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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia Kinijos ir ES rinkų tarpusavio priklausomybę ir būtinybę sudaryti vienodas 
sąlygas, kai vengiama protekcionizmo; atkreipia dėmesį į Kinijos pažangą, padarytą 
atveriant savo rinkas; tačiau pabrėžia būtinybę apsvarstyti tam tikras „anapus sienos 
priemones“ Kinijoje, kurios Europos įmonėms apsunkina verslo sąlygas; laikosi 
nuomonės, kad tęsiant PPO veiksmus, laisvosios prekybos susitarimas (LPS) su Kinija 
galėtų pagerinti prekybos santykius ir abiem pusėms darytų teigiamą poveikį; atkakliai 
tvirtina, kad vienas iš ES prioritetų turėtų būti sudaryti susitarimą PPO lygmeniu;

2. pabrėžia ES ir Kinijos aukšto lygio dialogo ekonomikos ir prekybos klausimais svarbą; 
ragina ES ir Kiniją susitikti du kartus per metus siekiant stiprinti jų dvišalius santykius 
palaikant dialogą ir pasiekti konkrečių rezultatų, inter alia, investicijų, paslaugų teikimo, 
intelektinės nuosavybės teisių, viešųjų pirkimų, produktų saugos, prekių ženklų taisyklių 
laikymosi, galimybių gauti žaliavų standartų ir tarifinių bei netarifinių kliūčių klausimais; 
ragina Komisiją toliau pabrėžti, kad Europos Sąjungos įmonės Kinijoje susiduria su 
problemomis, susijusiomis su biurokratizmu, žmogiškaisiais ištekliais ir galimybėmis 
patekti į Kinijos rinką;

3. pabrėžia poreikį Kinijos atžvilgiu vadovautis suderintu požiūriu; ragina Europos Komisiją 
ir valstybes nares plėtoti plataus masto bendradarbiavimą su Kinija bendrų mokslinių 
tyrimų, pvz., produktų saugos ir žmonių sveikatos, srityse, ir toliau vykdyti mokslo, 
technologijų ir kultūrinius mainus;

4. apgailestauja, kad Kinijos investavimo sąlygos nepakankamai skaidrios ir kad tebėra 
diskriminacinių reikalavimų; ragina sudaryti dvišalį investicijų susitarimą su Kinija, 
kuriuo būtų siekiama didesnio investicijų patekimo į rinką, pirmiausia labiausiai 
apribotuose sektoriuose; pabrėžia poreikį palengvinti prekybą ir investavimą, ypač 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ); pabrėžia, jog svarbu, kad Kinijos centrinės ir 
vietos valdžios institucijos koordinuotų savo darbą; pabrėžia, kad Kinija – didžiausias ES 
importo šaltinis ir antra pagal dydį ES eksporto rinka, jos importas ir eksportas nuo 2009 
m. iki 2010 m. padidėjo daugiau kaip 30 proc.;

5. yra susirūpinęs, kad dėl laisvai prieinamo verslo registro nebuvimo trūksta patikimos 
informacijos apie verslo partnerius iš Kinijos; pabrėžia patikimos informacijos, kaip 
kokybiškos verslo aplinkos sąlygos, svarbą;

6. yra susirūpinęs dėl didelio masto klastojimo ir piratavimo ir prasto intelektinės 
nuosavybės teisių įgyvendinimo Kinijoje, kuris trukdo diegti naujoves ES ir daro didelį 
poveikį vartotojų saugumui; taip pat ragina Komisiją ir valstybes nares paspartinti 
diskusijas su Kinija dėl veiksmingo intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo 
užtikrinimo, įskaitant jų įgyvendinimą regionų ir vietos lygmenimis; pabrėžia, kad 
Kinijoje užsienio įmonėms taikomi oficialūs diskriminaciniai reikalavimai, šioms 
įmonėms trukdantys veiksmingai ginti savo teises ir patentus; mano, kad siekiant ES ir 
Kinijos prekybos augimo Kinijos valdžios institucijoms būtina apginti tarptautinių 
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bendrovių intelektinės nuosavybės teises, ir džiaugiasi padaryta pažanga; mano, kad 
eksportuojant pažangiųjų technologijų produktus iš ES galėtų būti sukurta proporcingai 
didėjančio augimo erdvė, kurios kūrimą palengvintų šių produktų paklausa Kinijoje ir ES 
galimybės juos gaminti;

7. pabrėžia būtinybę užtikrinti geresnes galimybes patekti į viešųjų pirkimų rinkas; yra 
susirūpinęs dėl palyginti labiau protekcionistiškų Kinijos viešųjų pirkimų įstatymų ir 
politikos, pabrėžia, kad ES privalo ir toliau daryti spaudimą Kinijai ir jos kylančioms 
rinkoms, ypač susijusį su jos greitu prisijungimu prie PPO Sutarties dėl viešųjų pirkimų, 
siekdama užtikrinti, kad viešųjų pirkimų procedūromis nebūtų pažeidžiami tarptautiniai 
standartai, ir sudarytos numatomos sąlygos subrangovams; pritaria Komisijos tyrimui, 
kokios priemonės būtinos siekiant užtikrinti vienodas sąlygas ES įmonėms patekti į 
trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas ir trečiųjų šalių įmonėms patekti į ES pirkimų rinkas; 
tačiau atkreipia dėmesį, kad šios priemonės turi būti suformuotos taip, kad dėl jų vėl 
neatsirastų nederamo rinkos suskaidymo, kuris galėtų daryti neigiamą poveikį Europos 
pramonei ir ES pasauliniams prekybiniams ryšiams;

8. yra susirūpinęs dėl to, kad nustatoma vis daugiau specialių nacionalinių standartų ir 
sertifikavimo procedūrų, dėl kurių prekybai sudaroma naujų techninių kliūčių; pabrėžia 
poreikį, kad ES įsitrauktų į diskusijas su Kinija ir įtrauktų Kiniją į sprendimų priėmimo 
procesą kuriant būsimus tarptautinius standartus, siekiant išvengti to, kad skirtingi 
standartai sudarytų de facto kliūtis prekybai; pabrėžia, kad Kinijoje verslo leidimų 
išdavimas vyksta lėtai ir yra suprantamas kaip priemonė sulėtinti daugelyje sektorių 
veikiančių užsienio įmonių kūrimą ir plėtrą; pabrėžia, kad reikia supaprastinti šią 
procedūrą; palankiai vertina Kinijos pastangas nacionalinius standartus derinti prie 
tarptautinių standartų;

9. yra susirūpinęs dėl Kinijos taikomos ribojamojo pobūdžio politikos ir dominuojančios 
padėties rinkoje keleto žaliavų, kurios yra būtinos Europos Sąjungos ekonominei veiklai 
vykdyti, požiūriu; ragina Komisiją regioniniu, daugiašaliu ir dvišaliu lygmenimis 
sistemingai kontroliuoti svarbiausių žaliavų ir retųjų žemių elementų pasiūlą ir paklausą ir 
spręsti pasiūlos ir paklausos skirtumo klausimą bei toliau vesti dialogą su Kinija dėl to, 
kaip Kinija taiko PPO taisykles siekdama nustatyti retųjų žemių elementų, kurie iš tiesų 
nėra gamtiniai ištekliai, kuriems kyla pavojus, kvotas; atkakliai tvirtina, kad ypač reikia 
užtikrinti, kad Kinija laikytųsi PPO taisyklių, patvirtintų 2011 m. liepos 5 d. PPO 
sprendimu, kurios reglamentuoja galimybes gauti žaliavų, ir taisyklių dėl galimybių gauti 
retųjų žemių elementų; pabrėžia, kad reikia sukurti bendrą Europos strategiją žaliavų 
srityje siekiant didinti politinį spaudimą ir užtikrinti ES įmonėms vienodas galimybes 
gauti pagrindinių išteklių savo gamybai vystyti;

10. ragina Europos Komisiją atlikti išsamų tyrimą dėl to, kokį poveikį valiutų kursai daro ES 
ir Kinijos prekybos balansui; palaiko Kiniją vykdant tolesnius veiksmus dėl visiško 
Kinijos juanio konvertuojamumo,

11. pabrėžia daugelį pranešimų, kuriuos užsakė ES institucijos, kuriuose dažnai perdėtai 
menkinama Kinijos vidaus ir pasaulinė ekonominė veikla1; pabrėžia poreikį pradėti 

                                               
1 Europos Sąjungos išorės politikos generalinis direktoratas , „Kinija Afrikoje: kritinis straipsnis“ (angl. „China 
in Africa: A Critique“), politikos suvestinė, (2010 m. spalio mėn.), PE 449.518, 10 p. – „Kinijos ekonominė 
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konstruktyviai kritišką dialogą, atsižvelgiant į kultūrinius ypatumus ir politinės 
organizacijos skirtumus.

                                                                                                                                                  
veikla paplito po Afriką lyg aliejaus dėmės (angl. „The Chinese economic presence has spread through Africa 
like an oil slick“).
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