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ETTEPANEKUD 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. märgib, et Hiina Rahvavabariik (HRV) on Euroopa Liidu suuruselt teine 

kaubanduspartner ja Euroopa Liit on Hiina suurim kaubanduspartner; rõhutab 

nendevahelise kaubanduse pidevat kasvu, kuid on seisukohal, et kaubandusbilanss on 

kaldu HRV kasuks; nõuab koostööpõhist lähenemisviisi ja konstruktiivset hoiakut, et 

tõhusalt tegeleda probleemidega ning kasutada ära ELi ja HRV vahelise kaubanduse 

suurt potentsiaali; kutsub komisjoni üles süvendama koostööd ja dialoogi HRVga; 

2. võtab teadmiseks hiljutiste uuringute tulemused, mille kohaselt on Hiina alates 

2008. aastast omandanud Euroopas vara 318 miljardi USA dollari väärtuses; märgib, et 

see summa ei hõlma mitmeid ühinemisi, investeeringuid ja ühisettevõtteid; 

3. märgib, et HRV on oluline globaalne kaubanduspartner ja riigi suur turg võib 

põhimõtteliselt pakkuda ELile ja Euroopa ettevõtetele häid võimalusi, eriti arvestades 

ülemaailmse kaubanduse praegust olukorda; tuletab meelde, et Hiina ettevõtted, sh 

riigiettevõtted, saavad kasutada ELi avatud turge; tunnustab HRV tähelepanuväärseid 

saavutusi sadade miljonite kodanike vaesusest päästmisel viimase neljakümne aasta 

jooksul; 

4. märgib, et ELi otseinvesteeringud HRVsse on alates 2012. aastast pidevalt vähenenud, 

eriti tavapärasesse tootmissektorisse, samas kui investeeringud kõrgtehnoloogilistesse 

teenustesse, kommunaalteenustesse ning põllumajandus- ja ehitusteenustesse on 

kasvanud, HRV investeeringud ELi on aga viimastel aastatel hüppeliselt suurenenud; 

tunnistab, et alates 2016. aastast on HRVst saanud netoinvestor ELis; võtab teadmiseks 

asjaolu, et 2017. aastal pärines 68% Hiina investeeringutest Euroopas riigi osalusega 

ettevõtetelt; tunneb muret riigi juhitud omandamiste pärast, mis võivad pärssida 

Euroopa strateegilisi huve, avaliku julgeoleku alaseid eesmärke, konkurentsivõimet ja 

tööhõivet; 

5. väljendab heameelt seoses komisjoni ettepanekuga luua julgeoleku ja avaliku korra 

valdkondades välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute mehhanism, mis 

peegeldab ELi püüdlusi kohaneda muutuva ülemaailmse keskkonnaga, kuid ei ole 

suunatud ühegi konkreetse ELi rahvusvahelise kaubanduspartneri vastu; hoiatab, et 

mehhanism ei tohiks kujuneda varjatud protektsionismiks; nõuab sellegipoolest 

mehhanismi kiiret kasutuselevõttu;  

6. väljendab heameelt seoses president Xi Jinpingi lubadusega avada Hiina turg rohkem 

välisinvestoritele ja parandada investeerimiskeskkonda, viia lõpule välisinvestorite 

negatiivse loetelu läbivaatamine, kaotada Euroopa ettevõtetele seatud piirangud, 

tugevdada intellektuaalomandi õiguste kaitset ning tagada HRV turu läbipaistvamaks ja 

paremini reguleerituks muutmise kaudu kõigile võrdsed tingimused; nõuab nende 

lubaduste täitmist; 

7. kinnitab, et on oluline lõpetada kõik välisinvestoreid diskrimineerivad tavad; tuletab 

sellega seoses meelde, et niisugused reformid on kasulikud nii Hiina kui ka Euroopa 



 

PE619.364v02-00 4/10 AD\1154533ET.docx 

ET 

ettevõtjatele, eriti mikro-, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele; 

8. kutsub komisjoni üles kasutama liidu uut isikuandmete kaitse üldmäärust 

kvaliteedikriteeriumina kaubandussuhetes Hiinaga; juhib tähelepanu vajadusele pidada 

Hiina ja teiste WTO partneritega süstemaatilist dialoogi regulatiivsete nõuete üle, mis 

on seotud meie majanduste digiteerimisega ja selle mitmekülgse mõjuga kaubandusele, 

tootmisahelatele, piiriülestele digitaalteenustele, 3D-printimisele, tarbimisharjumustele, 

maksetele, maksudele, isikuandmete kaitsele, omandiõiguse küsimustele, 

audiovisuaalteenuste osutamisele ja kaitsele, meediale ning inimestevahelistele 

kontaktidele; 

9. kutsub HRVd üles kiirendama WTO riigihankelepinguga ühinemise protsessi ja esitama 

omapoolse ühinemispakkumise, et võimaldada Euroopa ettevõtetele samasugust 

juurdepääsu oma turule nagu Hiina ettevõtetele on ELi turul juba võimaldatud; peab 

kahetsusväärseks asjaolu, et Hiina riigihanketurg on välismaistele tarnijatele endiselt 

valdavalt suletud, kusjuures Euroopa ettevõtteid diskrimineeritakse ja neile ei 

võimaldata pääsu Hiina turule; kutsub HRVd üles võimaldama Euroopa ettevõtetele ja 

töötajatele mittediskrimineeriva juurdepääsu riigihangetele; kutsub nõukogu üles võtma 

kiiresti kasutusele rahvusvaheliste hangete instrumendi; kutsub komisjoni üles 

valvsusele lepingute sõlmimisel välismaiste ettevõtetega, mida kahtlustatakse 

dumpingus, ja võtma vajaduse korral meetmeid; 

10. nõuab koordineeritud koostööd Hiinaga majandusvööndi ja maanteede algatuse (Belt 

and Road Initiative) raames, lähtudes vastastikkuse, kestliku arengu ja hea valitsustava 

põhimõtetest ning tuginedes avatud ja läbipaistvatele reeglitele, eelkõige avalike 

hangete osas; peab sellega seoses kahetsusväärseks asjaolu, et Euroopa 

Investeerimisfondi ja HRV Siiditee fondi (Silk Road Fund) allkirjastatud vastastikuse 

mõistmise memorandum ning Euroopa Investeerimispanga, Aasia Arengupanga, Aasia 

Taristuinvesteeringute Panga, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga, Uue 

Arengupanga ja Maailmapanga allkirjastatud vastastikuse mõistmise memorandum ei 

ole ettevõtluskeskkonda Euroopa ettevõtete ja töötajate jaoks paremaks muutnud; peab 

kahetsusväärseks professionaalsete kestlikkuse mõjuhinnangute puudumist mitme 

majandusvööndi ja maanteede algatusega seotud projekti puhul ning rõhutab 

kvaliteetsete investeeringute tähtsust, eriti kuna see avaldab positiivset mõju tööhõivele, 

töötajate õigustele, keskkonnasäästlikule tootmisele ja kliimamuutuste leevendamisele 

kooskõlas mitmepoolse haldamise põhimõtte ja rahvusvaheliste normidega; 

11. toetab 2013. aastal alustatud läbirääkimisi laiaulatusliku investeerimislepingu 

sõlmimiseks ELi ja HRV vahel, ning kutsub HRVd üles selles protsessis aktiivsemalt 

osalema; kutsub mõlemaid osapooli üles tegema uusi jõupingutusi läbirääkimiste 

edendamiseks, mille eesmärk on saavutada Euroopa ettevõtetele ja töötajatele reaalselt 

võrdsed tingimused, ning turgudele vastastikuse võrdse juurdepääsu tagamiseks, püüdes 

jõuda konkreetsete säteteni VKEde ja riigihangete osas; kutsub lisaks mõlemaid 

osapooli üles kasutama investeerimislepinguga kaasnevat võimalust ja suurendama 

koostööd keskkonna- ja töötajate õiguste valdkonnas ning lisama teksti kestlikku 

arengut käsitleva peatüki; 

12. tuletab meelde, et ELi ettevõtete suhtes rakendatakse HRVs üha rohkem turulepääsu 

piiravaid meetmeid, mis tulenevad mitmes tööstussektoris ühisettevõtetele kehtestatud 
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kohustustest, täiendavatest diskrimineerivatest tehnilistest nõuetest, sh andmete 

lokaliseerimise ja lähtekoodi avalikustamise kohustusest, ning välismaalastele 

kuuluvatele ettevõtetele kohaldatavatest reguleerivatest eeskirjadest; tunneb sellega 

seoses heameelt HRV riiginõukogu 2017. aasta teatise üle, mis käsitleb täiendavat 

avatust ja välisinvesteeringute aktiivset kasutamist edendavaid meetmeid, kuid peab 

kahetsusväärseks, et eesmärkide täitmiseks ei esitatud ajakava; kutsub Hiina võime 

seega üles kiiresti neid lubadusi täitma;  

13. kutsub nii ELi kui ka selle liikmesriike ja Hiinat üles tõhustama koostööd 

ringmajanduste loomisel, sest see tungiv vajadus on saanud veelgi selgemaks pärast 

Hiina õiguspärast otsust keelustada plastjäätmete import Euroopast; kutsub mõlemaid 

osapooli üles tihendama majandus- ja tehnoloogiakoostööd, et ülemaailmsed 

tootmisahelad, kaubandus, transport ja turismiteenused ei põhjustaks meie ookeanides 

vastuvõetamatult suurt plastsaaste kuhjumist; 

14. kutsub HRVd üles etendama vastutustundlikku rolli ülemaailmsel tasandil, teadvustama 

täielikult kohustusi, mis kaasnevad riigi majandusliku esindatuse ja 

majandustulemustega kolmandates riikides ja maailma turgudel ja hõlmavad ka 

reeglitepõhise mitmepoolse kaubandussüsteemi ja WTO aktiivset toetamist; on 

veendunud, et praeguseid ülemaailmseid väärtusahelaid silmas pidades tuleks 

teravnenud rahvusvahelisi kaubanduspingeid lahendada läbirääkimiste teel, ning 

kinnitab samas vajadust otsida mitmepoolseid lahendusi; kutsub sellega seoses üles 

täitma kohustusi, mille HRV on võtnud WTOga ühinemise protokollis, ning kaitsma 

organisatsiooni tegevusmehhanisme; rõhutab WTO lepingutest tulenevaid teavitamise ja 

läbipaistvuse kohustusi seoses subsideerimisega ning väljendab muret praegu levinud 

tava üle, millega Hiina ettevõtteid otseselt või kaudselt subsideeritakse; nõuab ühiste 

jõupingutuste ja tegevuse koordineerimist ELi peamiste kaubanduspartneritega, et 

võidelda ülemaailmset kaubandust kahjustavate riigipoolsete turumoonutuste vastu ja 

need likvideerida; 

15. peab kahetsusväärseks asjaolu, et kuigi Euroopa dumpinguvastaste tollimaksude 

arvutamismeetodite reformimenetlus on lõpule viidud, ei ole HRV võtnud tagasi WTO 

apellatsioonikogule ELi kohta esitatud kaebust; 

16. väljendab muret seoses Hiina ja USA üha teravamate tariifimeetmetega; 

17. väljendab muret HRVs Euroopa ettevõtjatele – eriti mikro-, väikestele ja keskmise 

suurusega ettevõtjatele – endiselt kehtivate piirangute pärast, mille hulgas on 

2017. aasta välisinvesteeringute kataloog, 2017. aasta vabakaubanduspiirkonna 

negatiivne loetelu ja piirangud sektorites, mida hõlmab tegevuskava „Made in China 

2025“; nõuab nimetatud piirangute kiiret vähendamist, et kasutada täiel määra ära 

Euroopa „Tööstus 4.0“ projektide ja strateegia „Made in China 2025“ koostöö- ja 

sünergiapotentsiaali, sest meie tootmissektorid on vaja ümber korraldada aruka tootmise 

suunas, mis hõlmab koostööd mitmepoolsetel foorumitel vastavate tööstusstandardite 

väljatöötamisel ja kindlaksmääramisel; tuletab meelde HRV riiklike toetuste 

vähendamise olulisust; 

18. palub HRV-l lõpetada kohustuslike tehnosiirete seadmine turulepääsu eelduseks, nagu 

märkis ELi kaubanduskoda Hiinas oma 2017. aasta kirjalikus seisukohavõtus; 
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19. nõuab keskkonnatoodete lepingu üle peetavate läbirääkimiste jätkamist, arendades edasi 

ELi ja HRV viljakat koostööd võitluses kliimamuutuste vastu ja tugevat ühist valmidust 

täita Pariisi kokkulepet; rõhutab puhaste tehnoloogiate alase tehnoloogiakoostöö 

kaubanduspotentsiaali;  

20. võtab murelikult teadmiseks järeldused, mille komisjon esitas kolmandates riikides 

intellektuaalomandi õiguste kaitset ja täitmist käsitlevas raportis, kus HRV tuuakse välja 

peamise mureallikana; kordab vajadust tagada Euroopa teadmistepõhise majanduse 

kaitse; kutsub HRVd üles võitlema Euroopa litsentside ebaseadusliku kasutamisega 

Hiina ettevõtetes; 

21. kutsub komisjoni üles valmistama ette Euroopa Liidu osalemise 2018. aasta novembris 

Shanghais toimuval Hiina rahvusvahelisel impordinäitusel ning andma eelkõige 

VKEdele võimaluse oma tööd näidata; palub komisjonil võtta selle võimaluse 

tutvustamiseks ühendust kaubanduskodadega, eelkõige liikmesriikides, kellel on 

Hiinaga praegu väiksem kaubavahetus; 

22. väljendab muret seoses HRV riiklike meetmetega, mis põhjustavad 

kaubandusmoonutusi, sh liigne tootmisvõimsus sellistes toorainesektorites nagu raua- ja 

alumiiniumisektor; tuletab meelde 2017. aastal toimunud terasetööstuse liigse 

tootmisvõimsuse ülemaailmse foorumi esimesel ministrite kohtumisel võetud kohustusi 

vältida turgu moonutavate toetuste pakkumist, kuid peab kahetsusväärseks, et Hiina 

delegatsioon ei ole esitanud tootmisvõimsuse kohta andmeid; kutsub HRVd täitma 

lubadust koguda ja avaldada 2018. aasta juuniks andmed riigi toetuste ja 

toetusmeetmete kohta terase- ja alumiiniumitööstuses; tunnistab seost ülemaailmse 

tööstuse liigse tootmisvõimsuse ning protektsionistlike kaubandusmeetmete vahel ning 

nõuab tungivalt mitmepoolse koostöö jätkamist liigset tootmisvõimsust põhjustavate 

struktuursete probleemidega tegelemiseks; tunneb heameelt USA, Jaapani ja ELi 

ettepaneku üle võtta WTO tasandil kolmepoolseid meetmeid; 

23. rõhutab, et on oluline sõlmida kõige rangematel rahvusvahelistel normidel põhinevaid 

geograafilisi tähiseid käsitlev ulatuslik kokkulepe ELi ja HRV vahel, ning väljendab 

heameelt seoses ELi ja HRV 2017. aasta ühisavaldusega 200 Hiina ja ELi geograafilise 

tähise loetelu kohta (nende tähiste kaitse üle peetakse läbirääkimisi); on siiski 

seisukohal, et arvestades asjaolu, et läbirääkimisi alustati 2010. aastal, on nimekiri väga 

tagasihoidlik saavutus, ja peab kahetsusväärseks sellesuunaliste edusammude 

puudumist; nõuab läbirääkimiste kiiret lõpuleviimist ja nõuab tungivalt, et mõlemad 

osapooled kasutaksid eelseisva ELi ja HRV tippkohtumisega kaasnevat võimalust selle 

eesmärgi täitmisel jõudsaid edusamme teha; kordab vajadust teha täiendavat koostööd 

sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete valdkonnas, et kahandada ELi eksportijate koormust; 

24. tunneb heameelt Hiina otsuse üle lükata aasta võrra edasi toidu- ja joogiimpordile 

kehtestatud uute sertifitseerimiseeskirjade rakendamine, mis oleks järsult kahandanud 

toidueksporti EList; tunneb ühtlasi heameelt elektrisõidukitele kehtestatud uute 

standardite rakendamise edasilükkamise üle ning nõuab selliste algatuste puhul sisulist 

dialoogi ja suuremat koostööd; 

25. soovitab, et liit ja Hiina valitsus looksid G20 raames ühisalgatuse korras ülemaailmse 

alumiiniumitootmise ülevõimsuse foorumi, millel oleks volitused käsitleda kogu 
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boksiidi-, alumiiniumoksiidi- ja alumiiniumitööstuse väärtusahelat, sh toorainehindu ja 

keskkonnaaspekte; 

26. kutsub komisjoni üles aktiivselt jälgima kaubandust moonutavaid Hiina meetmeid, mis 

kahjustavad ELi ettevõtete positsiooni ülemaailmsel turul, ning võtma asjakohaseid 

meetmeid WTOs ja teistel foorumitel, sh vaidluste lahendamise kaudu; 

27. märgib, et Hiinas koostatakse parajasti uut välisinvesteeringute seadust; kutsub Hiina 

asjaomaseid asutusi püüdlema läbipaistvuse, vastutuse, stabiilsuse ja õiguskindluse 

saavutamise poole ning võtma arvesse käimasoleva ELi ja Hiina kaubandus- ja 

investeerimisesuhete dialoogi ettepanekuid ja ootusi; 

28. väljendab muret uue küberjulgeolekuseaduse üle, millega kehtestatakse muu hulgas 

uued regulatiivsed tõkked kommunikatsiooni- ja IT-varustust ja teenuseid müüvatele 

välismaistele ettevõtetele; peab kahetsusväärseks asjaolu, et need hiljuti vastu võetud 

meetmed ja Hiina Kommunistliku Partei organisatsioonide asutamine eraettevõtetes, sh 

välismaistes ettevõtetes, muudavad HRV üldise ettevõtluskeskkonna välismaiste ja 

eraettevõtete jaoks vaenulikumaks;  

29. märgib, et 2016. aastal sai HRV pangandussüsteem euroala pangandussüsteemi asemel 

maailma suurimaks; kutsub HPVd üles lubama välismaistel pangandusettevõtetel 

konkureerida Hiina oma pankadega võrdsetel tingimustel ning tegema ELiga 

finantseeskirjade valdkonnas koostööd; tunneb heameelt seoses HRV otsusega 

langetada 187-le tarbekaubale kehtestatud tariife ja pankade välismaise osaluse 

maksimummäära kaotamisega; 

30. tuletab meelde oma 2015. aasta aruannet ELi ja HRV suhete kohta, milles kutsuti üles 

alustama läbirääkimisi kahepoolse investeerimislepingu sõlmimiseks Taiwaniga; tuletab 

meelde, et komisjon on mitu korda välja kuulutanud investeerimisalaste läbirääkimiste 

alustamise Hongkongi ja Taiwaniga, kuid peab kahetsusväärseks, et nimetatud 

läbirääkimisi ei ole reaalselt alustatud; kinnitab toetust kahepoolse investeerimislepingu 

sõlmimisele Taiwani ja Hongkongiga; tunnistab, et mõlemad partnerid võivad ühtlasi 

aidata ELi ettevõtetel jõuda Mandri-Hiina turule;  

31. kutsub komisjoni üles pärast liikmesriikidega kooskõlastamist ja parlamendiga 

konsulteerimist kujundama ühtse Euroopa seisukoha ja ühise majandusstrateegia HRV 

suunal; kutsub kõiki liikmesriike üles nimetatud strateegiat järjekindlalt järgima; 

32. rõhutab võimalikku mõju, mida avaldab Hiina kavandatav ühiskondlik hindamissüsteem 

ettevõtluskeskkonnale, ning nõuab selle läbipaistvat, õiglast ja võrdset rakendamist; 

33. tunneb heameelt seadusandlusalaste edusammude üle ELis seoses määrusega 

(EL) 2017/821, millega kehtestatakse konflikti- ja riskipiirkondadest pärit tina, tantaali, 

volframi ja nende maakide ning kulla liidu importijatele tarneahelaga seotud 

hoolsuskohustus, ning sarnaste konfliktimineraale käsitlevate õigusaktide üle Hiinas, 

mille eesmärk on tagada, et nende mineraalidega kauplemine ei rahasta relvakonflikte; 

rõhutab vajadust vältida konfliktimineraalide töötlemist mobiiltelefonides, autodes ja 

ehetes; palub nii komisjonil kui ka Hiina valitsusel alustada struktureeritud koostööd, 

millega toetada uute õigusaktide rakendamist, seada tõhusad takistused 
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konfliktimineraalide kasutamisele maailma, Hiina ja ELi sulatuskodades ja 

rafineerimistehastes, kaitsta kaevanduste töötajaid, sh lapsi väärkohtlemise eest, ning 

kohustada ELi ja Hiina ettevõtteid importima neid mineraale ja metalle üksnes 

vastutustundlikest allikatest. 
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Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-

Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld 

S&D Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, 

Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster 

 

3 – 

ENF Danilo Oscar Lancini 

GUE/NGL Anne-Marie Mineur 

VERTS/ALE Klaus Buchner 

 

2 0 

ENF France Jamet 

VERTS/ALE Reinhard Bütikofer 

 

Kasutatud tähised: 

+ : poolt 

– : vastu 

0 : erapooletu 

 


