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SUGESTII 

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri externe, care este 

comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 

fi adoptată: 

1. observă că Republica Populară Chineză, denumită în continuare RPC, este al doilea 

partener comercial al UE ca importanță, aceasta din urmă fiind cel mai important 

partener comercial al RPC; subliniază creșterea constantă a volumului schimburilor 

comerciale între cele două, dar consideră că balanța comercială în comerțul cu bunuri 

înclină în favoarea RPC; solicită o abordare bazată pe cooperare și o atitudine 

constructivă pentru a soluționa în mod eficace problemele și să valorifice importantul 

potențial al comerțului UE-RPC; invită Comisia să își intensifice cooperarea și dialogul 

cu RPC; 

2. ia act de constatările unor anchete recente potrivit cărora, începând din 2008, China a 

achiziționat active în Europa în valoare de 318 miliarde USD; remarcă faptul că această 

cifră nu include mai multe fuziuni, investiții și întreprinderi comune; 

3. ia act de faptul că RPC este un important actor comercial la nivel mondial și că, în 

principiu, piața vastă a țării ar putea reprezenta, îndeosebi în actualul context comercial 

mondial, o bună oportunitate pentru UE și întreprinderile europene; reamintește că 

întreprinderile din China, inclusiv întreprinderile deținute de stat, beneficiază de piețele 

larg deschise ale UE; recunoaște rezultatele remarcabile obținute de RPC în scoaterea a 

sute de milioane de cetățeni din sărăcie în ultimele patru decenii; 

4. ia act de faptul că investițiile directe (ISD) ale UE în RPC au scăzut în mod constant din 

2012, în special în sectorul manufacturier tradițional, în paralel cu o creștere a 

investițiilor în serviciile de înaltă tehnologie, utilitățile și serviciile agricole și de 

construcții, în timp ce investițiile RPC în UE au crescut în mod exponențial în ultimii 

ani; recunoaște că, din 2016, RPC a devenit un investitor net în UE; ia act de faptul că, 

în 2017, 68% din investițiile Chinei în Europa proveneau de la întreprinderi deținute de 

stat; este preocupat de achizițiile orchestrate de stat care ar putea afecta interesele 

strategice, obiectivele de securitate publică, competitivitatea și ocuparea forței de muncă 

din UE; 

5. salută propunerea Comisiei privind un mecanism de examinare a ISD în domeniile 

securității și ordinii publice, care reprezintă unul din eforturile UE de a se adapta la un 

mediu mondial în schimbare, fără a viza în mod specific pe unul dintre partenerii  

comerciali internaționali ai UE; atrage atenția asupra faptului că mecanismul nu ar 

trebui să ducă la un protecționism mascat; solicită, cu toate acestea, adoptarea rapidă a 

acestuia;  

6. salută angajamentele luate de președintele Xi Jinping de a deschide și mai mult piața 

chineză pentru investitorii străini și a îmbunătăți mediul de investiții, de a finaliza 

revizuirea listei negre a investițiilor străine, a ridica restricțiile aplicate întreprinderilor 

europene, de a întări protecția drepturilor de proprietate intelectuală, precum și de a crea 

condiții de concurență echitabile care să facă piața RPC mai transparentă și mai bine 

reglementată; solicită respectarea acestor angajamente; 
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7. reiterează că este important să se pună capăt tuturor practicilor discriminatorii împotriva 

investitorilor străini; reamintește, în acest sens, că aceste reforme vor fi benefice atât 

întreprinderilor chineze, cât și celor europene, îndeosebi microîntreprinderilor și 

întreprinderilor mici și mijlocii (MIMM); 

8. solicită Comisiei să promoveze noul Regulament general al Uniunii privind protecția 

datelor, ca standard de bază în relațiile sale comerciale cu China; subliniază necesitatea 

unui dialog sistematic cu China și cu alți parteneri din cadrul OMC privind cerințele de 

reglementare referitoare la digitalizarea economiilor noastre și la impactul 

multidimensional al acesteia asupra: schimburilor comerciale, lanțurilor de producție, 

serviciilor digitale transfrontaliere, imprimării 3D, modelelor de consum, plăților, 

impozitelor, protecției datelor cu caracter personal, chestiunilor legate de drepturile de 

proprietate, furnizării și protejării serviciilor audiovizuale, mass-mediei și contactelor 

interpersonale; 

9. invită RPC să accelereze procesul aderării la Acordul privind achizițiile publice al OMC 

și să depună o ofertă de aderare pentru a le da întreprinderilor europene acces la piața sa 

pe o bază egală cu accesul de care întreprinderile chineze se bucură deja în UE; regretă 

faptul că piața achizițiilor publice chineze rămâne în mare măsură închisă pentru 

furnizorii străini, întreprinderile europene suferind de pe urma discriminării și a lipsei 

accesului la piața chineză; solicită RPC să permită accesul nediscriminatoriu pentru 

întreprinderile și lucrătorii din UE la achizițiile publice; invită Consiliul să adopte cu 

rapiditate Instrumentul pentru achiziții publice internaționale; invită Comisia să fie 

vigilentă față de contractele atribuite unor întreprinderi străine suspectate de practici de 

dumping și să ia măsuri, dacă este cazul; 

10. solicită o cooperare coordonată cu RPC cu privire la inițiativa „O centură, un drum”, pe 

baza reciprocității, a dezvoltării sustenabile și a bunei guvernări, precum și pe baza unor 

reglementări deschise și transparente, în special cu privire la achizițiile publice; regretă, 

în acest sens, faptul că memorandumul de înțelegere semnat de Fondul european de 

investiții și Fondul „Drumul mătăsii” (Silk Road Fund – SRF) al RPC, și cel semnat de 

Banca Europeană de Investiții (BEI), Banca Asiatică de Dezvoltare, Banca Asiatică de 

Investiții în Infrastructură, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Noua 

Bancă de Dezvoltare și Banca Mondială nu au îmbunătățit încă mediul de afaceri pentru 

întreprinderile europene și lucrătorii europeni; regretă absența unor evaluări ale 

impactului sustenabile și profesioniste în diferite proiecte legate de „O centură, un 

drum” și subliniază importanța investițiilor de calitate, în special în ceea ce privește 

efectele pozitive asupra ocupării forței de muncă, a drepturilor de muncă, a producției 

ecologice, precum și pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice, în concordanță 

cu guvernarea multilaterală și standardele internaționale; 

11. sprijină negocierile în curs privind un acord de investiții cuprinzător UE-RPC, lansate în 

2013, și invită RPC să se implice mai mult în acest proces; invită părțile să își 

reînnoiască eforturile pentru a progresa în negocierile destinate atingerii unor condiții de 

concurență echitabile autentice pentru întreprinderile și lucrătorii europeni, precum și să 

asigure reciprocitatea în privința accesului la piață, și să se străduiască să introducă 

dispoziții specifice cu privire la IMM-uri și la achizițiile publice; invită ambele părți, în 

plus, să profite de ocazia oferită de acordul de investiții pentru a își intensifica 

cooperarea în domeniul protecției mediului și a drepturilor lucrătorilor și să includ în 
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text un capitol privind dezvoltarea sustenabilă; 

12. reamintește că întreprinderile din UE se confruntă cu un număr tot mai ridicat de măsuri 

de restricționare a accesului pe piața RPC din cauza obligațiilor privind întreprinderile 

comune din mai multe sectoare industriale și a unor noi cerințe tehnice, incluzând 

localizarea forțată a datelor și dezvăluirea codului sursei, și norme de reglementare 

discriminatorii pentru operatorii economici străini; salută, în acest sens, Comunicarea 

privind mai multe măsuri de promovare a deschiderii în continuare și a utilizării active a 

investițiilor străine, emisă de Consiliul de stat al RPC în 2017, dar regretă absența unui 

calendar pentru atingerea obiectivelor sale; invită, prin urmare, autoritățile chineze să 

concretizeze cu rapiditate aceste angajamente;  

13. invită UE și statele sale membre, precum și China, să își intensifice cooperarea în 

vederea construirii unor economii circulare, întrucât această nevoie urgentă a devenit și 

mai vizibilă în urma deciziei legitime a Chinei de a interzice importurile de deșeuri din 

plastic din Europa; invită cei doi parteneri să își intensifice cooperarea economică și 

tehnologică pentru a împiedica lanțurile de producție globale, schimburile comerciale și 

transporturile, precum și serviciile de turism să cauzeze un nivel inacceptabil de poluare 

cu materiale plastice în oceanele noastre; 

14. invită RPC să joace un rol responsabil pe scena mondială, în deplină cunoștință a 

responsabilităților care decurg din prezența și activitățile sale economice în țări terțe și 

pe piețele internaționale inclusiv oferind sprijinul său activ sistemului comercial 

multilateral bazat pe reglementări și OMC; consideră că, în actualul context de lanțuri 

valorice mondiale, creșterea tensiunilor comerciale internaționale ar trebui soluționată 

prin negocieri, reiterând în același timp necesitatea de a urmări soluții multilaterale; 

solicită, în acest sens, îndeplinirea obligațiilor cuprinse în protocolul de aderare a RPC 

la OMC și protejarea mecanismelor sale operaționale; subliniază obligațiile de 

notificare și de transparență care decurg din acordurile OMC în ceea ce privește 

subvențiile și își exprimă îngrijorarea cu privire la practicile actuale de subvenționare 

directă sau indirectă a întreprinderilor chineze; solicită coordonarea cu principalii 

parteneri comerciali ai UE cu privire la eforturile și acțiunile comune pentru a aborda și 

elimina denaturările pieței cauzate de stat care afectează comerțul mondial; 

15. regretă faptul că, în pofida finalizării procedurii privind reforma metodologiei europene 

de calcul pentru taxele antidumping, RPC încă nu și-a retras recursul la adresa UE 

înaintat la organul de apel al OMC; 

16. își exprimă preocuparea cu privire la escaladarea măsurilor privind tarifele, adoptate de 

China și de Statele Unite; 

17. își exprimă îngrijorarea cu privire la numărul de restricții cu care continuă să se 

confrunte întreprinderile europene în China, îndeosebi MIMM, printre care Catalogul 

investițiilor străine din 2017 și Lista neagră privind zona de liber schimb din 2017, 

precum și în sectoarele vizate de planul „Made in China 2025”; solicită reducerea rapidă 

a acestor restricții pentru a fructifica la maximum potențialul cooperării și al sinergiilor 

dintre sistemele Industria 4.0 din Europa și strategia „Made in China 2025”, în vederea 

restructurării sectoarelor noastre de producție în direcția unei producții inteligente, 

inclusiv a cooperării în dezvoltarea și  definirea standardelor industriale respective în 
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forumurile multilaterale; reamintește importanța reducerii subvențiilor guvernamentale 

în RPC; 

18. invită China să înceteze practica care condiționează din ce în ce mai mult accesul la 

piață de transferurile de tehnologie, după cum afirmă Camera de Comerț a UE în China 

într-un document de poziție din 2017; 

19. solicită reluarea negocierilor cu privire la Acordul privind bunurile de mediu (EGA), pe 

baza cooperării fructuoase dintre UE și RPC în combaterea schimbărilor climatice, 

precum și a angajamentului comun solid privind punerea în aplicare a Acordului de la 

Paris; subliniază potențialul comercial al cooperării tehnologice privind tehnologiile 

nepoluante;  

20. ia act cu îngrijorare de concluziile raportului Comisiei privind protecția și asigurarea 

respectării drepturilor de proprietate intelectuală în țări terțe, care identifică RPC ca 

principal motiv de preocupare; reiterează nevoia de a asigura protecția economiei 

europene bazate pe cunoaștere; solicită RPC să combată utilizarea ilicită a licențelor 

europene de către societățile din China; 

21. invită Comisia să asigure prezența Uniunii Europene la Târgul China International 

Import Expo, organizat la Shanghai în noiembrie 2018, precum și să ofere în special 

IMM-urilor posibilitatea de a își prezenta activitatea; invită Comisia să informeze 

camerele de comerț, îndeosebi cele din statele membre care sunt, în prezent, mai puțin 

implicate în schimburi comerciale cu China, în vederea promovării acestei oportunități; 

22. își exprimă îngrijorarea cu privire la măsurile de stat ale RPC care generează 

denaturarea comerțului, cauzând inclusiv capacitate industrială excedentară în sectoare 

ale materiilor prime, cum ar fi sectoarele oțelului și al aluminiului; reamintește 

angajamentele asumate cu ocazia primei reuniuni ministeriale a Forumului mondial 

privind capacitatea siderurgică excedentară, din 2017, de a se abține de la furnizarea de 

subvenții care distorsionează piața, dar regretă faptul că delegația chineză nu a reușit să 

ofere date privind capacitatea; invită RPC să își îndeplinească angajamentul de a 

identifica și a dezvălui date privind subvențiile și măsurile sale de sprijin acordate 

sectoarelor oțelului și aluminiului până în iunie 2018; recunoaște legătura dintre 

capacitatea industrială globală excedentară și valul de  măsuri comerciale protecționiste 

și continuă să îndemne la cooperare multilaterală pentru a se găsi o soluție la 

problemele structurale care stau la baza capacității excedentare; salută acțiunea tripartită 

propusă a Statelor Unite, Japoniei și UE la nivelul OMC; 

23. subliniază importanța unui acord ambițios UE-RPC privind indicațiile geografice (IG) 

bazat pe cele mai înalte standarde internaționale și salută anunțul comun al UE și al 

RPC din 2017 privind lista celor 200 de IG chineze și europene a căror protecție va face 

obiectul negocierilor; cu toate acestea, având în vedere că negocierile au fost lansate în 

2010, consideră că lista constituie un rezultat foarte modest și regretă lipsa de progrese 

în această privință; solicită o finalizare rapidă a negocierilor și îndeamnă ambele părți să 

ia în considerare posibilitatea oferită de viitorul summit UE-RPC ca o ocazie bună de a 

înregistra progrese concrete în acest sens; reiterează necesitatea de a coopera în 

continuare în domeniul măsurilor sanitare și fitosanitare în scopul reducerii sarcinilor 

pentru exportatorii din UE; 
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24. salută decizia Chinei de a amâna cu un an punerea în aplicare a noilor certificări pentru 

alimentele și băuturile importate, ceea ce ar reduce semnificativ importurile de alimente 

din UE; salută, de asemenea, amânarea punerii în aplicare a noilor standarde pentru 

vehiculele electrice și solicită un dialog substanțial și o coordonare sporită cu privire la 

astfel de inițiative; 

25. recomandă Uniunii și guvernului chinez să lanseze o inițiativă comună în cadrul G20 

pentru a înființa un Forum mondial privind capacitatea excedentară de aluminiu, 

mandatat să abordeze întregul lanț valoric al industriei de bauxită, alumină și aluminiu, 

inclusiv prețurile materiilor prime și aspectele legate de mediu; 

26. invită Comisia să monitorizeze activ măsurile Chinei vizând denaturarea comerțului 

care afectează pozițiile întreprinderilor din UE pe piețele internaționale și să ia măsuri 

adecvate în cadrul OMC și în alte forumuri, inclusiv prin soluționarea litigiilor; 

27. constată că o nouă lege a Chinei privind investițiile străine este în curs de elaborare; 

îndeamnă părțile responsabile chineze să urmărească transparența, responsabilitatea, 

previzibilitatea și securitatea juridică și să țină seama de propunerile și de așteptările din 

cadrul dialogului actual dintre UE și China cu privire la relația comercială și de 

investiții; 

28. își exprimă preocupările legate de noua lege privind securitatea cibernetică, care 

include, printre altele, noi bariere de reglementare pentru întreprinderile străine care 

vând echipamente și servicii de telecomunicații și de tehnologie a informației (TI); 

regretă faptul că astfel de măsuri, recent adoptate, împreună cu înființarea de grupuri ale 

Partidului Comunist Chinez în cadrul întreprinderilor private, inclusiv în  întreprinderile 

străine, ca și măsuri precum legea privind ONG-urile, au imprimat mediului general de 

afaceri din RPC un caracter mai ostil pentru agenții economici străini și privați;  

29. constată că, în 2016, sistemul bancar al RPC a depășit zona euro ca cel mai mare sistem 

bancar din lume; invită RPC să permită întreprinderilor bancare străine să concureze în 

condiții de concurență echitabile cu instituțiile naționale și să coopereze cu UE în 

domeniul reglementării financiare; salută decizia RPC de a reduce taxele vamale la 187 

de bunuri de consum și eliminarea plafoanelor pentru participarea acționarilor străini în 

cazul băncilor; 

30. reamintește raportul său din 2015 privind relațiile dintre UE și RPC, în care a solicitat 

lansarea negocierilor pentru un acord de investiții bilateral cu Taiwanul; subliniază 

faptul că Comisia a anunțat în mai multe rânduri lansarea negocierilor în materie de 

investiții cu Hong Kong-ul și cu Taiwanul, dar regretă faptul că, până în prezent, 

negocierile nu au început; reiterează sprijinul său pentru un acord bilateral de investiții 

cu Taiwanul și cu Hong Kong-ul; recunoaște faptul că ambii parteneri ar putea, de 

asemenea, servi drept rampă de lansare către China continentală pentru întreprinderile 

din UE;  

31. invită Comisia Europeană să se coordoneze cu statele membre ale UE și, în consultare 

cu Parlamentul European, să formuleze o poziție europeană unită și o strategie 

economică comună față de China; invită toate statele membre să adere în mod 

consecvent la această strategie; 
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32. subliniază consecințele potențiale pentru mediul de afaceri ale sistemului de credite 

sociale propus și solicită punerea sa în aplicare într-un mod transparent, corect și 

echitabil; 

33. salută progresul legislativ înregistrat în UE cu privire la Regulamentul (UE) 2017/821 

de stabilire a unor obligații de diligență necesară în cadrul lanțului de aprovizionare care 

revin importatorilor din Uniune de staniu, tantal și tungsten, de minereuri ale acestora și 

de aur provenind din zone de conflict și din zone cu risc ridicat și legislația similară a 

Chinei privind minereurile din zone de conflict vizând să asigure că comerțul cu aceste 

minereuri nu finanțează conflicte armate;    subliniază necesitatea de a împiedica ca 

minereurile din zonele de conflict să fie prelucrate și utilizate în telefoanele mobile, 

automobilele și bijuteriile noastre; invită atât Comisia, cât și guvernul chinez să instituie 

o cooperare structurată pentru a sprijini punerea în aplicare a noii legislații și a 

împiedica în mod eficace topitoriile și rafinăriile din UE, din China și de la nivel 

mondial să utilizeze minereurile din zonele de conflict pentru a proteja minerii, inclusiv 

copiii, de abuzuri și să solicite întreprinderilor din UE și din China să se asigure că 

importă aceste minereuri și metale numai de la surse responsabile.  
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