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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om International 
Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger den indbyrdes afhængighed mellem markederne i Kina og EU og 
nødvendigheden af at sikre lige vilkår og undgå protektionisme; konstaterer, at Kina har 
gjort fremskridt med hensyn til at åbne sine markeder; understreger imidlertid behovet for 
at komme problemer "bag grænserne" i Kina til livs, da disse hæmmer erhvervsklimaet for 
europæiske virksomheder; mener, at en frihandelsaftale med Kina ville forbedre 
handelsforbindelserne og have en positiv effekt for begge parter, samtidig med at der 
fortsættes ad WTO-sporet; fastholder, at EU først og fremmest bør arbejde for, at der 
indgås en aftale inden for rammerne af WTO;

2. understreger betydningen af dialogen på højt plan om økonomi og handel mellem EU og 
Kina; opfordrer EU og Kina til at mødes to gange om året for gennem dialog at styrke de 
bilaterale forbindelser og opnå konkrete resultater, bl.a. med hensyn til investeringer, 
levering af tjenesteydelser, intellektuelle ejendomsrettigheder, offentlige indkøb, 
produktsikkerhed, overholdelse af reglerne om varemærker, adgang til råstoffer, 
standarder samt toldmæssige og ikke-toldmæssige barrierer; opfordrer Kommissionen til i 
højere grad at gøre opmærksom på de problemer, som europæiske virksomheder oplever i 
Kina med hensyn til bureaukrati, spørgsmål vedrørende menneskelige ressourcer og 
markedsadgang;

3. understreger behovet for en afbalanceret tilgang til Kina; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at etablere et bredt samarbejde med Kina om fælles 
forskningsområder, f.eks. inden for produktsikkerhed og menneskelig sundhed, og til at 
tilrettelægge flere videnskabelige, teknologiske og kulturelle udvekslinger;

4. beklager, at investeringsklimaet i Kina er ugennemsigtigt, og at der stadig forekommer 
diskriminerende krav; opfordrer til en bilateral investeringsaftale med Kina, der sigter 
mod øget markedsadgang for investeringer, og som tager afsæt i de sektorer, hvor der er 
flest restriktioner; understreger behovet for at fremme handel og investeringer, især for 
SMV'er; påpeger betydningen af samordning mellem de centrale og lokale myndigheder i 
Kina; henviser til, at Kina er EU's største importkilde og EU's næststørste eksportmarked, 
idet både import og eksport er steget med mere end 30 % fra 2009 til 2010;

5. er bekymret over, at der ikke findes tilstrækkelige pålidelige oplysninger om 
handelspartnere i Kina, eftersom der ikke eksisterer noget frit tilgængeligt handelsregister; 
understreger betydningen af pålidelige oplysninger som en væsentlig forudsætning for et 
godt forretningsklima;

6. er bekymret over det store omfang af varemærkeforfalskning og piratkopiering og den 
ringe håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i Kina, som hæmmer 
innovationen i EU og i betydelig grad påvirker forbrugersikkerheden; opfordrer både 
Kommissionen og medlemsstaterne til en forstærket dialog med Kina om en effektiv 
håndhævelse af intellektuel ejendomsret, også på regionalt og lokalt plan; understreger de 



PE469.725v03-00 4/6 AD\884514DA.doc

DA

diskriminerende formelle krav, som udenlandske virksomheder pålægges, og som 
forhindrer dem i effektivt at beskytte deres rettigheder og patenter i Kina; er af den 
opfattelse, at kinesiske myndigheders beskyttelse af internationale virksomheders 
intellektuelle ejendomsret er afgørende for vækst i handlen mellem EU og Kina og glæder 
sig over den indsats, der er blevet gjort på dette område; mener, at eksport af 
højteknologiske produkter fra EU kan blive et område med eksponentiel vækst takket 
være Kinas behov for disse produkter og EU's evne til at fremstille dem;

7. understreger behovet for bedre adgang til markederne for offentlige indkøb; er bekymret 
over den kinesiske politik og lovgivning om offentlige indkøb, der er mere 
protektionistisk; understreger, at EU skal fortsætte med at lægge pres på Kina med dets 
vækstmarkeder, især for at få landet til straks at underskrive aftalen om offentlige indkøb 
(GPA) med henblik på at sikre, at procedurerne for offentlige indkøb er i 
overensstemmelse med internationale regler, og skabe forudsigelige betingelser for 
underleverandører; støtter Kommissionens gennemgang af, hvilke foranstaltninger der er 
nødvendige for at sikre lige vilkår, for så vidt angår på den ene side EU-virksomheders 
adgang til offentlige kontrakter i tredjelande, og på den anden side 
tredjelandsvirksomheders adgang til offentlige kontrakter i EU; understreger dog, at disse 
foranstaltninger skal udformes på en sådan made, at de ikke fører til upassende nye 
opdelinger af markedet, som kan have negative følger for den europæiske industri og EU's 
verdensomspændende handelsforbindelser;

8. er bekymret over, at der indføres endnu flere specifikke nationale standarder og 
certificeringsprocedurer, som skaber nye tekniske handelshindringer; understreger 
behovet for at EU indleder en dialog med Kina og inddrager Kina i beslutningsprocessen, 
når fremtidige internationale standarder udvikles, så det undgås, at forskellige standarder 
anvendes som de facto handelshindringer; understreger, at ansøgningsproceduren for 
udstedelse af erhvervslicenser i Kina er langsommelig, og betragter dette som et middel, 
Kina anvender til at sinke udenlandske virksomheders etablering og udvidelse inden for 
en række sektorer; understreger behovet for at forenkle denne procedure; glæder sig over 
Kinas indsats for at tilpasse nationale standarder til internationale standarder;

9. er bekymret over Kinas restriktive politik og dominerende stilling på flere råstofmarkeder, 
der er afgørende for den europæiske økonomi; opfordrer Kommissionen til løbende at 
overvåge og tage højde for forskellen mellem udbud og efterspørgsel af kritiske råstoffer 
og sjældne jordarter på regionalt, multi- og bilateralt plan og til at engagere sig yderligere 
i dialogen med Kina om den kinesiske anvendelse af WTO-reglerne med henblik på at 
sikre en kvote for sjældne jordarter, som reelt ikke er truede naturressourcer; påpeger især 
behovet for, at Kina overholder WTO-reglerne om adgang til råstoffer, hvilket blev 
bekræftet af WTO-afgørelsen af 5. juli 2011, og reglerne om adgang til sjældne jordarter; 
understreger behovet for en fælles europæisk strategi på råstofområdet med henblik på at 
øge det politiske pres og sikre, at virksomheder i EU har lige adgang til ressourcer, der er 
afgørende for deres produktion;

10. opfordrer Kommissionen til at gennemføre en tilbundsgående analyse af vekselkursernes 
indflydelse på handelsbalancen mellem EU og Kina; støtter Kina i forbindelse med 
yderligere skridt i retning af fuld konvertibilitet af kinesiske yuan;
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11. henviser til en række rapporter, bestilt af EU-institutionerne, hvori der ofte anvendes et 
fordomsfuldt og nedsættende sprog om Kinas interne og globale økonomiske aktiviteter1; 
understreger behovet for at etablere en kritisk konstruktiv dialog, samtidig med at 
kulturelle særegenheder og forskelle i politisk organisation respekteres.

                                               
1 GD EXPO: "China in Africa: A Critique", redegørelse fra oktober 2010 (policy briefing), PE 449.518, s. 10 -
"Kinas tilstedeværelse i Afrika breder sig som en olieplet." 
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