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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει την αλληλεξάρτηση των κινεζικών και των ευρωπαϊκών αγορών και την 
ανάγκη θέσπισης ισότιμων όρων ανταγωνισμού όπου θα αποφεύγεται ο προστατευτισμός· 
επισημαίνει την πρόοδο που σημείωσε η Κίνα όσον αφορά το άνοιγμα των αγορών της·  
τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη αντιμετώπισης ορισμένων «μέτρων πίσω από τα σύνορα» 
στην Κίνα, τα οποία δυσχεραίνουν το επιχειρηματικό κλίμα για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις· είναι της άποψης ότι, παράλληλα με τη συνέχιση της πορείας στο πλαίσιο 
του ΠΟΕ, μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) με την Κίνα θα βελτιώσει τις 
εμπορικές σχέσεις και θα είναι επωφελής για αμφότερους· εμμένει ωστόσο στο γεγονός 
ότι μια συμφωνία σε επίπεδο ΠΟΕ θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ·

2. επισημαίνει τη σημασία του διαλόγου υψηλού επιπέδου για την οικονομία και το εμπόριο 
μεταξύ ΕΕ-Κίνας· καλεί την ΕΕ και την Κίνα να συναντώνται δύο φορές το χρόνο για να 
ενισχύουν τις διμερείς σχέσεις τους μέσω διαλόγου και να επιτυγχάνουν συγκεκριμένα 
αποτελέσματα στον τομέα, μεταξύ άλλων, των επενδύσεων, της παροχής υπηρεσιών, των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των δημόσιων συμβάσεων, της ασφάλειας 
προϊόντων, της συμμόρφωσης με τους κανόνες χρήσης εμπορικών σημάτων, της 
πρόσβασης στα πρότυπα πρώτων υλών, των δασμολογικών περιορισμών καθώς και των 
μη δασμολογικών περιορισμών· καλεί την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στην Κίνα σε σχέση με τη 
γραφειοκρατία, τα ζητήματα ανθρώπινων πόρων και της πρόσβασης στην αγορά·

3. τονίζει την ανάγκη να υιοθετηθεί μια ισορροπημένη προσέγγιση έναντι της Κίνας· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προχωρήσουν σε εκτεταμένη συνεργασία με την Κίνα 
σε τομείς κοινής έρευνας όπως η ασφάλεια των προϊόντων και η ανθρώπινη υγεία και να 
καθιερώσουν περαιτέρω επιστημονικές, τεχνολογικές και πολιτιστικές ανταλλαγές·

4. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη διαφάνειας στο επενδυτικό κλίμα στην Κίνα και 
για το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν απαιτήσεις που εισάγουν διακρίσεις· ζητεί 
μια διμερή επενδυτική συμφωνία με την Κίνα με στόχο την αύξηση της πρόσβασης στην 
αγορά για τις επενδύσεις, αρχίζοντας από τους τομείς με τους μεγαλύτερους 
περιορισμούς· τονίζει την ανάγκη διευκόλυνσης του εμπορίου και των επενδύσεων 
μεταξύ των ΜΜΕ· επισημαίνει τη σημασία του συντονισμού μεταξύ κεντρικών και 
τοπικών αρχών στην Κίνα· τονίζει το γεγονός ότι η Κίνα αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή 
εισαγωγών για την ΕΕ και ότι η είναι η δεύτερη εξαγωγική αγορά για την ΕΕ με αύξηση 
των εξαγωγών και εισαγωγών κατά 30% μεταξύ του 2009 και του 2010·

5. εκφράζει την ανησυχία του γιατί λόγω έλλειψης ενός ελεύθερα προσβάσιμου εμπορικού 
μητρώου, υπάρχει έλλειψη αξιόπιστων πληροφοριών για τους εμπορικούς εταίρους στην 
Κίνα· τονίζει τη σημασία των αξιόπιστων πληροφοριών ως βασικής προϋπόθεσης για ένα 
καλό επιχειρηματικό κλίμα·

6. εκφράζει ανησυχία για το υψηλό επίπεδο παραποίησης και πειρατείας και για το χαμηλό 
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επίπεδο επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην Κίνα που αποτελεί 
εμπόδιο για την καινοτομία στην ΕΕ, επηρεάζοντας ταυτόχρονα αρνητικά την προστασία 
του καταναλωτή· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κλιμακώσουν τις συζητήσεις 
με την Κίνα για την ουσιαστική επιβολή των πνευματικών δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων 
και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· τονίζει τις τυπικές απαιτήσεις που επιβάλλονται 
στις ξένες επιχειρήσεις εν είδει διακρίσεων, οι οποίες τις εμποδίζουν να προασπίσουν 
ουσιαστικά τα δικαιώματα και τις ευρεσιτεχνίες τους στην Κίνα· θεωρεί ότι η προστασία 
των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των διεθνών εταιρειών από τις κινεζικές αρχές 
είναι θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη του εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Κίνας, 
χαιρετίζει δε τις καταβαλλόμενες προσπάθειες· θεωρεί ότι οι εξαγωγές προϊόντων 
προηγμένης τεχνολογίας από την ΕΕ θα μπορούσαν να αποτελέσουν τομέα εκθετικής 
ανάπτυξης που θα διευκολύνεται από τις ανάγκες της Κίνας για τα προϊόντα αυτά και την 
ικανότητα της ΕΕ να τα παράγει·

7. τονίζει την ανάγκη ευχερέστερης πρόσβασης στις αγορές δημόσιων συμβάσεων· εκφράζει 
την ανησυχία του για τη συγκριτικά προστατευτικότερη πολιτική και νομοθεσία της 
Κίνας σε θέματα δημόσιων συμβάσεων· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να εξακολουθήσει να 
πιέζει την Κίνα, με τις αναδυόμενες αγορές της, ιδίως όσον αφορά την εντός ολίγου 
προσχώρησή της στη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ, ώστε 
να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων συμμορφώνονται με τις διεθνείς 
προδιαγραφές και να θεσπιστούν προβλέψιμοι όροι για τους υπεργολάβους· στηρίζει την 
παρουσίαση εκ μέρους της Επιτροπής των αναγκαίων μέτρων για τη διασφάλιση ίσων 
όρων πρόσβασης σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων σε τρίτες χώρες για τις 
επιχειρήσεις της ΕΕ και αντιστρόφως· τονίζει ωστόσο ότι αυτά τα μέτρα πρέπει να είναι 
τέτοια ώστε να μην οδηγούν σε μια ανεπιθύμητη νέα στεγανοποίηση της αγοράς, η οποία 
θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και τις διεθνείς 
εμπορικές σχέσεις της ΕΕ·

8. εκφράζει ανησυχία διότι θεσπίζονται ολοένα και πιο ειδικά εθνικά πρότυπα και 
διαδικασίες πιστοποίησης δημιουργώντας νέα τεχνικά εμπόδια στον τομέα του εμπορίου; 
τονίζει την ανάγκη της ΕΕ να γίνει συνομιλητής της Κίνας και να εντάξει την Κίνα στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, όταν αναπτύσσονται μελλοντικά διεθνή πρότυπα, για να 
αποφευχθεί η χρήση των διαφορετικών προτύπων ως de facto φραγμών στο εμπόριο·
τονίζει ότι η διαδικασία αδειοδότησης των επιχειρήσεων στην Κίνα είναι δυσκίνητη και 
τη θεωρεί μέσον επιβράδυνσης της εγκατάστασης και της επέκτασης ξένων εταιρειών σε 
διαφόρους τομείς· τονίζει την ανάγκη να απλοποιηθεί αυτή η διαδικασία· επικροτεί τις 
προσπάθειες που καταβάλλει η Κίνα για την εναρμόνιση των εθνικών προτύπων με τα 
διεθνή πρότυπα·

9. εκφράζει ανησυχία για τις περιοριστικές πολιτικές της Κίνας και τη δεσπόζουσα θέση της 
στην αγορά διάφορων πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας για τη λειτουργία της 
ευρωπαϊκής οικονομίας· καλεί την Επιτροπή να ελέγξει εκ του σύνεγγυς και να 
αντιμετωπίσει σε περιφερειακό, πολυμερές και διμερές επίπεδο το χάσμα μεταξύ 
προσφοράς και ζήτησης κρίσιμων πρώτων υλών και σπάνιων γαιών και να αρχίσει 
διάλογο με την Κίνα σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιεί η τελευταία τους κανόνες 
του ΠΟΕ προκειμένου να επιβάλει μια ποσόστωση στις σπάνιες γαίες, οι οποίες στην 
πραγματικότητα δεν αποτελούν φυσικό πόρο απειλούμενο με εξάντληση· επιμένει 
ιδιαίτερα στην ανάγκη να σέβεται η Κίνα τους κανόνες του ΠΟΕ σε σχέση με την 
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πρόσβαση στις πρώτες ύλες, όπως επιβεβαιώθηκε με την απόφαση της 5ης Ιουλίου 2011, 
καθώς και σε σχέση με τις σπάνιες γαίες· τονίζει την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής 
προσέγγισης στον τομέα των πρώτων υλών, για να ενισχυθεί η πολιτική πίεση και να 
διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες εντός της ΕΕ έχουν ίσους όρους πρόσβασης στους βασικούς 
πόρους για παραγωγικές δραστηριότητες·

10. ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε μια σε βάθος ανάλυση του αντικτύπου των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών στο εμπορικό ισοζύγιο ΕΕ-Κίνας· υποστηρίζει την Κίνα στη 
συνέχιση των ενεργειών της για την πλήρη μετατρεψιμότητα του κινεζικού γιουάν·

11. επισημαίνει μια σειρά εκθέσεων που παρήγγειλαν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, στις οποίες 
χρησιμοποιείται συχνά επιθετική και μειωτική γλώσσα για να περιγραφεί η οικονομική 
δραστηριότητα της Κίνας σε εσωτερικό και παγκόσμιο επίπεδο1· τονίζει την ανάγκη ενός 
εποικοδομητικά κριτικού διαλόγου με σεβασμό των πολιτισμικών ιδιομορφιών και των 
διαφορών στην πολιτική οργάνωση·

                                               
1 ΓΔ EXPO, "Η Κίνα στην Αφρική: A Κριτική", Πολιτική ενημέρωση (Οκτώβριος 2010), PE 449.518, σ. 10 -
«Η κινεζική οικονομική παρουσία εξαπλώθηκε σε όλη την Αφρική σαν πετρελαιοκηλίδα» 
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