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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa Kiinan ja EU:n markkinoiden välistä keskinäistä riippuvuutta sekä tarvetta 
tasapuolisille toimintaedellytyksille, joilla vältetään protektionismia; panee merkille 
Kiinan edistymisen markkinoidensa avaamisessa; korostaa kuitenkin tarvetta käsitellä 
Kiinassa harjoitettavia "rajantakaisia toimenpiteitä", jotka vaikeuttavat eurooppalaisten 
yritysten liiketoimintaympäristöä; kannattaa WTO:n linjaa, mutta katsoo, että 
vapaakauppasopimus Kiinan kanssa voisi parantaa kauppasuhteita ja toisi myönteisiä 
vaikutuksia molemmille osapuolille; korostaa, että EU:n ensisijaisena tavoitteena pitäisi 
olla WTO-tason sopimuksen tekeminen;

2. korostaa EU:n ja Kiinan välisen taloutta ja kauppaa koskevan korkean tason vuoropuhelun 
merkitystä; kehottaa EU:ta ja Kiinaa tapaamaan kaksi kertaa vuodessa kahdenvälisten 
suhteidensa vahvistamiseksi vuoropuhelun avulla ja konkreettisten tulosten 
saavuttamiseksi muun muassa sijoitusten, palveluiden tarjoamisen, teollis- ja 
tekijänoikeuksien, julkisten hankintojen, tuoteturvallisuuden, tavaramerkkejä koskevien 
sääntöjen noudattamisen, raaka-aineiden saatavuuden ja tulliin liittyvien sekä tullien 
ulkopuolisten kaupan esteiden alalla; kehottaa komissiota korostamaan myös 
eurooppalaisten yritysten Kiinassa kokemia ongelmia, jotka liittyvät byrokratiaan, 
henkilöstöresursseja koskeviin kysymyksiin ja markkinoille pääsyyn;

3. korostaa tarvetta ottaa käyttöön tasapainoinen lähestymistapa Kiinaa kohtaan; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään laajaan yhteistyöhön Kiinan kanssa 
tuoteturvallisuuden ja ihmisten terveyden kaltaisilla yhteisillä tutkimusaloilla sekä 
ottamaan käyttöön muita toimia tieteellisen, teknologisen ja kulttuurisen vaihdon 
toteuttamiseksi;

4. pitää valitettavana, että Kiinan sijoitusolosuhteet eivät ole avoimia ja että syrjiviä 
vaatimuksia on edelleen olemassa; vaatii laatimaan Kiinan kanssa kahdenvälisen 
investointisopimuksen, jonka tavoitteena on parantaa investointien pääsyä markkinoille 
kaikkein rajoitetuimmista aloista alkaen; korostaa tarvetta helpottaa kauppaa ja 
investointeja erityisesti pk-yritysten piirissä; huomauttaa, että Kiinan keskushallinnon ja 
paikallistason viranomaisten välinen koordinointi on tärkeää;  korostaa, että Kiina on 
EU:n tuonnin suurin alkuperämaa ja toiseksi suurin vientimarkkina-alue ja että niin tuonti 
kuin vientikin on kasvanut yli 30 prosenttia vuosien 2009 ja 2010 välisenä aikana;

5. on huolestunut siitä, että julkisen kaupparekisterin puuttuessa luotettavaa tietoa 
kauppakumppaneista Kiinassa on niukasti saatavilla; korostaa luotettavien tietojen 
merkitystä asianmukaisen liiketoimintaympäristön keskeisenä edellytyksenä;

6. on huolestunut väärentämisen ja piratismin suuresta määrästä sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksien huonosta valvonnasta Kiinassa, mikä sekä haittaa innovointia EU:ssa 
että heikentää merkittävästi kuluttajien turvallisuutta; kehottaa sekä komissiota että 
jäsenvaltioita vauhdittamaan Kiinan kanssa käytäviä keskusteluja teollis- ja 
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tekijänoikeuksien noudattamisen tehokkaasta valvonnasta myös alueellisella ja 
paikallisella tasolla; korostaa ulkomaisille yrityksille asetettuja syrjiviä muodollisia 
vaatimuksia, jotka estävät niitä puolustamasta tehokkaasti oikeuksiaan ja patenttejaan 
Kiinassa; on sitä mieltä, että EU:n ja Kiinan välisen kaupan kasvun kannalta on 
olennaisen tärkeää, että Kiinan viranomaiset suojelevat kansainvälisten yritysten teollis- ja 
tekijänoikeuksia, ja suhtautuu myönteisesti tähänastisiin ponnisteluihin; katsoo, että 
huipputekniikan tuotteiden vienti EU:sta voi muodostua valtavaksi kasvualaksi ja että tätä 
kehitystä edistää Kiinan tarve saada kyseisiä tuotteita ja EU:n kyky tuottaa niitä;

7. korostaa tarvetta parantaa pääsyä julkisten hankintojen markkinoille; on huolestunut 
Kiinan suhteellisesti muita protektionistisemmasta politiikasta ja lainsäädännöstä julkisten 
hankintojen alalla; korostaa, että EU:n on painostettava edelleen Kiinaa ja sen 
kehittymässä olevia markkinoita erityisesti liittymään nopeasti WTO:n julkisia hankintoja 
koskevaan sopimukseen, jotta varmistetaan, että julkisia hankintoja koskevat menettelyt 
ovat kansainvälisten standardien mukaiset, ja jotta alihankkijoille voidaan luoda 
ennustettavat toimintaolosuhteet; tukee komission arviota toimista, jotka on toteutettava, 
jotta EU:n ja vastavuoroisesti muiden maiden yrityksille luodaan tasapuoliset 
toimintaedellytykset oikeudenmukaisen pääsyn varmistamiseksi kolmansien maiden 
julkisten hankintojen markkinoille; korostaa kuitenkin, että nämä toimet on toteutettava 
siten, että ne eivät aiheuta markkinoiden uutta ja tarpeetonta jakautumista, mikä saattaisi 
vaikuttaa kielteisesti Euroopan teollisuuteen ja EU:n maailmanlaajuisiin kauppasuhteisiin;

8. on huolestunut, että käyttöön otetaan yhä tarkempia kansallisia standardeja ja 
sertifiointimenettelyjä, joilla luodaan uusia kaupan teknisiä esteitä; korostaa, että EU:n on 
käynnistettävä vuoropuhelu Kiinan kanssa ja otettava Kiina päätöksentekoprosessin osaksi 
tulevien kansainvälisten standardien kehittämisen yhteydessä, jotta vältetään eri 
standardien soveltaminen tosiasiallisena kaupan esteenä; korostaa, että yritysluvan 
hakuprosessi on hidas Kiinassa, ja pitää sitä Kiinan käyttämänä keinona hidastaa useilla 
aloilla ulkomaisten yritysten perustamista ja laajentumista; korostaa tarvetta 
yksinkertaistaa kyseistä menettelyä; pitää myönteisenä Kiinan pyrkimyksiä sovittaa 
kansalliset standardit yhteen kansainvälisten standardien kanssa;

9. on huolestunut Kiinan soveltamista rajoittavista politiikoista ja maan hallitsevasta 
asemasta useiden unionin talouden toiminnan kannalta keskeisten raaka-aineiden 
markkinoilla; pyytää komissiota tarkkailemaan jatkuvasti Kiinan harvinaisten metallien ja 
harvinaisten maametallien kysynnän ja tarjonnan välistä epäsuhtaa ja käsittelemään sitä 
alueellisella, monenvälisellä ja kahdenvälisellä tasolla sekä jatkamaan vuoropuhelua 
Kiinan kanssa siitä, miten Kiina hyödyntää WTO:n sääntöjä pitääkseen voimassa 
harvinaisten maametallien vientikiintiöitä, vaikka kyse ei todellisuudessa ole uhanalaisista 
luonnonvaroista; korostaa erityisesti, että Kiinan on noudatettava raaka-aineiden 
saatavuutta koskevia WTO:n sääntöjä, minkä WTO vahvisti 5. heinäkuuta 2011 
antamassaan päätöksessä, sekä maametallien saatavuutta koskevia sääntöjä; korostaa 
tarvetta ottaa käyttöön unionin yhteinen lähestymistapa raaka-aineiden alalla, jotta 
poliittista painetta voidaan kasvattaa ja jotta varmistetaan, että EU:ssa toimivilla 
yrityksillä on tasapuoliset mahdollisuudet hankkia tuotantonsa kannalta olennaisia 
resursseja;

10. pyytää komissiota laatimaan perusteellisen selvityksen valuuttakurssien vaikutuksista 
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EU:n ja Kiinan välisen kaupan tasapainoon; tukee Kiinaa sen pyrkiessä muuttamaan 
juanin täysin vaihdettavaksi valuutaksi;

11. kiinnittää huomiota useisiin EU:n toimielinten tilaamiin selvityksiin1, joissa on usein 
käytetty puolueellista ja halventavaa kieltä kuvailtaessa Kiinan sisäistä ja 
maailmanlaajuista taloudellista toimintaa; korostaa, että on käytävä rakentavalla tavalla 
kriittistä vuoropuhelua kunnioittaen samalla kulttuurille ominaisia erityispiirteitä sekä 
poliittisen järjestelmän eroja.

                                               
1 Ulkoasioiden pääosaston laatima selvitys "China in Africa: A Critique" (Kiina Afrikassa: kriittinen näkemys), 
lokakuu 2010), PE 449.518, s. 10 - "Kiinan taloudellinen läsnäolo on levinnyt Afrikassa kuin öljyvuoto mereen". 
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