιοποιηθεί το τεράστιο δυναμικό των συναλλαγών ΕΕ-ΛΔΚ· καλεί την Επιτροπή να 

εντείνει τη συνεργασία και τον διάλογο με τη ΛΔΚ· 

2. λαμβάνει υπό σημείωση τα πορίσματα των πρόσφατων ερευνών, που δείχνουν ότι από 

το 2008 η Κίνα έχει αγοράσει στην Ευρώπη περιουσιακά στοιχεία αξίας 318 

δισεκατομμυρίων δολαρίων· σημειώνει ότι στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται πολλές 

συγχωνεύσεις, επενδύσεις και κοινές επιχειρήσεις· 

3. επισημαίνει ότι η ΛΔΚ είναι ένας μεγάλος παγκόσμιος εμπορικός παράγοντας και ότι η 

μεγάλη αγορά της χώρας, ιδίως στην τρέχουσα συγκυρία του παγκόσμιου εμπορίου, θα 

μπορούσε κατ’ αρχήν να αποτελέσει μια καλή ευκαιρία για τους επιχειρηματίες της ΕΕ 

και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις· σημειώνει ότι οι κινεζικές εταιρείες, 

συμπεριλαμβανομένων των υπό κρατική ιδιοκτησία, επωφελούνται από τις ευρέως 

ανοικτές αγορές της ΕΕ· αναγνωρίζει τα αξιοσημείωτα αποτελέσματα που έχει επιτύχει 

η ΛΔΚ οδηγώντας εκατοντάδες εκατομμύρια πολίτες έξω από τη φτώχεια των 

προηγούμενων τεσσάρων δεκαετιών· 

4. διαπιστώνει ότι οι ευρωπαϊκές εξερχόμενες άμεσες ξένες επενδύσεις (FDI/ΑΞΕ) στην 

Κίνα μειώνονται σταθερά από το 2012, ιδίως στον τομέα της παραδοσιακής 

μεταποίησης και παράλληλα αυξάνονται οι επενδύσεις σε υπηρεσίες υψηλής 

τεχνολογίας, υπηρεσίες κοινής ωφελείας, και σε γεωργικές και κατασκευαστικές 

υπηρεσίες, ενώ οι επενδύσεις από την ΛΔΚ στην ΕΕ έχουν αυξηθεί εκθετικά τα 

τελευταία λίγα χρόνια· αναγνωρίζει ότι, από το 2016 και μετά, η ΛΔΚ έχει αναδειχθεί 

σε καθαρό επενδυτή στην ΕΕ· σημειώνει ότι, το 2017, το 68 % των κινεζικών 

επενδύσεων στην Ευρώπη προήλθε από επιχειρήσεις κρατικής ιδιοκτησίας· εκφράζει 

την ανησυχία του για τις με κρατική υποστήριξη εξαγορές που είναι ικανές να 

υπονομεύσουν τα ευρωπαϊκά στρατηγικά συμφέροντα και τους στόχους δημοσίας 

ασφάλειας, την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση· 

5. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για ένα μηχανισμό ελέγχου των ΑΞΕ στα πεδία 

της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης, που αποτελεί μια από τις προσπάθειες της ΕΕ 

να προσαρμοστεί σε ένα μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον, χωρίς να στοχεύει 

συγκεκριμένα οποιονδήποτε από τους διεθνείς εμπορικούς εταίρους της ΕΕ· 

επισημαίνει ότι ο μηχανισμός δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μεταμφιεσμένο 

προστατευτισμό· ζητεί εντούτοις την ταχεία έγκρισή του·  

6. χαιρετίζει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο Πρόεδρος Xi Jinping ότι θα ανοίξει περαιτέρω 
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την κινεζική αγορά στους ξένους επενδυτές και θα βελτιώσει το επενδυτικό 

περιβάλλον, θα ολοκληρώσει την επανεξέταση της αρνητικής λίστας για τις ξένες 

επενδύσεις και θα άρει τους περιορισμούς σε βάρος των ευρωπαϊκών εταιρειών, και ότι 

θα βελτιώσει την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και θα 

διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού καθιστώντας την αγορά της ΛΔΚ πιο διαφανή 

και καλύτερα ρυθμισμένη· ζητεί να τηρηθούν αυτές οι δεσμεύσεις· 

7. επαναλαμβάνει τη σημασία του να παύσουν οι διακρίσεις σε βάρος των ξένων 

επενδυτών· υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα ωφελήσουν 

τόσο τις κινεζικές όσο και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, και ειδικότερα τις πολύ μικρές, 

τις μικρές και τις μεσαίες (MSMEs)· 

8. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τον νέο γενικό κανονισμό της Ένωσης για την 

προστασία των δεδομένων (GDPR) ως χρυσό κανόνα στις εμπορικές της σχέσεις με την 

Κίνα· επισημαίνει την ανάγκη συστηματικού διαλόγου με την Κίνα και άλλους 

εταίρους του ΠΟΕ σχετικά με τις κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν την 

ψηφιοποίηση των οικονομιών μας και τις πολυεπίπεδες επιπτώσεις του σε: εμπόριο, 

αλυσίδες παραγωγής, διασυνοριακές ψηφιακές επιχειρήσεις, τρισδιάστατη εκτύπωση, 

καταναλωτικά πρότυπα, πληρωμές, φόρους, προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, δικαιώματα ιδιοκτησίας, παροχή και  προστασία οπτικοακουστικών 

υπηρεσιών, μέσα ενημέρωσης και διαπροσωπικές επαφές· 

9. καλεί την ΛΔΚ να επισπεύσει τη διαδικασία ένταξής της στη συμφωνία του ΠΟΕ για 

τις δημόσιες συμβάσεις και να υποβάλει προσφορά ένταξης που να παρέχει στις 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πρόσβαση στην αγορά της, σε ισότιμη βάση με την πρόσβαση 

που οι κινεζικές εταιρείες διαθέτουν ήδη στην ΕΕ· θεωρεί λυπηρό το ότι η κινεζική 

αγορά δημοσίων συμβάσεων παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστή για τους ξένους 

προμηθευτές, με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να υφίστανται διακρίσεις και να μην 

έχουν πρόσβαση στην κινεζική αγορά· καλεί την ΛΔΚ να επιτρέψει την άνευ 

διακρίσεων πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και εργαζομένων στις δημόσιες 

συμβάσεις· καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει σύντομα το διεθνές μέσο για τις δημόσιες 

συμβάσεις· καλεί την Επιτροπή να επαγρυπνεί για τυχόν συμβάσεις ανατιθέμενες σε 

ξένες επιχειρήσεις που είναι ύποπτες για πρακτικές ντάμπινγκ και, εάν χρειαστεί, να 

λάβει μέτρα· 

10. ζητεί συντονισμένη συνεργασία με την ΛΔΚ για την πρωτοβουλία «Μία Ζώνη ένας 

Δρόμος», στη βάση της αμοιβαιότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της χρηστής 

διακυβέρνησης και των ανοικτών και διαφανών κανόνων, ιδίως σε ό,τι αφορά τις 

δημόσιες συμβάσεις· θεωρεί  λυπηρό στο πλαίσιο αυτό το ότι το μνημόνιο συμφωνίας 

που υπέγραψαν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και το κινεζικό Ταμείο του Δρόμου 

του Μεταξιού (SRF) , καθώς και το μνημόνιο συμφωνίας που υπέγραψαν η Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης, η Ασιατική Τράπεζα 

Επενδύσεων και Υποδομών, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την 

Ανάπτυξη, η Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα και η Παγκόσμια Τράπεζα, δεν έχουν ακόμη 

βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και 

εργαζομένους· θεωρεί λυπηρή την απουσία επαγγελματικής αξιολόγησης αντικτύπου 

επί της βιωσιμότητας στα διάφορα έργα που έχουν σχέση με την πρωτοβουλία «Μία 

Ζώνη ένας Δρόμος», και τονίζει τη σημασία των ποιοτικών επενδύσεων από την άποψη 

των θετικών επιπτώσεων στην απασχόληση, τα εργασιακά δικαιώματα, την 
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φιλοπεριβαλλοντική παραγωγή, και το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, σε 

συμφωνία με τις αρχές πολυμερούς διακυβέρνησης και τα διεθνή πρότυπα· 

11. στηρίζει τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για μια συνολική επενδυτική συμφωνία ΕΕ-

ΛΔΚ οι οποίες ξεκίνησαν το 2013, και καλεί τη ΛΔΚ να συμμετάσχει θερμότερα στην 

διαδικασία· καλεί και τις δυο πλευρές να ανανεώσουν τις προσπάθειες προκειμένου να 

προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις, που αποσκοπούν στην επίτευξη πραγματικά 

ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, 

και στη διασφάλιση της αμοιβαιότητας στο θέμα της πρόσβασης στην αγορά, μαζί με 

ειδικές διατάξεις για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και τις δημόσιες 

συμβάσεις· καλεί και τις δυο πλευρές, επί πλέον, να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που 

προσφέρει η επενδυτική συμφωνία για να αυξήσουν τη συνεργασία τους στα πεδία του 

περιβάλλοντος και των εργασιακών δικαιωμάτων και να προσθέσουν στο κείμενο και 

ένα κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη· 

12. υπενθυμίζει ότι οι εταιρείες της ΕΕ αντιμετωπίζουν έναν αυξανόμενο αριθμό μέτρων 

που περιορίζουν την πρόσβαση στην αγορά της ΛΔΚ μέσω της επιβολής υποχρεώσεων 

για τις κοινές επιχειρήσεις σε πολλούς βιομηχανικούς τομείς και περαιτέρω τεχνικών 

απαιτήσεων και κανονιστικών διατάξεων, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής 

τοπικοποίησης των δεδομένων και γνωστοποίησης του πηγαίου κώδικα, και της 

επιβολής κανονιστικών ρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις ξένης ιδιοκτησίας· επικροτεί σε 

αυτό το πλαίσιο την ανακοίνωση περί περαιτέρω μέτρων για την προώθηση του 

περαιτέρω ανοίγματος και της ενεργού χρήσης των ξένων επενδύσεων, την οποία 

εξέδωσε το Κρατικό Συμβούλιο της ΛΔΚ το 2017, όμως θεωρεί λυπηρή την έλλειψη 

χρονοδιαγράμματος για την επίτευξη των στόχων αυτών· καλεί συνεπώς τις κινεζικές 

αρχές να υλοποιήσουν σύντομα αυτές τις δεσμεύσεις·  

13. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της και την Κίνα να εντείνουν τη συνεργασία 

προκειμένου να δημιουργήσουν κυκλικές οικονομίες, καθώς αυτή η επείγουσα ανάγκη 

έχει καταστεί ακόμη πιο αισθητή μετά τη θεμιτή απόφαση της Κίνας να απαγορεύσει 

τις εισαγωγές πλαστικών αποβλήτων από την Ευρώπη· καλεί αμφότερους τους εταίρους 

να εντείνουν την οικονομική και τεχνολογική συνεργασία για να μην αφήσουν τις 

παγκόσμιες αλυσίδες παραγωγής, το παγκόσμιο εμπόριο και τις παγκόσμιες μεταφορές 

και υπηρεσίες τουρισμού  το να προκαλέσουν ένα ανεπίτρεπτο επίπεδο ρύπανσης από 

πλαστικά στους ωκεανούς μας· 

14. καλεί την ΛΔΚ να προσπαθήσει να παίξει έναν υπεύθυνο ρόλο στην παγκόσμια σκηνή, 

με πλήρη επίγνωση των ευθυνών που απορρέουν από την οικονομική παρουσία και 

επίδοσή της σε τρίτες χώρες και στις παγκόσμιες αγορές, μεταξύ άλλων παρέχοντας και 

την ενεργό στήριξή της στο ρυθμισμένο πολυμερές εμπορικό σύστημα, και στον ΠΟΕ· 

εκτιμά, στο τρέχον πλαίσιο των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας, ότι οι αυξανόμενες 

διεθνείς εμπορικές εντάσεις θα πρέπει να επιλύονται μέσω διαπραγματεύσεων, ενώ 

επαναλαμβάνει την ανάγκη να επιδιωχθούν πολυμερείς λύσεις· ζητεί επ’ αυτού να 

τηρηθούν οι υποχρεώσεις που προβλέπει το πρωτόκολλο ένταξης της ΛΔΚ στον ΠΟΕ, 

και την προστασία των μηχανισμών λειτουργίας του· υπογραμμίζει τις υποχρεώσεις 

κοινοποίησης και διαφάνειας που απορρέουν από τις συμφωνίες του ΠΟΕ σχετικά με 

τις επιδοτήσεις, και εκφράζει τις ανησυχίες του για την τρέχουσα πρακτική της άμεσης 

ή έμμεσης επιδότησης των κινεζικών εταιρειών· ζητεί τον συντονισμό με τους 

σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ σχετικά με τις κοινές προσπάθειες και 
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δράσεις για την αντιμετώπιση και εξάλειψη των κρατικής προέλευσης στρεβλώσεων 

στο παγκόσμιο εμπόριο· 

15. θεωρεί λυπηρό το ότι η ΛΔΚ, παρά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταρρύθμισης 

της ευρωπαϊκής μεθοδολογίας υπολογισμού των δασμών αντιντάμπινγκ, δεν έχει ακόμη 

αποσύρει την προσφυγή της κατά της ΕΕ στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του 

ΠΟΕ· 

16. εκφράζει την ανησυχία του για τα κλιμακούμενα δασμολογικά μέτρα που λαμβάνουν η 

Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες· 

17. εκφράζει την ανησυχία του για το πλήθος των περιορισμών που οι ευρωπαϊκές 

εταιρείες, και ιδιαίτερα οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες (MSMEs ), εξακολουθούν 

να αντιμετωπίζουν στην ΛΔΚ, συμπεριλαμβανομένων του Καταλόγου Ξένων 

Επενδύσεων 2017 και της Αρνητικής Λίστας Ελεύθερων Εμπορικών Ζωνών επίσης του 

2017, καθώς και σε τομείς που καλύπτονται από το σχέδιο «Made in China 2025»· 

ζητεί την άμεση μείωση αυτών των περιορισμών προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως 

το δυναμικό της συνεργασίας και των συνεργιών μεταξύ των σχεδίων «Βιομηχανία 4.0» 

στην Ευρώπη και της στρατηγικής «Made in China 2025» στο πλαίσιο της ανάγκης 

ανασυγκρότησης των παραγωγικών τομέων μας στην κατεύθυνση της ευφυούς 

μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στην ανάπτυξη και τον 

καθορισμό αντίστοιχων βιομηχανικών προτύπων σε πολυμερή φόρα· υπενθυμίζει τη 

σημασία του να μειωθούν στην ΛΔΚ οι κυβερνητικές επιδοτήσεις· 

18. καλεί την ΛΔΚ να σταματήσει να θέτει για την πρόσβαση στην αγορά όλο και 

περισσότερο ως προϋπόθεση την υποχρεωτική μεταφορά τεχνολογίας, όπως αναφέρει 

το έγγραφο θέσεων του Εμπορικού Επιμελητηρίου της ΕΕ στην Κίνα για το 2017· 

19. ζητεί την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία για τα περιβαλλοντικά 

αγαθά (EGA), με βάση την εποικοδομητική συνεργασία ΕΕ-ΛΔΚ στην καταπολέμηση 

της κλιματικής αλλαγής και την ισχυρή κοινή δέσμευση για την υλοποίηση της 

συμφωνίας του Παρισιού· τονίζει το εμπορικό δυναμικό της τεχνολογικής συνεργασίας 

στον τομέα των καθαρών τεχνολογιών·  

20. σημειώνει με ανησυχία τα συμπεράσματα της έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με την 

προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες, 

η οποία εντοπίζει την ΛΔΚ ως κύρια αιτία ανησυχίας· επαναλαμβάνει την ανάγκη να 

διασφαλιστεί η προστασία της ευρωπαϊκής γνωσεοκεντρικής οικονομίας· καλεί την 

ΛΔΚ να καταπολεμήσει την παράνομη χρήση ευρωπαϊκών αδειών από κινεζικές 

εταιρείες· 

21. καλεί την Επιτροπή να προβλέψει την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διεθνή 

Έκθεση Εισαγωγών της Κίνας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Σαγκάη τον 

Νοέμβριο του 2018, και να προσφέρει ιδίως στις ΜΜΕ την ευκαιρία να προβάλουν το 

έργο τους· καλεί την Επιτροπή να έλθει σε επαφή με εμπορικά επιμελητήρια, ιδίως 

κρατών μελών που συμμετέχουν λιγότερο σήμερα σε εμπορικές συναλλαγές με την 

Κίνα, προκειμένου να προωθηθεί αυτή η ευκαιρία· 

22. εκφράζει ανησυχία για τα κρατικά μέτρα της ΛΔΚ που προκάλεσαν εμπορικές 
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στρεβλώσεις, μεταξύ άλλων πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα σε τομείς πρώτων 

υλών, συμπεριλαμβανομένων των τομέων του χάλυβα και του αλουμινίου· υπενθυμίζει 

τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στην πρώτη υπουργική σύνοδο του Παγκόσμιου 

Φόρουμ του 2017 για τη πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στον τομέα του χάλυβα, 

με σκοπό την μη καταβολή στρεβλωτικών για τον ανταγωνισμό επιδοτήσεων, θεωρεί 

όμως λυπηρή την αδυναμία της κινεζικής αντιπροσωπείας να παράσχει στοιχεία για τη 

δική της ικανότητα· καλεί την ΛΔΚ να τηρήσει την υποχρέωσή της να εντοπίσει και να 

γνωστοποιήσει μέχρι τον Ιούνιο του 2018 στοιχεία για τις επιδοτήσεις και τα μέτρα 

στήριξης που προσφέρει στις βιομηχανίες χάλυβα και αλουμινίου· αναγνωρίζει τη 

σύνδεση μεταξύ της παγκόσμιας πλεονάζουσας βιομηχανικής ικανότητας και της 

αύξησης των μέτρων προστατευτισμού και συνεχίσει να ζητεί μια πολυμερή 

συνεργασία για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αιτίων που είναι πίσω από την 

πλεονάζουσα ικανότητα· χαιρετίζει την προταθείσα τριμερή δράση ΗΠΑ, Ιαπωνίας και 

ΕΕ σε επίπεδο ΠΟΕ· 

23. τονίζει τη σημασία μιας φιλόδοξης συμφωνίας ΕΕ-ΛΔΚ για τις γεωγραφικές ενδείξεις 

(GIs),  βάσει των υψηλότερων διεθνών προτύπων, και χαιρετίζει την κοινή ανακοίνωση 

ΕΕ-ΛΔΚ του 2017 για τον κατάλογο των 200 κινεζικών και ευρωπαϊκών γεωγραφικών 

ενδείξεων των οποίων η προστασία θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων· 

εκτιμά ωστόσο ότι, επειδή οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν το 2010, ο κατάλογος είναι 

ένα πολύ φτωχό αποτέλεσμα και θεωρεί λυπηρή την απουσία προόδου στο θέμα αυτό· 

ζητεί την ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και καλεί αμφότερες τις πλευρές 

να εξετάσουν τη δυνατότητα να αποτελέσει η προσεχής σύνοδος κορυφής ΕΕ-ΛΔΚ μια 

καλή ευκαιρία για την επίτευξη ουσιαστικής προόδου προς την κατεύθυνση αυτή· 

επαναλαμβάνει την ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας στο θέμα των υγειονομικών και 

φυτοϋγειονομικών μέτρων, ώστε να μειωθεί η επιβάρυνση των Ευρωπαίων εξαγωγέων· 

24. χαιρετίζει την απόφαση της Κίνας να καθυστερήσει για ένα έτος την εφαρμογή των 

νέων πιστοποιήσεων για τα εισαγόμενα τρόφιμα και ποτά, η οποία θα είχε μειώσει 

δραματικά τις εισαγωγές τροφίμων από την ΕΕ· επικροτεί επίσης την καθυστέρηση της 

εφαρμογής των νέων προτύπων για τα ηλεκτρικά οχήματα και ζητεί ένα ουσιαστικό 

διάλογο και αυξημένο συντονισμό για τις πρωτοβουλίες αυτές· 

25. συνιστά να δρομολογήσουν η ΕΕ και η Κινεζική Κυβέρνηση κοινή πρωτοβουλία στο 

πλαίσιο της G20 για τη δημιουργία ενός Παγκόσμιου Φόρουμ για την πλεονάζουσα 

παραγωγική ικανότητα αλουμινίου, με εντολή να εξετάσει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας 

της βιομηχανίας βωξίτη, αλουμίνας και αλουμινίου, συμπεριλαμβανομένων των τιμών 

των πρώτων υλών και των περιβαλλοντικών πτυχών· 

26. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί ενεργά τα κινεζικά μέτρα στρέβλωσης του 

εμπορίου που πλήττουν τη θέση των εταιρειών της ΕΕ στις παγκόσμιες αγορές και να 

αναλάβει κατάλληλη δράση στο πλαίσιο του ΠΟΕ και άλλων φόρα, μεταξύ άλλων και 

μέσω ενεργειών επίλυσης διαφορών· 

27. επισημαίνει ότι ένας νέος κινεζικός νόμος για τις ξένες επενδύσεις είναι υπό εκπόνηση· 

καλεί την αρμόδια κινεζική πλευρά να καταβάλει προσπάθειες για διαφάνεια, 

λογοδοσία, προβλεψιμότητα και ασφάλεια δικαίου, και να λάβει υπόψη τις προτάσεις 

και προσδοκίες του εν εξελίξει διαλόγου ΕΕ-Κίνας για την εμπορική και επενδυτική 

τους σχέση· 
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28. εκφράζει ανησυχίες για τον νέο νόμο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ο οποίος 

περιλαμβάνει νέα κανονιστικά εμπόδια για τις ξένες εταιρείες που πωλούν εξοπλισμό 

και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και ΤΠ· θεωρεί λυπηρό το ότι αυτά τα προσφάτως 

εγκριθέντα μέτρα, μαζί με την σύσταση ομάδων του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας 

εντός ιδιωτικών εταιρειών, ακόμη και ξένων, και μέτρα όπως ο νόμος περί ΜΚΟ, 

καθιστούν το γενικό επιχειρηματικό περιβάλλον στην ΛΔΚ ακόμη πιο εχθρικό για τους 

ξένους και τους ιδιωτικούς οικονομικούς φορείς·  

29. σημειώνει ότι, το 2016, τραπεζικό σύστημα της ΛΔΚ ξεπέρασε τη ζώνη του ευρώ ως το 

μεγαλύτερο στον κόσμο· καλεί την ΛΔΚ να επιτρέψει στις ξένες τραπεζικές 

επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις με τα εγχώρια ιδρύματα και να 

συνεργαστεί με την ΕΕ στον τομέα των δημοσιονομικών ρυθμίσεων· χαιρετίζει την 

απόφαση της ΛΔΚ να μειώσει τους δασμούς σε 187 καταναλωτικά αγαθά και να άρει 

τα ανώτατα όρια ξένης ιδιοκτησίας για τις τράπεζες· 

30. υπενθυμίζει την έκθεσή του, του 2015, για τις σχέσεις ΕΕ - ΛΔΚ,στην οποία ζητούσε 

την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια διμερή επενδυτική συμφωνία με την Ταϊβάν· 

επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει επανειλημμένα ανακοινώσει την έναρξη 

διαπραγματεύσεων για επενδύσεις με το Χονγκ Κονγκ και την Ταϊβάν και θεωρεί 

λυπηρό το ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχουν αρχίσει αυτές οι διαπραγματεύσεις· εκφράζει 

εκ νέου την υποστήριξή του στη σύναψη διμερούς επενδυτικής συμφωνίας με την 

Ταϊβάν και το Χονγκ Κονγκ· αναγνωρίζει ότι και οι δυο αυτοί εταίροι θα μπορούσαν 

επίσης να λειτουργήσουν για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ως εφαλτήριο προς την 

ηπειρωτική Κίνα·  

31. καλεί την Επιτροπή να συντονίσει με τα κράτη μέλη της ΕΕ και σε συνεννόηση με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη διαμόρφωση ενιαίας ευρωπαϊκής θέσης και κοινής 

οικονομικής στρατηγικής έναντι της ΛΚΔ· καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να 

υιοθετήσουν με συνέπεια αυτή την στρατηγική· 

32. υπογραμμίζει τις πιθανές συνέπειες του προτεινόμενου συστήματος κοινωνικών 

πιστωτικών μορίων για το επιχειρηματικό περιβάλλον και ζητεί την εφαρμογή του με 

διαφανή, δίκαιο και ισότιμο τρόπο· 

33. χαιρετίζει τη νομοθετική πρόοδο στην ΕΕ σε ό,τι αφορά τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/821 

τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού για τους ενωσιακούς 

εισαγωγείς κασσίτερου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς 

και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και 

περιοχές υψηλού κινδύνου, όπως και την ανάλογη κινεζική νομοθεσία περί ορυκτών 

από περιοχές συγκρούσεων, ώστε το εμπόριο αυτών των ορυκτών να μη χρηματοδοτεί 

ένοπλες συγκρούσεις· τονίζει την ανάγκη παρεμπόδισης της χρήσης ορυκτών 

προερχόμενων από περιοχές συγκρούσεων στα κινητά τηλέφωνά μας, τα αυτοκίνητά 

μας και τα κοσμήματά μας· καλεί τόσο την Επιτροπή όσο και την Κινεζική Κυβέρνηση 

να δημιουργήσουν μια διαρθρωμένη συνεργασία για να στηρίξει την εφαρμογή της νέας 

νομοθεσίας και την αποτελεσματική πρόληψη της χρήσης ορυκτών προερχόμενων από 

περιοχές συγκρούσεων από διεθνή, κινεζικά και ευρωπαϊκά χυτήρια και διυλιστήρια, να 

προστατεύσουν από την εκμετάλλευση τους μεταλλωρύχους, συμπεριλαμβανομένων 

των παιδιών, και να απαιτήσουν από τις ευρωπαϊκές και τις κινεζικές εταιρείες να 

φροντίσουν να εισάγουν ορυκτά και μέταλλα μόνο από υπεύθυνες πηγές.  
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