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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. подчертава взаимната зависимост на китайския пазар и пазарите на ЕС и 
необходимостта от равнопоставени условия при избягване на протекционизма; 
отбелязва постигнатия от Китай напредък за отваряне на неговите пазари; въпреки 
това подчертава необходимостта да се обърне внимание на вътрешните мерки в 
Китай, които създават враждебен климат за европейския бизнес; счита, следвайки 
политиката на СТО, че сключването на споразумение за свободна търговия с Китай 
би могло да подобри търговските отношения и би имало положително въздействие 
и за двете страни; подчертава факта, че едно споразумение на равнище СТО следва 
да бъде приоритет за ЕС;

2. подчертава значението на икономически и търговски диалог на високо равнище 
между ЕС и Китай; призовава ЕС и Китай да се срещат два пъти годишно, за да 
засилят своите двустранни отношения чрез диалог и да постигнат конкретни 
резултати, наред с другите, в сферите на инвестициите, предоставянето на услуги, 
правата върху интелектуална собственост, обществените поръчки, безопасността на 
продуктите, спазването на правилата за търговските марки, достъпа до суровини и 
тарифните, а също така и нетарифните ограничения; призовава Комисията да 
подчертае също така трудностите, които срещат европейските предприятия в Китай 
във връзка с бюрократичните процедури, проблемите в областта на човешките 
ресурси и достъпа до пазара;

3. подчертава необходимостта от възприемане на балансиран подход към Китай;
призовава Комисията и държавите-членки да изградят широко сътрудничество с 
Китай в областите, в които се провеждат съвместни изследвания, например 
безопасността на продуктите и здравето на човека, както и да установят 
допълнителен научен, технологичен и културен обмен;

4. изразява съжаление, че инвестиционният климат в Китай не е прозрачен и че все 
още съществуват дискриминационни изисквания; призовава за двустранно 
инвестиционно споразумение с Китай, насочено към увеличаване на достъпа на 
инвестициите до пазара, като се започне от секторите, в които има най-много 
ограничения; подчертава необходимостта от улесняване на търговията и 
инвестициите, по-специално за МСП; изтъква значението на координацията между 
централните и местните органи в Китай; изтъква факта, че Китай е най-големият 
източник на внос за ЕС и вторият по големина пазар за износ на ЕС, като и вносът, и 
износът са се увеличили с над 30 % между 2009 и 2010 г.;

5. изразява тревога, че поради липсата на свободно достъпен търговски регистър има 
недостиг на достоверна информация за търговските партньори в Китай; подчертава 
значението на надеждната информация като съществено условие за добрия бизнес 
климат,
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6. изразява тревога по отношение на високото равнище на фалшифициране и 
пиратство и на слабото прилагане на правата върху интелектуална собственост в 
Китай, което спъва иновациите в ЕС и засяга в значителна степен безопасността на 
потребителите; призовава както Комисията, така и държавите-членки да ускорят 
разискванията с Китай относно ефективното прилагане на правата върху 
интелектуална собственост, включително на регионално и местно равнище; 
подчертава дискриминационните формални изисквания, налагани на 
чуждестранните предприятия, които им пречат да защитават ефективно своите 
права и патенти в Китай; счита, че защитата на правата върху интелектуална 
собственост на международните дружества от страна на китайските органи е от 
съществено значение за растежа на търговията между ЕС и Китай, и приветства 
положените усилия; счита, че износът на високотехнологични продукти от ЕС би 
могъл да представлява сфера на експоненциален растеж, улеснен от нуждата на 
Китай от тези продукти и способността на ЕС да ги произвежда;

7. подчертава необходимостта от по-добър достъп до пазарите за обществени поръчки; 
изразява тревога относно сравнително по-протекционистичната китайска политика 
и законодателство в областта на обществените поръчки; подчертава, че ЕС следва 
да поддържа натиска си върху Китай с неговите нововъзникващи пазари, по-
специално за бързото му присъединяване към Споразумението за обществените 
поръчки на СТО, за да се гарантира, че процедурите за възлагане на обществени 
поръчки спазват международните стандарти, и да се създадат предвидими условия 
за подизпълнителите; подкрепя прегледа от страна на Комисията на необходимите 
мерки за гарантиране на равнопоставени условия на достъп за предприятията от ЕС 
до процедурите за обществени поръчки в трети страни и обратното; въпреки това 
подчертава, че тези мерки трябва да бъдат под такава форма, че да не водят до 
неподходящо ново разделение на пазара, което би могло да окаже отрицателно 
въздействие върху европейската промишленост и световните търговски отношения 
на ЕС;

8. изразява тревога, че продължават да се въвеждат все по-специфични национални 
стандарти и процедури за сертифициране, които създават нови технически бариери 
пред търговията; подчертава необходимостта за ЕС от провеждане на разисквания с 
Китай и от участието на Китай в процеса на вземане на решения при разработването 
на бъдещи международни стандарти, с цел да се избегне използването на различни 
стандарти като фактически бариери пред търговията; подчертава, че процесът на 
кандидатстване за лиценз за търговска дейност в Китай е бавен, и гледа на него като 
на инструмент, използван от Китай за забавяне на установяването и експанзията на 
чуждестранните дружества в редица сектори; подчертава необходимостта от 
опростяване на тази процедура; приветства усилията на Китай за привеждане на 
националните стандарти в съответствие с международните;

9. изразява тревога по отношение на рестриктивната политика на Китай и неговото 
доминиращо положение на пазара на различни суровини, които са от изключително 
значение за функционирането на европейската икономика; призовава Комисията да 
упражнява постоянно наблюдение и да отстранява на регионално, многостранно и 
двустранно равнище разликата между търсенето и предлагането на суровините от 
изключително значение и редкоземните метали, както и да продължи диалога с 
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Китай относно използването на правилата на СТО от Китай за прилагане на квота за 
редкоземни метали, които фактически не са застрашени природни ресурси;
подчертава по-специално необходимостта Китай да спазва правилата на СТО 
относно достъпа до суровини, както беше потвърдено с решението на СТО от 5 юли 
2011 г., и правилата относно достъпа до редкоземни метали; подчертава 
необходимостта от обща европейска стратегия в областта на суровините с цел 
засилване на политическия натиск и осигуряване на равен достъп на дружествата от 
ЕС до ресурси, които са от съществено значение за техните производствени 
дейности;

10. призовава Комисията да извърши задълбочен анализ на въздействието на валутните 
курсове върху търговския баланс между ЕС и Китай; подкрепя Китай в 
предприемането на допълнителни стъпки за пълна конвертируемост на китайския 
юан,

11. отбелязва, че в редица доклади, изготвени по поръчка на институциите на ЕС, 
националната и международната икономическа дейност на Китай често се описва с 
изрази, издаващи пристрастност и пренебрежителност1; подчертава необходимостта 
от възприемане на конструктивно критичен диалог, като същевременно се зачитат 
културните особености и различията в политическата организация.

                                               
1 Генерална дирекция по външни политики, „Китай в Африка: критичен обзор“, Съобщение, (Октомври 

2010 г.), PE 449.518, стр. 10 – „Китайското икономическо присъствие в Африка покри континента като 
петролен разлив“ („The Chinese economic presence has spread through Africa like an oil slick“).
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