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NÁVRHY 

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor 

zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. konštatuje, že Čínska ľudová republika, ďalej len ČĽR, je druhým najväčším 

obchodným partnerom EÚ a že EÚ je najväčším obchodným partnerom ČĽR; 

poukazuje na neustály rast obchodu medzi nimi, domnieva sa však, že bilancia obchodu 

s tovarom je skreslená v prospech ČĽR; žiada o prístup založený na spolupráci a 

konštruktívny postoj s cieľom účinne riešiť otázky, ktoré sú predmetom záujmu, a 

využiť veľký potenciál obchodu medzi EÚ a ČĽR; vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila 

svoju spoluprácu a dialóg s ČĽR; 

2. berie na vedomie, že v rámci nedávnych vyšetrovaní sa zistilo, že od roku 2008 Čína 

získala v Európe aktíva v hodnote 318 miliárd dolárov; konštatuje, že tento údaj 

nezahŕňa niekoľko fúzií, investícií a spoločných podnikov; 

3. konštatuje, že ČĽR je významný globálny hráč v oblasti obchodu a že rozsiahly trh tejto 

krajiny by v zásade mohol predstavovať dobrú príležitosť pre EÚ a európske podniky, 

najmä v súčasnom kontexte globálneho obchodu; pripomína, že čínske spoločnosti, 

vrátane štátnych podnikov, využívajú výhody široko otvorených trhov v EÚ; berie na 

vedomie pozoruhodné výsledky ČĽR, keďže za posledné štyri desaťročia sa jej podarilo 

vymaniť stovky miliónov občanov z chudoby; 

4. konštatuje, že priame zahraničné investície EÚ (PZI) v ČĽR od roku 2012 neustále 

klesajú, najmä v tradičnom výrobnom odvetví, pričom súčasne rastú investície do 

služieb moderných technológií, verejnoprospešných služieb a poľnohospodárskych a 

stavebných služieb, pričom v posledných rokoch exponenciálne vzrástli investície ČĽR 

v EÚ; uznáva, že od roku 2016 sa ČĽR stala čistým investorom v EÚ; berie na vedomie 

skutočnosť, že v roku 2017 pochádzalo 68 % čínskych investícií v Európe  zo štátnych 

podnikov; je znepokojený akvizíciami organizovanými štátom, ktoré by mohli brániť 

európskym strategickým záujmom, cieľom v oblasti verejnej bezpečnosti, 

konkurencieschopnosti a zamestnanosti; 

5. víta návrh Komisie týkajúci sa mechanizmu kontroly priamych zahraničných investícií 

v oblasti bezpečnosti a verejného poriadku, ktorý je jedným z úsilí EÚ prispôsobiť sa 

meniacemu sa globálnemu prostrediu bez osobitného zamerania na niektorého z 

medzinárodných obchodných partnerov EÚ; upozorňuje, že mechanizmus by nemal 

viesť k skrytému protekcionizmu; vyzýva však na jeho rýchle prijatie;  

6. víta záväzky prezidenta Si Ťin-pchinga viac otvoriť čínsky trh pre zahraničných 

investorov a zlepšiť investičné prostredie, dokončiť revíziu negatívneho zoznamu 

zahraničných investícií a zrušiť obmedzenia pre európske spoločnosti, ako aj posilniť 

ochranu práv duševného vlastníctva a zabezpečiť rovnaké podmienky tým, že trh ČĽR 

urobí transparentnejším a lepšie regulovaným; vyzýva na splnenie týchto záväzkov; 

7. opakuje, že je dôležité zastaviť všetky diskriminačné praktiky voči zahraničným 

investorom; v tejto súvislosti pripomína, že takéto reformy budú prospešné čínskym a 

európskym podnikom, a to najmä mikropodnikom a malým a stredným podnikom; 
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8. vyzýva Komisiu, aby v rámci svojich obchodných vzťahov s Čínou ako zlatý štandard 

podporovala nové všeobecné nariadenie Únie o ochrane údajov; poukazuje na potrebu 

systematického dialógu s Čínou a ďalšími partnermi WTO o regulačných požiadavkách 

v súvislosti s digitalizáciou nášho hospodárstva a súvisiaci mnohostranný vplyv na: 

obchod, výrobné reťazce, cezhraničné digitálne služby, 3D tlač, modely spotreby, 

platby, dane, ochranu osobných údajov, otázky týkajúce sa vlastníckych práv, 

poskytovanie a ochranu audiovizuálnych služieb, médiá a medziľudské kontakty; 

9. vyzýva ČĽR, aby urýchlila proces pristúpenia k Dohode WTO o vládnom obstarávaní a 

aby predložila ponuku na pristúpenie s cieľom poskytnúť európskym spoločnostiam 

prístup na svoj trh, ktorý bude na rovnakom základe, ako je prístup, ktorý už čínske 

podniky využívajú v EÚ; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že čínsky trh 

verejného obstarávania je aj naďalej z veľkej časti uzavretý pre zahraničných 

dodávateľov, v dôsledku čoho sú európske podniky vystavené diskriminácii a 

chýbajúcemu prístupu na čínsky trh; vyzýva ČĽR, aby umožnila nediskriminačný 

prístup európskych podnikov a pracovníkov k verejnému obstarávaniu; vyzýva Radu, 

aby urýchlene prijala nástroj medzinárodného obstarávania; vyzýva Komisiu, aby bola 

ostražitá voči zákazkám zadaným zahraničným podnikom podozrivým z dumpingových 

praktík a v prípade potreby prijala opatrenia; 

10. žiada o koordinovanú spoluprácu s ČĽR v súvislosti s iniciatívou Jedno pásmo, jedna 

cesta na základe reciprocity, udržateľného rozvoja, dobrej správy a otvorených a 

transparentných pravidiel, predovšetkým pokiaľ ide o verejné obstarávanie; v tejto 

súvislosti vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že memorandum o porozumení, 

ktoré podpísal Európsky investičný fond a Silk Road Fund (fond hodvábnej cesty) ČĽR 

a memorandum, ktoré podpísali Európska investičná banka, Ázijská rozvojová banka, 

Ázijská banka pre investície do infraštruktúry, Európska banka pre obnovu a rozvoj, 

Nová rozvojová banka a Svetová banka doteraz nezlepšili podnikateľské prostredie pre 

európske podniky a pracovníkov; vyjadruje poľutovanie nad chýbajúcim odborným 

posúdením vplyvu na udržateľnosť rôznych projektov týkajúcich sa iniciatívy Jedno 

pásmo, jedna cesta a zdôrazňuje význam investícií do kvality, najmä pokiaľ ide o 

pozitívny vplyv na zamestnanosť, pracovné práva a výrobu šetrnú k životnému 

prostrediu a zmierňovanie zmeny klímy, a to v súlade s mnohostranným riadením a 

medzinárodnými normami; 

11. podporuje prebiehajúce rokovania o komplexnej investičnej dohode EÚ a ČĽR, ktoré sa 

začali v roku 2013, a vyzýva ČĽR, aby sa viac zapájala do tohto procesu; vyzýva obe 

strany, aby obnovili svoje úsilie o dosiahnutie pokroku v rokovaniach, ktoré sú 

zamerané na dosiahnutie skutočne rovnakých podmienok pre európske podniky a 

pracovníkov a zabezpečenie reciprocity v prístupe na trh, a pritom sa usilovali o 

osobitné ustanovenia týkajúce sa MSP a verejného obstarávania; okrem toho vyzýva 

obe strany, aby využili príležitosť, ktorú poskytuje investičná dohoda, na posilnenie 

vzájomnej spolupráce v oblasti environmentálnych a pracovných práv a zahrnuli do 

textu kapitolu o trvalo udržateľnom rozvoji; 

12. pripomína, že spoločnosti z EÚ čelia rastúcemu počtu opatrení obmedzujúcich prístup 

na trh v ČĽR z dôvodu povinnosti zakladania spoločných podnikov v niekoľkých 

odvetviach priemyslu a ďalších diskriminačných technických požiadaviek vrátane 

nútenej lokalizácie údajov a sprístupnenia zdrojového kódu, ako aj regulačných 
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pravidiel pre zahraničné podniky; v tejto súvislosti víta oznámenie o viacerých 

opatreniach na podporu väčšej otvorenosti a aktívneho využívania zahraničných 

investícií, ktoré vydala Štátna rada Čínskej ľudovej republiky v roku 2017, vyjadruje 

však poľutovanie nad skutočnosťou, že neexistuje harmonogram na dosahovanie 

súvisiacich cieľov; preto vyzýva čínske orgány, aby urýchlene naplnili tieto záväzky;  

13. vyzýva EÚ a jej členské štáty a Čínu, aby zintenzívnili spoluprácu s cieľom budovať 

obehové hospodárstvo, pretože táto naliehavá potreba sa stala ešte očividnejšou, keď 

Čína legitímne rozhodla zakázať dovoz plastového odpadu z Európy; vyzýva oboch 

partnerov, aby zintenzívnili hospodársku a technologickú spoluprácu s cieľom zabrániť 

tomu, aby globálne výrobné reťazce, obchod a doprava, ako aj služby cestovného ruchu 

spôsobili neúnosné hromadenie plastových polutantov v našich oceánoch; 

14. vyzýva ČĽR, aby sa usilovala zastávať zodpovednú úlohu na celosvetovej úrovni a 

mala celkové povedomie o zodpovednosti, ktorá je spätá s povinnosťami vyplývajúcimi 

z jej hospodárskej účasti a výkonnosti v tretích krajinách a na svetových trhoch, a to aj 

prostredníctvom aktívnej podpory mnohostranného obchodného systému založeného na 

pravidlách a WTO; v súčasnom kontexte celosvetových hodnotových reťazcov sa 

domnieva, že zvyšujúce sa medzinárodné napätie by sa malo vyriešiť prostredníctvom 

rokovaní, a zároveň opätovne zdôrazňuje potrebu usilovať sa o mnohostranné riešenia; 

v tejto súvislosti žiada o splnenie povinností zakotvených v protokole o pristúpení ČĽR 

k WTO a o ochranu jej prevádzkových mechanizmov; poukazuje na povinnosť 

oznamovania a transparentnosti vyplývajúcu z dohôd WTO, pokiaľ ide o subvencie, a 

vyjadruje obavy v súvislosti so súčasnou praxou priameho alebo nepriameho 

subvencovania čínskych spoločností; žiada o koordináciu s hlavnými obchodnými 

partnermi EÚ, pokiaľ ide o spoločné úsilie a opatrenia na riešenie a odstránenie štátom 

vyvolaných deformácií trhu, ktoré negatívne ovplyvňujú svetový obchod; 

15. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že ČĽR napriek ukončeniu konania o reforme 

európskej metodiky na výpočet antidumpingového cla doteraz nestiahla svoju žalobu 

voči EÚ, ktorú podala odvolaciemu orgánu WTO; 

16. vyjadruje znepokojenie nad eskalovaním sadzobných opatrení prijatých Čínou a 

Spojenými štátmi; 

17. vyjadruje znepokojenie nad počtom obmedzení, ktorým v Číne naďalej čelia európske 

podniky, najmä mikropodniky a malé a stredné podniky, vrátane katalógu zahraničných 

investícií pre rok 2017 a negatívneho zoznamu pre rok 2017 týkajúceho sa oblastí 

voľného obchodu, ako aj v odvetviach, na ktoré sa vzťahuje plán „Made in China 

2025“; žiada o rýchle zníženie týchto obmedzení s cieľom v plnej miere využiť 

potenciál spolupráce a synergií medzi projektmi Priemyslu 4.0 v Európe a stratégiou 

„Made in China 2025“ vzhľadom na to, že je potrebné reštrukturalizovať naše výrobné 

odvetvia smerom k inteligentnej výrobe vrátane spolupráce pri vypracovaní a 

vymedzení príslušných priemyselných noriem v rámci mnohostranných fór; pripomína, 

že je dôležité znížiť vládne subvencie v ČĽR; 

18. žiada ČĽR, aby ukončila narastajúce podmieňovanie prístupu na trh nútenými prenosmi 

technológií, ako sa uvádza v pozičnom dokumente Obchodnej komory EÚ v Číne na 

rok 2017; 
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19. vyzýva na obnovenie rokovaní o dohode o environmentálnych tovaroch na základe 

úspešnej spolupráce medzi EÚ a ČĽR v boji proti zmene klímy a silného spoločného 

záväzku k uplatňovaniu Parížskej dohody; zdôrazňuje obchodný potenciál 

technologickej spolupráce v oblasti čistých technológií;  

20. so znepokojením berie na vedomie závery správy Komisie o ochrane a presadzovaní 

práv duševného vlastníctva v tretích krajinách, podľa ktorých je ČĽR najväčšou 

obavou; pripomína, že je potrebné zabezpečiť ochranu európskej vedomostnej 

ekonomiky; žiada ČĽR, aby bojovala proti nezákonnému využívaniu európskych 

licencií čínskymi spoločnosťami; 

21. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila prítomnosť Európskej únie na čínskom veľtrhu 

medzinárodného dovozu, ktorý sa bude konať v Šanghaji v novembri 2018, a aby 

poskytla najmä MSP príležitosť prezentovať svoju prácu; vyzýva Komisiu, aby oslovila 

obchodné komory najmä v členských štátoch, ktoré sú v súčasnosti menej zapojené do 

obchodu s Čínou, s cieľom podporiť túto príležitosť; 

22. vyjadruje znepokojenie nad štátnymi opatreniami ČĽR, ktoré spôsobili narušenie 

obchodu, vrátane nadmernej priemyselnej kapacity v odvetví surovín, ako sú okrem 

iného odvetvia ocele a hliníka; pripomína záväzok neposkytovať subvencie, ktoré 

narúšajú trh, prijatý na prvom ministerskom zasadnutí Globálneho fóra pre nadmernú 

kapacitu ocele v roku 2017, vyjadruje však poľutovanie nad skutočnosťou, že čínska 

delegácia nedodala údaje týkajúce sa kapacity; vyzýva ČĽR, aby splnila svoj záväzok a 

do júna 2018 identifikovala a zverejnila údaje o subvenciách a podporných opatreniach 

pre odvetvie ocele a hliníka; uznáva prepojenie medzi globálnou nadmernou 

priemyselnou kapacitou a prudkým nárastom protekcionistických obchodných opatrení 

a naďalej naliehavo žiada o multilaterálnu spoluprácu s cieľom riešiť štrukturálne 

problémy v pozadí nadmernej kapacity; víta navrhované trojstranné opatrenia zo strany 

USA, Japonska a EÚ na úrovni WTO; 

23. zdôrazňuje význam ambicióznej dohody medzi EÚ a ČĽR o zemepisných označeniach 

na základe najprísnejších medzinárodných noriem a víta spoločné oznámenie EÚ a ČĽR 

z roku 2017 týkajúce sa zoznamu 200 čínskych a európskych zemepisných označení, 

ktorých ochrana bude predmetom rokovaní; domnieva sa však, že vzhľadom na to, že 

rokovania sa začali v roku 2010, je tento zoznam veľmi skromným výsledkom, a 

vyjadruje poľutovanie nad chýbajúcim pokrokom v tejto oblasti; požaduje skoré 

uzavretie rokovaní a naliehavo vyzýva obe strany, aby vnímali budúci samit EU-ČĽR 

ako dobrú príležitosť na dosiahnutie skutočného pokroku v tomto smere; opakuje 

potrebu ďalej spolupracovať v oblasti sanitárnych a fytosanitárnych opatrení s cieľom 

znížiť zaťaženie vývozcov z EÚ; 

24. víta rozhodnutie Číny odložiť o jeden rok zavedenie nových osvedčení pre dovezené 

potraviny a nápoje, čím by sa výrazne znížil dovoz potravín z EÚ; okrem toho víta 

oneskorenie uplatňovania nových noriem pre elektrické vozidlá a požaduje 

konštruktívny dialóg a posilnenú koordináciu v súvislosti s takýmito iniciatívami; 

25. odporúča, aby Únia a čínska vláda začali spoločnú iniciatívu v rámci skupiny G20 s 

cieľom vytvoriť globálne fórum pre nadmernú kapacitu hliníka, ktoré by malo mandát 

na riešenie celého hodnotového reťazca odvetvia bauxitu, oxidu hlinitého a hliníka, 
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vrátane cien surovín a environmentálnych aspektov; 

26. vyzýva Komisiu, aby aktívne sledovala čínske opatrenia narúšajúce obchod, ktoré majú 

vplyv na postavenie spoločností z EÚ na svetových trhoch, a aby prijala primerané 

opatrenia v rámci WTO a iných fór, a to aj prostredníctvom riešenia sporov; 

27. konštatuje, že sa pripravuje nový čínsky právny predpis o zahraničných investíciách; 

naliehavo vyzýva príslušné čínske strany, aby sa usilovali o transparentnosť, 

zodpovednosť, predvídateľnosť a právnu istotu a aby zohľadnili návrhy a očakávania 

súčasného dialógu medzi EÚ a Čínou o obchodných a investičných vzťahoch; 

28. vyjadruje obavy, pokiaľ ide o nové právne predpisy v oblasti kybernetickej bezpečnosti, 

ktoré okrem iného zahŕňajú nové regulačné prekážky pre zahraničné spoločnosti, ktoré 

predávajú telekomunikačné a IT zariadenia a služby; vyjadruje poľutovanie nad 

skutočnosťou, že tieto nedávno prijaté opatrenia spolu so zakladaním skupín 

Komunistickej strany Číny v rámci súkromných spoločností, a to aj v zahraničných 

firmách, a opatrenia, ako napríklad právne predpisy týkajúce sa mimovládnych 

organizácií, spôsobujú, že celkové podnikateľské prostredie v ČĽR je menej priaznivé 

pre zahraničné a súkromné hospodárske subjekty;  

29. konštatuje, že v roku 2016 prekonal bankový systém ČĽR eurozónu ako najväčší 

bankový systém na svete; vyzýva ČĽR, aby umožnila zahraničným bankovým 

spoločnostiam rovnocenne súťažiť s domácimi inštitúciami a aby spolupracovala s EÚ v 

oblasti finančnej regulácie; víta rozhodnutie ČĽR znížiť clá v prípade 187 spotrebných 

tovarov a odstrániť stropy pre zahraničné vlastníctvo bánk; 

30. pripomína svoju správu z roku 2015 o vzťahoch medzi EÚ a ČĽR, v ktorej vyzval na 

začatie rokovaní o bilaterálnej investičnej dohode s Taiwanom; pripomína, že Komisia 

už viackrát ohlásila začatie rokovaní o investíciách s Hongkongom a Taiwanom, 

vyjadruje však poľutovanie nad tým, že doteraz sa žiadne rokovania nezačali; opätovne 

zdôrazňuje svoju podporu bilaterálnej investičnej dohody s Taiwanom a Hongkongom; 

uznáva, že obaja partneri by mohli vystupovať aj ako odrazový mostík pre podniky EÚ 

na pevninovej Číne;  

31. vyzýva Komisiu, aby v koordinácii s členskými štátmi a v rámci konzultácií s 

Parlamentom vypracovala jednotnú európsku pozíciu a spoločnú hospodársku stratégiu 

voči ČĽR; vyzýva všetky členské štáty, aby túto stratégiu dôsledne dodržiavali; 

32. zdôrazňuje možné dôsledky navrhovaného systému sociálneho kreditu pre 

podnikateľské prostredie a vyzýva na jeho vykonávanie transparentným, spravodlivým 

a nestranným spôsobom; 

33. víta legislatívny pokrok v EÚ týkajúci sa nariadenia (EÚ) 2017/821 o povinnosti 

náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov Únie dovážajúcich cín, tantal 

a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo 

vysokorizikových oblastiach, ako aj podobné právne predpisy týkajúce sa nerastov z 

konfliktných oblastí v Číne, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby obchod s týmito 

nerastmi neslúžil na financovanie ozbrojených konfliktov; zdôrazňuje, že je potrebné 

zabrániť tomu, aby boli konfliktné minerály spracúvané do našich mobilných telefónov, 
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automobilov a šperkov; vyzýva Komisiu a čínsku vládu, aby ustanovili štruktúrovanú 

spoluprácu s cieľom podporiť vykonávanie nových právnych predpisov a účinne 

zabrániť taviarňam a rafinériám zo sveta, Číny a EÚ využívať nerasty z konfliktných 

oblastí, chrániť baníkov, a to vrátane detí, pred zneužívaním a žiadať od spoločností z 

EÚ a Číny, aby zabezpečili dovoz týchto nerastov a kovov iba od zodpovedných 

zdrojov. 
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