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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab Hiina ja ELi turgude vastastikust sõltuvust ja vajadust võrdsete võimaluste järele, 
milles välditakse protektsionismi; tunnustab Hiina edusamme oma turgude avamise suunas; 
rõhutab siiski vajadust lahendada nn piiritaguste meetmete probleem Hiinas, mis halvendab 
ärikliimat Euroopa ettevõtjate jaoks; on Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) liini 
järgides jätkuvalt seisukohal, et vabakaubandusleping Hiinaga edendaks kaubandussuhteid 
ja mõjuks positiivselt mõlemale poolele; nõuab kindlalt, et ELi jaoks peaks olema 
esmatähtis WTO tasandil lepingu sõlmimine;

2. rõhutab ELi ja Hiina kõrgetasemelise majandus- ja kaubandusdialoogi tähtsust; kutsub ELi 
ja Hiinat üles kohtuma igal aastal kaks korda, et süvendada dialoogi abil oma kahepoolseid 
suhteid ja saavutada konkreetseid tulemusi muu hulgas investeeringute, teenuste 
pakkumise, intellektuaalomandi õiguste, riigihangete, tooteohutuse, kaubamärkide 
eeskirjadele vastavuse, toorainete kättesaadavuse normide ning tariifsete ja mitte-tariifsete 
tõkete valdkonnas; kutsub komisjoni üles veelgi rõhutama probleeme, mida Euroopa 
ettevõtted kogevad Hiinas seoses bürokraatia, inimressursside küsimuste ja turule 
juurdepääsuga;

3. rõhutab tasakaalustatud meetodite rakendamise vajadust Hiina suhtes; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles tegema Hiinaga laiendatud koostööd ühiste teadusuuringute valdkonnas, 
näiteks seoses tooteohutuse ja inimeste tervisega, ning vahetama teadustöö-, tehnoloogia- ja 
kultuurialaseid kogemusi;

4. peab kahetsusväärseks, et Hiina investeerimiskliima ei ole piisavalt läbipaistev ning et ikka 
veel eksisteerivad diskrimineerivad nõuded; kutsub üles sõlmima Hiinaga kahepoolset 
investeerimiskokkulepet, mille eesmärk on suurendada investeeringute kättesaadavust turul, 
alustades kõige suuremate piirangutega sektoritest; rõhutab vajadust hõlbustada kaubandust 
ja investeeringuid, eriti VKEde jaoks; juhib tähelepanu koordineerimise tähtsusele Hiina 
keskvalitsuse ja kohalike omavalitsuste vahel; rõhutab asjaolu, et Hiina on ELi suurim 
impordiallikas ja suuruselt teine eksporditurg, kus ajavahemikus 2009–2010 suurenesid nii 
import kui ka eksport rohkem kui 30 protsendi võrra;

5. väljendab muret seoses asjaoluga, et vabalt juurdepääsetava äriregistri puudumise tõttu 
napib usaldusväärset teavet Hiina äripartnerite kohta; rõhutab usaldusväärse teabe kui hea 
ärikliima põhilise eeltingimuse tähtsust;

6. tunneb muret võltsimise ja piraatluse kõrge taseme ja intellektuaalomandi õiguste 
jõustamise madala taseme üle Hiinas, mis takistab ELi uuendustegevust ning kahjustab 
märkimisväärselt tarbijate ohutust; kutsub nii komisjoni kui ka liikmesriike üles alustama 
Hiinaga arutelu intellektuaalomandi õiguste tõhusa jõustamise teemadel, sh ka piirkondlikul 
ja kohalikul tasandil; rõhutab, et välismaistele ettevõtjatele on kehtestatud diskrimineerivad 
vorminõuded, mis takistavad neid Hiinas oma õigusi ja patente tõhusalt kaitsmast; on 
seisukohal, et rahvusvaheliste ettevõtjate intellektuaalomandi õiguste kaitse Hiina 
ametiasutuste poolt on ELi ja Hiina vahelise kaubanduse kasvu tähtis eeldus, ning tervitab 
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selles osas tehtud jõupingutusi; on seisukohal, et kõrgtehnoloogiliste toodete eksport EList 
võiks endast kujutada hüppeliselt kasvavat valdkonda, mida soosib Hiina vajadus 
asjaomaste toodete järele ning ELi suutlikkus neid toota;

7. rõhutab parema juurdepääsu tähtsust riigihanketurgudele; tunneb muret suhteliselt 
protektsionistlikuvõitu poliitika ja õigusaktide üle Hiina riigihangetel; rõhutab, et EL peab 
avaldama Hiinale kui tärkava turumajandusega riigile jätkuvalt survet kiireks ühinemiseks 
WTO riigihankeid käsitleva kokkuleppega, et tagada rahvusvahelistele standarditele 
vastavad riigihankemenetlused ja luua pakkujate jaoks prognoositavad tingimused; toetab 
komisjoni kavatsust vaadata läbi vajalikud meetmed, selleks et tagada võrdsed võimalused 
ELi ettevõtjatele õiglaseks juurdepääsuks kolmandate riikide riigihangete turule ja 
vastupidi; juhib seejuures tähelepanu sellele, et asjaomased meetmed peavad olema sellised, 
et nendega ei tekitataks turu uut killustatust, mis võiks avaldada negatiivset mõju Euroopa 
tööstusele ja ELi ülemaailmsetele kaubandussuhetele;

8. väljendab muret üha spetsiifilisemate riiklike standardite ja sertifitseerimisprotseduuride 
kehtestamise pärast, mis tekitavad kaubanduses uusi tehnilisi tõkkeid; rõhutab vajadust, et 
EL kaasaks tulevaste rahvusvaheliste standardite väljatöötamisel arutlus- ja 
otsustusprotsessi ka Hiina, eesmärgiga vältida erinevate standardite kasutamist de facto
kaubandustõketena; rõhutab, et tegevuslitsentsi taotlemise protsess on Hiinas aeglane, ning 
käsitleb seda kui Hiina poolt kasutatavat vahendit välismaiste ettevõtete asutamise ja 
laienemise aeglustamiseks mitmetes sektorites; rõhutab vajadust selle menetluse 
lihtsustamiseks; tunneb heameelt Hiina jõupingutuste üle riiklike standardite kooskõlla 
viimiseks rahvusvaheliste standarditega;

9. väljendab muret seoses Hiina piirava poliitika ja domineeriva positsiooniga paljude 
Euroopa majanduse toimimise jaoks äärmiselt oluliste toorainete turul; palub komisjonil 
piirkondlikul, mitme- ja kahepoolsel tasandil pidevalt jälgida esmatähtsate toorainete ja 
haruldaste muldmetallide pakkumise ja nõudluse vahelist lõhet ja selle probleemiga 
tegeleda, ning käivitada Hiinaga dialoog selle üle, kuidas Hiina kasutab WTO eeskirju 
kvootide kehtestamiseks haruldastele muldmetallidele, mis ei ole tegelikult ohustatud 
loodusvarad; nõuab eriti, et Hiina peab austama WTO eeskirju juurdepääsu kohta 
toorainetele, mida on kinnitatud WTO 5. juulil 2011 otsusega, ning eeskirju juurdepääsu 
kohta haruldastele muldmetallidele; rõhutab vajadust Euroopa ühise lähenemisviisi järele 
toorainete valdkonnas, et tugevdada poliitilist survet ja tagada ettevõtjatele ELi piires 
võrdne juurdepääs nende tootmistegevuse jaoks tähtsatele ressurssidele;

10. nõuab, et komisjon viiks läbi põhjaliku analüüsi vahetuskursside mõju kohta ELi ja Hiina 
vahelise kaubanduse tasakaalule; toetab Hiinat edasiste meetmete võtmisel Hiina jüaani 
täielikult konverteeritavaks muutmiseks;

11. rõhutab, et paljudes ELi institutsioonide tellitud aruannetes on Hiina majandustegevuse 
kirjeldamiseks riiklikul ja ülemaailmsel tasandil kasutatud ühekülgset ja halvustavat 
sõnavara1; rõhutab vajadust arendada konstruktiivselt kriitilist dialoogi, austades samas 
kultuurilisi eripärasid ja poliitilise korraldusega seotud erinevusi.

                                               
1 DG EXPO poliitika lühiülevaade „China in Africa: A Critique” (oktoober 2010), PE 449.518, lk 10 – „Hiina 
majanduslik kohalolek on levinud üle Aafrika nagu õliplekk”.
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