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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās 
tirdzniecības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver Ķīnas un ES tirgu savstarpējo atkarību un nepieciešamību nodrošināt vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus bez protekcionisma; norāda, ka Ķīna ir progresējusi tirgus 
atvērtības ziņā; tomēr uzsver, ka Ķīnā ir jārisina jautājums par „pasākumiem aiz 
robežām”, kas traucē veidot Eiropas uzņēmumiem vajadzīgo uzņēmējdarbības vidi; 
uzskata, ka vienlaikus ar darba turpināšanu Pasaules Tirdzniecības organizācijā brīvās 
tirdzniecības nolīgums ar Ķīnu varētu uzlabot tirdzniecības attiecības un pozitīvi 
ietekmētu abas puses; uzstāj, ka nolīgumam PTO līmenī vajadzētu būt ES prioritātei;

2. uzsver ES un Ķīnas augsta līmeņa ekonomikas un tirdzniecības dialoga nozīmi; aicina ES 
un Ķīnu tikties divas reizes gadā, lai dialoga veidā stiprinātu divpusējās attiecības un 
panāktu konkrētus rezultātus cita starpā tādās jomās kā investīcijas, pakalpojumu 
sniegšana, intelektuālā īpašuma tiesības, publiskais iepirkums, preču drošība, noteikumu 
par preču zīmēm ievērošana, piekļuve izejvielu standartiem, kā arī tarifu un beztarifu 
barjeras; aicina Komisiju arī turpmāk uzsvērt problēmas, ar kurām Eiropas uzņēmumi 
saskaras Ķīnā saistībā ar birokrātiju, cilvēkresursu jautājumiem un pieeju tirgum;

3. uzsver nepieciešamību pieņemt līdzsvarotu pieeju attiecībā pret Ķīnu; aicina Komisiju un 
dalībvalstis attīstīt plašu sadarbību ar Ķīnu tādās kopīgas pētniecības jomās kā preču 
drošība un cilvēku veselība, kā arī izveidot turpmāku zinātnisko, tehnoloģiju un kultūras 
apmaiņu;

4. pauž nožēlu par to, ka investīciju klimats Ķīnā nav pietiekami pārredzams un ka joprojām 
pastāv diskriminējošas prasības; prasa noslēgt divpusēju investīciju nolīgumu ar Ķīnu, lai 
palielinātu tirgus pieejamību investīcijām, sākot ar ierobežotākajām nozarēm; uzsver 
nepieciešamību atvieglot tirdzniecību un ieguldījumus, jo īpaši attiecībā uz MVU; norāda, 
cik svarīga Ķīnā ir koordinēšana starp centrālajām un vietējām pārvaldes iestādēm; izceļ 
to, ka Ķīna ir ES lielākais importa avots un otrs lielākais ES eksporta tirgus, gan 
importam, gan eksportam laika posmā starp 2009. un 2010. gadu pieaugot vairāk nekā par 
30 %;

5. pauž bažas, ka brīvi pieejama komercreģistra neesamības dēļ trūkst uzticamas 
informācijas par tirdzniecības partneriem Ķīnā; uzsver, cik svarīga ir uzticama 
informācija, kas ir labas uzņēmējdarbības vides galvenais nosacījums;

6. pauž bažas par augsto viltojumu un pirātisma līmeni un zemo intelektuālā īpašuma tiesību 
ievērošanas līmeni Ķīnā, kas kavē inovācijas Eiropas Savienībā un nopietni ietekmē 
patērētāju drošību; aicina gan Komisiju, gan dalībvalstis pastiprināt diskusijas ar Ķīnu par 
efektīvu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu, tostarp reģionālā un vietējā līmenī; 
uzsver ārvalstu uzņēmējiem izvirzītās oficiālās prasības, kas ir diskriminējošas un neļauj 
viņiem Ķīnā efektīvi aizsargāt savas tiesības un patentus; uzskata, ka Ķīnas pārvaldes 
iestāžu nodrošināta starptautisko uzņēmumu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība ir 
būtisks nosacījums ES un Ķīnas tirdzniecības izaugsmei, un atzinīgi vērtē šajā jomā 
veiktos pasākumus; pauž viedokli, ka augsto tehnoloģiju produktu eksports no ES varētu 
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kļūt par strauji augošu jomu un ka to sekmē Ķīnas nepieciešamība pēc šiem produktiem 
un ES spēja tos ražot;

7. uzsver, ka ir jāuzlabo piekļuve publiskā iepirkuma tirgiem; pauž bažas par salīdzinoši 
protekcioniskāko Ķīnas politiku un tiesību aktiem attiecībā uz publisko iepirkumu; uzsver, 
ka ES jāturpina izdarīt spiedienu uz Ķīnu, kuras tirgi ir jauni, jo īpaši lai ietekmētu tās ātru 
pievienošanos PTO Valsts iepirkuma nolīgumam (VIN), lai nodrošinātu, ka publiskā 
iepirkuma procedūras atbilst starptautiskiem standartiem, un ieviestu paredzamus 
nosacījumus apakšuzņēmējiem; atbalsta to, ka Komisija pārskata pasākumus, kas 
nepieciešami, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus gan attiecībā uz ES 
uzņēmumu piekļuvi iepirkuma procedūrām trešās valstīs, gan attiecībā uz trešo valstu 
uzņēmumu piekļuvi Eiropas valsts iepirkuma procedūrām; tomēr uzsver, ka šie pasākumi 
nedrīkst izraisīt neatbilstīgu jaunu tirgus pārdali, jo tam varētu būt negatīva ietekme uz 
Eiropas rūpniecību un ES attiecībām pasaules tirgū;

8. pauž bažas par to, ka tiek ieviesti arvien jauni īpašie valsts standarti un sertifikācijas 
procedūras, kas rada jaunus tehniskus šķēršļus tirdzniecībai; uzsver, ka ES ir jāiesaistās 
diskusijās ar Ķīnu un tā jāiesaista lēmumu pieņemšanas procesā, kad tiek izstrādāti 
turpmākie starptautiskie standarti, lai izvairītos no tā, ka atšķirīgus standartus izmanto par 
de facto barjerām tirdzniecībai; uzsver, ka uzņēmējdarbības atļauju piešķiršanas procedūra 
Ķīnā ir lēna, un to uzskata par līdzekli, ko Ķīna izmanto, lai vairākās nozarēs palēninātu 
ārvalstu uzņēmumu dibināšanu un paplašināšanos; uzsver, ka šī procedūra ir jāvienkāršo; 
atzinīgi vērtē Ķīnas centienus valsts standartus pieskaņot starptautiskajiem standartiem;

9. pauž bažas par Ķīnas ierobežojošo politiku un vadošo tirgus pozīciju attiecībā uz 
vairākām izejvielām, kas ir īpaši nozīmīgas Eiropas ekonomikas darbībai; aicina Komisiju 
nepārtraukti uzraudzīt un reģionālā, daudzpusējā un divpusējā līmenī mazināt plaisu starp 
būtisku izejvielu un retzemju elementu piedāvājumu un pieprasījumu un turpmāk 
iesaistīties dialogā ar Ķīnu par to, kā tā izmanto PTO noteikumus, ar kuriem ievieš to 
retzemju elementu eksporta kvotas, kas faktiski nav apdraudēti dabas resursi; īpaši uzsver 
to, ka Ķīnai jāievēro PTO noteikumi par piekļuvi izejvielām saskaņā ar PTO 2011. gada 
5. jūlija lēmumu un noteikumi par retzemju elementu pieejamību; uzsver nepieciešamību 
pēc vienotas Eiropas pieejas izejvielu jomā, lai pastiprinātu politisko spiedienu un ES 
uzņēmumiem nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi ražošanai nepieciešamajiem 
pamatresursiem;

10. aicina Komisiju veikt izsmeļošu analīzi par valūtas maiņas kursu ietekmi uz ES un Ķīnas 
tirdzniecības bilanci; pauž atbalstu Ķīnai attiecībā uz turpmāku pasākumu veikšanu, lai 
panāktu pilnīgu Ķīnas juaņas konvertējamību;

11. pievērš uzmanību vairākiem ES iestāžu pasūtītiem ziņojumiem, kuros, aprakstot Ķīnas 
iekšējās un ārējās ekonomiskās darbības, bieži tiek izmantots aizspriedumains un 
noniecinošs izteiksmes veids1; uzsver nepieciešamību veidot konstruktīvi kritisku dialogu, 
vienlaikus ņemot vērā kulturālās īpatnības un politiskās sistēmas atšķirības.

                                               
1 Ārpolitikas ģenerāldirektorāts „Ķīna Āfrikā: kritika”, politikas darba dokuments (2010. gada oktobris), 
PE 449.518, 10. lpp.: „Ķīnas ekonomiskā klātbūtne Āfrikā ir izpletusies līdzīgi naftas plankumam.” 
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