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IEROSINĀJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. norāda, ka Ķīnas Tautas Republika, turpmāk tekstā ĶTR, ir ES otrā lielākā tirdzniecības 

partnere un ka ES ir ĶTR lielākā tirdzniecības partnere; uzsver, ka abu partneru 

tirdzniecības bilance uzrāda ievērojamu deficītu par labu Ķīnai; aicina īstenot uz 

sadarbību vērstu pieeju un konstruktīvu attieksmi, lai efektīvi risinātu jautājumus, kas 

rada bažas, un izmantotu to lielo potenciālu, ko piedāvā ES un ĶTR tirdzniecība; aicina 

Komisiju pastiprināt sadarbību un dialogu ar ĶTR; 

2. norāda, ka nesen veiktu pētījumu gaitā ir konstatēts, ka Ķīna kopš 2008. gada ir 

iegādājusies aktīvus Eiropā USD 318 miljardu vērtībā; norāda, ka turklāt šis skaitlis  

neietver dažas uzņēmējsabiedrību apvienošanās, ieguldījumus un kopuzņēmumus; 

3. norāda, ka Ķīna ir viens no lielākajiem pasaules tirdzniecības dalībniekiem un ka šīs 

valsts lielo tirgu principā varētu uzskatīt par labu iespēju ES un Eiropas uzņēmumiem, 

jo īpaši pašreizējās globālās tirdzniecības kontekstā; atgādina, ka Ķīnas 

uzņēmējsabiedrības, tostarp valsts īpašumā esoši uzņēmumi, gūst labumu no plaši 

atvērtiem tirgiem ES; atzinīgi vērtē ĶTR  sasniegtos ievērojamos rezultātus, kas 

iepriekšējo četrdesmit gadu laikā ir nodrošinājuši simtiem miljonu pilsoņu izkļūšanu no 

nabadzības; 

4. norāda, ka ES ārvalstu tiešie ieguldījumi ĶTR kopš 2012. gada ir nepārtraukti 

samazinājušies, jo īpaši tradicionālajās ražošanas nozarēs, paralēli palielinoties 

ieguldījumiem augsto tehnoloģiju pakalpojumos, sabiedriskajos pakalpojumos, 

lauksaimniecības un būvniecības pakalpojumos, kamēr ĶTR ieguldījumi ES ir strauji 

pieauguši dažu iepriekšējo gadu laikā; atzīst, ka kopš 2016. gada ĶTR ir kļuvusi par 

neto ieguldītāju ES; pieņem zināšanai to, ka 2017. gadā 68 % no Ķīnas ieguldījumiem 

Eiropā ir nākuši no valstij piederošiem uzņēmumiem; pauž bažas par valsts mērķtiecīgi 

organizētām iegādēm, kas varētu traucēt Eiropas stratēģiskajām interesēm, valsts 

drošības mērķiem, konkurētspējai un nodarbinātībai; 

5. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par ārvalstu tiešo ieguldījumu pārbaudes 

mehānismu drošības un sabiedriskās kārtības jomās, jo šis priekšlikums ir viens no ES 

pasākumiem, lai pielāgotos mainīgajai globālajai videi, nevēršoties ne pret vienu no 

mūsu starptautiskajiem tirdzniecības partneriem konkrēti; brīdina, ka šim mehānismam 

nevajadzētu izraisīt slēptu protekcionismu; tomēr aicina to ātri pieņemt;  

6. atzinīgi vērtē Sji Dzjiņpina pausto apņemšanos vēl vairāk atvērt Ķīnas tirgu ārvalstu 

ieguldītājiem un uzlabot vidi ieguldījumiem, pabeigt negatīvā saraksta pārskatīšanu par 

ārvalstu ieguldījumiem un atcelt pret Eiropas uzņēmumiem vērstos ierobežojumus, kā 

arī nostiprināt intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību un vienlīdzīgus konkurences 

apstākļus, padarot ĶTR tirgu pārredzamāku un labāk regulētu; aicina pildīt šīs saistības; 

7. atgādina, cik svarīgi ir pārtraukt visas diskriminējošās darbības pret ārvalstu 

ieguldītājiem; šajā sakarībā atgādina, ka šādas reformas dos labumu gan Ķīnas, gan 

Eiropas uzņēmumiem, jo īpaši mikrouzņēmumiem un maziem un vidējiem 

uzņēmumiem (MVU); 
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8. aicina Komisiju veicināt Savienības jaunās Vispārīgās datu aizsardzības regulas 

(VDAR) pieņemšanu kā visaugstāko standartu tirdzniecības attiecībās ar Ķīnu; norāda, 

ka ir nepieciešams sistemātisks dialogs ar Ķīnu un citiem PTO partneriem par 

normatīvajām prasībām saistībā ar mūsu tautsaimniecību digitalizāciju un tās 

daudzšķautņaino ietekmi uz: tirdzniecību, ražošanas ķēdēm, pārrobežu digitālajiem 

pakalpojumiem, 3D drukāšanas tehnoloģijām, patēriņa modeļiem, maksājumiem, 

nodokļiem, personas datu aizsardzību, īpašumtiesību jautājumiem, audiovizuālo 

pakalpojumu sniegšanu un aizsardzību, plašsaziņas līdzekļiem un cilvēku savstarpējiem 

kontaktiem; 

9. aicina ĶTR paātrināt pievienošanās procesu PTO Valsts iepirkuma nolīgumam un 

iesniegt pievienošanās piedāvājumu, lai Eiropas uzņēmumiem nodrošinātu piekļuvi tās 

tirgum, kas būtu līdzvērtīga tai, kura jau tagad ir piešķirta Ķīnas uzņēmumiem ES; pauž 

nožēlu par to, ka Ķīnas publiskā iepirkuma tirgus joprojām lielā mērā ir slēgts ārvalstu 

piegādātājiem, Eiropas uzņēmumiem ciešot no diskriminācijas un nepietiekamas 

piekļuves Ķīnas tirgum; aicina ĶTR atļaut Eiropas uzņēmumiem un darba ņēmējiem 

nediskriminējošu piekļuvi publiskajam iepirkumam; aicina Padomi ātri pieņemt 

starptautiskā iepirkuma instrumentu; aicina Komisiju būt īpaši uzmanīgai attiecībā uz 

ārzemju uzņēmumiem piešķirtajiem līgumiem iespējamas dempinga prakses īstenošanas 

dēļ un vajadzības gadījumā rīkoties; 

10. aicina īstenot tādu koordinētu sadarbību ar ĶTR saskaņā ar iniciatīvu „Viena josla, 

viens ceļš”, kuras pamatā būtu savstarpīgums, noturīga attīstība, laba pārvaldība un 

atklāti un pārredzami noteikumi, jo īpaši attiecībā uz publisko iepirkumu; šajā sakarībā 

pauž nožēlu par to, ka saprašanās memorands, kuru ir parakstījuši Eiropas Investīciju 

fonds un ĶTR Zīda ceļa vienotais noregulējuma fonds (VNF), un tas, kuru ir 

parakstījušas Eiropas Investīciju banka (EIB), Āzijas Attīstības banka, Āzijas 

Infrastruktūras investīciju banka, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Jaunā 

attīstības banka un Pasaules Banka, vēl nav uzlabojuši uzņēmējdarbības vidi Eiropas 

uzņēmumiem un darba ņēmējiem; pauž nožēlu par to, ka attiecībā uz daudziem ar 

iniciatīvu „Viena josla, viens ceļš” saistītiem projektiem nav veikts profesionāls 

noturīgas ietekmes novērtējums, un uzsver, cik svarīga ir ieguldījumu kvalitāte, jo īpaši 

saistībā ar pozitīvu ietekmi uz nodarbinātību, darba tiesībām, videi nekaitīgas ražošanas 

nodrošināšanu un klimata pārmaiņu seku mazināšanu saskaņā ar daudzpusēju 

pārvaldību un starptautiskiem standartiem; 

11. atbalsta notiekošās sarunas par visaptverošu ES un ĶTR ieguldījumu nolīgumu, kas tika 

uzsāktas 2013. gadā, un aicina ĶTR vairāk iesaistīties šajā procesā; aicina abas puses 

atjaunot centienus, lai paātrinātu sarunas, kuru mērķis ir patiesi līdzvērtīgi konkurences 

apstākļi Eiropas uzņēmumiem un darba ņēmējiem un savstarpīguma nodrošināšanai 

piekļuvē tirgum, cenšoties panākt īpašus noteikumus attiecībā uz MVU un publisko 

iepirkumu; turklāt aicina abas puses izmantot iespēju, ko sniedz ieguldījumu nolīgums, 

lai palielinātu to sadarbību vides un darba tiesību jomā un iekļaut nolīguma tekstā 

nodaļu par ilgtspējīgu attīstību; 

12. atgādina, ka ES uzņēmumi saskaras ar aizvien vairāk ierobežojošiem tirgus piekļuves 

pasākumiem ĶTR sakarā ar kopuzņēmumiem noteiktajām saistībām dažās rūpniecības 

nozarēs un papildu diskriminējošu tehnisku prasību, tostarp datu piespiedu lokalizācijas 

un pirmkoda atklāšanas, kā arī reglamentējošu noteikumu dēļ, kas paredzēti 

ārvalstnieku īpašumā esošām uzņēmējsabiedrībām; šajā sakarībā atzinīgi vērtē ĶTR 
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Valsts padomes 2017. gada paziņojumu par vairākiem pasākumiem turpmākas 

atklātības veicināšanai un ārvalstu ieguldījumu aktīvai izmantošanai, bet pauž nožēlu 

par to, ka trūkst grafika šo mērķu sasniegšanai; tāpēc aicina Ķīnas varas iestādes ātri 

īstenot šīs apņemšanās;  

13. aicina gan ES un tās dalībvalstis, gan Ķīnu pastiprināt sadarbību, lai attīstītu aprites 

ekonomiku, jo šī steidzamā vajadzība ir kļuvusi vēl aktuālāka pēc Ķīnas likumīgā 

lēmuma aizliegt plastmasas atkritumu importu no Eiropas; aicina abus partnerus 

palielināt ekonomisko un tehnoloģisko sadarbību, lai novērstu pasaules ražošanas ķēdes, 

tirdzniecību un transportu, kā arī tūrisma pakalpojumus, kas rada nepieļaujamu 

plastmasas piesārņojuma līmeņa palielināšanos mūsu okeānos; 

14. aicina ĶTR censties uzņemties atbildīgu lomu pasaules mērogā, pilnībā apzinoties 

atbildību, kas izriet no to ekonomiskās klātbūtnes un darbības trešās valstīs un pasaules 

tirgos, tostarp aktīvi atbalstot uz noteikumiem balstītu daudzpusējās tirdzniecības 

sistēmu un PTO; uzskata, ka, ņemot vērā pašreizējās globālās vērtību ķēdes, spriedze 

tirdzniecības attiecībās būtu jārisina, izmantojot sarunas, vienlaikus atkārtoti uzsverot 

nepieciešamību īstenot daudzpusējus risinājumus; šajā sakarībā aicina īstenot Protokolā 

par ĶTR pievienošanos PTO nostiprinātās saistības un aizsargāt šajā protokolā 

paredzētos operatīvos mehānismus; uzsver paziņošanas un pārredzamības pienākumus, 

kas izriet no PTO nolīgumiem attiecībā uz subsīdijām, un pauž bažas par pašreizējo 

Ķīnas uzņēmumu tiešas vai netiešas subsidēšanas praksi; aicina kopā ar galvenajiem ES 

tirdzniecības partneriem īstenot koordināciju attiecībā uz kopīgiem centieniem un 

pasākumiem, lai novērstu un izskaustu valsts izraisītos tirgus kropļojumus, kas ietekmē 

globālo tirdzniecību; 

15. pauž nožēlu par to, ka ĶTR, neraugoties uz procedūras par Eiropas antidempinga 

maksājumu aprēķinu metodiku pabeigšanu, vēl joprojām nav atsaukusi savu prasību 

pret ES PTO Apelācijas institūcijā; 

16. pauž bažas par tādu tarifu pasākumu pastiprināšanos, kurus īsteno Ķīna un Amerikas 

Savienotās Valstis; 

17. pauž bažas par lielo ierobežojumu skaitu, ar kuriem Eiropas uzņēmumi, jo īpaši 

mikrouzņēmumi un MVU, joprojām saskaras ĶTR, tostarp par 2017. gada ārvalstu 

ieguldījumu katalogu un 2017. gada brīvo tirdzniecības zonu negatīvo sarakstu, kā arī 

nozarēs, uz kurām attiecas „Izgatavots Ķīnā 2025” plāns; aicina ātri samazināt šos 

ierobežojumus, lai pilnībā izmantotu iespēju sadarbībai un sinerģijai starp shēmām 

„Rūpniecība 4.0” Eiropā un „Izgatavots Ķīnā 2025” stratēģiju, ņemot vērā 

nepieciešamību pārstrukturēt mūsu ražošanas nozares, nodrošinot inteliģentu ražošanu, 

tostarp sadarbību attīstības jomā, un attiecīgo rūpniecības standartu definēšanu 

daudzpusējos forumos; atgādina, ka ĶTR ir nepieciešams samazināt valdības subsīdijas; 

18. aicina ĶTR izbeigt praksi piekļuvi tirgum padarīt arvien vairāk atkarīgu no tehnoloģiju 

piespiedu nodošanas, kā norādīts ES Tirdzniecības palātas Ķīnā 2017. gada nostājas 

dokumentā; 

19. prasa atsākt sarunas par vides preču nolīgumu (EGA), pamatojoties uz auglīgu ES un 

ĶTR sadarbību cīņā pret klimata pārmaiņām un stingrām kopīgām saistībām īstenot 

Parīzes nolīgumu; uzsver tehnoloģiskās sadarbības tirdzniecības potenciālu 

nepiesārņojošu tehnoloģiju jomā;  
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20. ar bažām norāda uz tiem Komisijas ziņojumā ietvertajiem secinājumiem par intelektuālā 

īpašuma tiesību aizsardzību un intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu trešās valstīs, 

kuros ĶTR ir norādīta kā galvenais satraukumu izraisošais avots; atkārtoti uzsver, ka ir 

nepieciešams nodrošināt Eiropas uz zināšanām balstītās ekonomikas aizsardzību; aicina 

ĶTR apkarot to, ka Ķīnas uzņēmējsabiedrības nelikumīgi izmanto Eiropas licences; 

21. aicina Komisiju paredzēt Eiropas Savienības dalību izstādē China International Import 

Expo, kas notiks 2018. gada novembrī Šanhajā, un jo īpaši MVU nodrošināt iespēju 

iepazīstināt ar sevi; aicina Komisiju sadarboties ar tirdzniecības palātām, jo īpaši 

dalībvalstīs, kas pašlaik ir mazāk iesaistītas tirdzniecībā ar Ķīnu, lai veicinātu šo 

iespēju; 

22. pauž bažas par ĶTR valsts pasākumiem, kas izraisa tirdzniecības kropļojumus, tostarp 

pārmērīgu rūpniecisko jaudu izejvielu nozarēs, piemēram, cita starpā arī tērauda un 

alumīnija ražošanas nozarē; atgādina par saistībām, kuras tika noteiktas Pasaules foruma 

par tērauda rūpniecības pārmērīgo jaudu pirmajā ministru sanāksmē 2017. gadā, lai 

atturētos no tirgu kropļojošām subsīdijām, bet pauž nožēlu, ka Ķīnas delegācija 

neiesniedza datus par jaudu; aicina ĶTR pildīt savas apņemšanās līdz 2018. gada 

jūnijam apzināt un atklāt datus par tās piešķirtajām subsīdijām un atbalsta pasākumiem 

tērauda un alumīnija ražošanas nozarēm; atzīst, ka pastāv saikne starp pasaules 

rūpniecības jaudas pārpalikumu un protekcionistisku pasākumu pieaugumu un turpina 

mudināt veikt daudzpusēju sadarbību, lai risinātu strukturālās intereses, kas ir pamatā 

jaudas pārpalikumam; atzinīgi vērtē ierosināto ASV, Japānas un ES trīspusējo 

pasākumu PTO līmenī; 

23. uzsver, cik svarīgs ir vērienīgs ES un ĶTR nolīgums par ģeogrāfiskās izcelsmes 

norādēm (ĢIN), pamatojoties uz visaugstākajiem starptautiskajiem standartiem, un pauž 

gandarījumu par ES un ĶTR 2017. gada kopīgo paziņojumu par sarakstu ar 200 Ķīnas 

un Eiropas ĢIN, kuru aizsardzība tiks apspriesta sarunās; tomēr, ņemot vērā to, ka 

sarunas tika uzsāktas 2010. gadā, uzskata, ka to rezultāti ir ļoti pieticīgi, un pauž nožēlu 

par progresa trūkumu šajā jautājumā; aicina pēc iespējas drīz pabeigt sarunas un mudina 

abas puses apsvērt iespēju izmantot gaidāmo ES un ĶTR augstākā līmeņa sanāksmi kā 

labu iespēju, lai patiešām gūtu panākumus šajā jomā; atkārtoti uzsver nepieciešamību 

turpināt sadarbību sanitāro un fitosanitāro pasākumu jomā, lai samazinātu slogu ES 

eksportētājiem; 

24. atzinīgi vērtē Ķīnas lēmumu atlikt uz vienu gadu jaunu sertifikāciju īstenošanu attiecībā 

uz importētu pārtiku un dzērieniem, kas ievērojami samazinātu pārtikas importu no ES; 

turklāt atzinīgi vērtē elektrisko transportlīdzekļu jauno standartu īstenošanas atlikšanu 

un aicina īstenot nozīmīgu dialogu un pastiprinātu koordināciju attiecībā uz šādām 

iniciatīvām; 

25. iesaka Savienībai un Ķīnas valdībai sākt kopīgu iniciatīvu G20 ietvaros, lai izveidotu 

vispasaules forumu par alumīnija ražošanas jaudas pārpalikumu, paredzot uzdevumu 

risināt visus ar boksīta, alumīnija un alumīnija rūpniecības vērtību ķēdi saistītos 

jautājumus, tostarp izejvielu cenas un vides aspektus; 

26. aicina Komisiju aktīvi uzraudzīt Ķīnas noteiktos tirdzniecību kropļojošos pasākumus, 

kas pašreiz ietekmē ES uzņēmumu pozīcijas pasaules tirgos, un attiecīgi rīkoties PTO 

un citos forumos, tostarp izmantojot strīdu izšķiršanu; 
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27. norāda, ka jaunais Ķīnas ārvalstu ieguldījumu likums pašlaik ir izstrādes procesā; 

mudina attiecīgās Ķīnas ieinteresētās personas censties panākt pārredzamību, 

pārskatatbildību, prognozējamību un juridisko noteiktību un ņemt vērā priekšlikumus 

un vēlmes, kas pausti pašreizējā ES un Ķīnas dialogā par tirdzniecības un investīciju 

attiecībām; 

28. pauž bažas par jauno kiberdrošības likumu, kurā cita starpā ir iekļauti jauni regulatīvi 

šķēršļi ārvalstu uzņēmumiem, kas pārdod telekomunikāciju un IT aprīkojumu un 

pakalpojumus; pauž nožēlu par to, ka šādi nesen pieņemti pasākumi kopā ar Ķīnas 

Komunistiskās partijas grupu izveidi privātos uzņēmumos, tostarp ārvalstu uzņēmumos, 

un tādi pasākumi kā, piemēram NVO likums, padara vispārējo uzņēmējdarbības vidi 

ĶTR naidīgāku ārvalstu un privātiem ekonomikas dalībniekiem;  

29. norāda, ka ĶTR banku sistēma 2016. gadā apsteidza eurozonu kā pasaules lielākā banku 

sistēma; aicina ĶTR ļaut ārvalstu uzņēmumiem konkurēt uz vienlīdzīgiem pamatiem ar 

iekšzemes institūcijām un sadarboties ar ES finanšu regulējuma jomā; atzinīgi vērtē 

ĶTR lēmumu samazināt tarifus 187 patēriņa precēm un atcelt ārvalstu īpašumtiesību 

ierobežojumus bankām; 

30. atgādina par savu 2015. gada ziņojumu par attiecībām starp ES un ĶTR, ar kuru 

Parlaments aicināja sākt sarunas par divpusēju ieguldījumu nolīgumu ar Taivānu; 

atgādina, ka Komisija ir vairākkārt paziņojusi par sarunu sākšanu ar Honkongu un 

Taivānu par ieguldījumiem, un pauž nožēlu par to, ka pašreiz nav sāktas nekādas šāda 

veida sarunas; atkārtoti pauž atbalstu divpusējam nolīgumam ieguldījumu jomā, kas 

būtu noslēdzams ar Taivānu un Honkongu; atzīst, ka abi partneri varētu darboties kā 

atbalsta punkts ES uzņēmumiem darbības uzsākšanai Ķīnas kontinentālajā daļā;  

31. aicina Komisiju koordinēt rīcību kopā ar dalībvalstīm un apspriežoties ar Parlamentu, 

lai formulētu vienotu Eiropas nostāju un kopēju ekonomikas stratēģiju attiecībā uz 

ĶTR; aicina visas dalībvalstis konsekventi ievērot šo stratēģiju; 

32. uzsver to, kādas iespējamas sekas ierosinātā Sociālo kredītu sistēma radīs 

uzņēmējdarbības videi, un aicina to īstenot pārredzamā, taisnīgā un vienlīdzīgā veidā; 

33. atzinīgi vērtē ES likumdošanā panākto progresu, pieņemot Regulu (ES) 2017/821 par 

piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumiem ES importētājiem, kas importē alvu, 

tantalu un volframu, to rūdas un zeltu, kura izcelsme ir konfliktu skartās un augsta riska 

teritorijās, kā arī līdzīgus tiesību aktus Ķīnā attiecībā uz tā dēvētajiem konfliktu 

izrakteņiem, kuru mērķis ir novērst to, ka tirdzniecību ar šiem izrakteņiem izmanto 

bruņoto konfliktu finansēšanai; uzsver nepieciešamību novērst to, ka konfliktu izrakteņi 

tiek iestrādāti mūsu mobilajos telefonos, automašīnās un juvelierizstrādājumos; aicina 

gan Komisiju, gan Ķīnas valdību sākt strukturētu sadarbību, lai palīdzētu īstenot jaunos 

tiesību aktus un lai efektīvi novērstu to, ka globāli, Ķīnas un ES kausēšanas un 

attīrīšanas uzņēmumi izmanto konfliktu izrakteņus, kā arī lai aizsargātu raktuvju 

strādniekus, tostarp bērnus, pret ļaunprātīgu izmantošanu un lai pieprasītu ES un Ķīnas 

uzņēmumiem nodrošināt, ka tie importē šādus izrakteņus un metālus tikai no 

pārbaudītiem avotiem. 
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