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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Handlu 
Międzynarodowego, właściwej w tej sprawie, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla współzależność rynku chińskiego i unijnego oraz potrzebę istnienia równych 
szans i unikania protekcjonizmu; odnotowuje postęp poczyniony przez Chiny na rzecz 
otwarcia swoich rynków; podkreśla jednak potrzebę zajęcia się działaniami 
podejmowanymi na wewnętrznym rynku chińskim, które sprawiają, że klimat rynkowy 
dla przedsiębiorców europejskich jest mniej przyjazny; wyraża opinię, że – przy 
jednoczesnej kontynuacji współpracy w ramach WTO – umowa o wolnym handlu z 
Chinami mogłaby się przyczynić do poprawy relacji handlowych i miałaby pozytywne 
skutki dla obu stron; kładzie nacisk na to, że priorytetem UE powinna być umowa na 
szczeblu WTO;

2. zwraca szczególną uwagę na znaczenie dialogu wysokiego szczebla ds. gospodarczych i 
handlowych między UE a Chinami; wzywa UE i Chiny do organizowania dwa razy do 
roku wspólnych spotkań w celu wzmocnienia za pośrednictwem dialogu relacji 
dwustronnych i uzyskania konkretnych rezultatów m.in. w takich dziedzinach jak 
inwestycje, świadczenie usług, prawa własności intelektualnej, zamówienia publiczne, 
bezpieczeństwo produktów, przestrzeganie zasad dotyczących znaków towarowych, 
dostęp do surowców, standardy oraz bariery taryfowe i pozataryfowe; wzywa Komisję do 
dalszego podkreślania trudności, jakie napotykają europejskie przedsiębiorstwa w 
Chinach w związku z biurokracją, kwestiami dotyczącymi zasobów ludzkich i dostępem 
do rynku;

3. podkreśla potrzebę przyjęcia zrównoważonego podejścia względem Chin; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do umocnienia szeroko zakrojonej współpracy z 
Chinami w dziedzinach wspólnych badań, takich jak bezpieczeństwo produktów i zdrowie 
ludzi, oraz do ustanowienia szerzej zakrojonej wymiany naukowej, technologicznej i 
kulturalnej;

4. wyraża ubolewanie, że klimatowi inwestycyjnemu w Chinach brakuje przejrzystości oraz 
że wciąż obowiązują tam dyskryminacyjne wymogi; wzywa do zawarcia dwustronnej 
umowy inwestycyjnej z Chinami mającej na celu zwiększony dostęp rynku do inwestycji, 
poczynając od sektorów charakteryzujących się największymi ograniczeniami; podkreśla 
potrzebę ułatwiania relacji handlowych i inwestycji, w szczególności małym i średnim 
przedsiębiorstwom; wskazuje na znaczenie koordynacji pomiędzy organami centralnymi i 
lokalnymi w Chinach; podkreśla fakt, że Chiny stanowią dla UE największe źródło 
przywozu i drugi co do wielkości rynek wywozu UE, i to, że zarówno w przypadku 
przywozu, jak i wywozu w latach 2009–2010 odnotowano ponad 30-procentowy wzrost;

5. jest zaniepokojony tym, że w związku z brakiem swobodnego dostępu do rejestru 
handlowego nie ma wiarygodnych informacji o partnerach handlowych z Chin; podkreśla 
znaczenie wiarygodnych informacji będących podstawowym warunkiem dobrego klimatu 
dla biznesu;
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6. wyraża zaniepokojenie odbywającym się w Chinach na znaczną skalę podrabianiem i 
piractwem oraz niskim poziomem egzekwowania praw własności intelektualnej, co 
hamuje innowacje w UE oraz znacząco wpływa na bezpieczeństwo konsumentów; wzywa 
zarówno Komisję, jak i państwa członkowskie do zintensyfikowania rozmów z Chinami 
dotyczących efektywnego egzekwowania praw własności intelektualnej, w tym także na 
szczeblu regionalnym i lokalnym; podkreśla dyskryminacyjny charakter formalnych 
wymogów nakładanych na zagraniczne firmy uniemożliwiających im skuteczną ochronę 
ich praw i patentów w Chinach; jest zdania, że kluczowe znaczenie dla rozwoju handlu 
między UE i Chinami ma ochrona praw własności intelektualnej firm międzynarodowych 
przez chińskie władze, i z zadowoleniem odnosi się do poczynionych wysiłków; uważa, 
że wywóz z UE produktów opartych na nowoczesnych technologiach mógłby ulec 
znacznemu wzrostowi, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie Chin na te produkty oraz 
zdolność UE do ich wytworzenia;

7. podkreśla potrzebę lepszego dostępu do rynków zamówień publicznych; wyraża 
zaniepokojenie stosunkowo bardziej protekcjonistyczną polityką i prawodawstwem Chin 
w dziedzinie zamówień publicznych; podkreśla, że UE musi w dalszym ciągu wywierać 
nacisk na Chiny z ich wschodzącymi rynkami, w szczególności na rzecz ich szybkiego 
przystąpienia do porozumienia WTO w sprawie zamówień publicznych (GPA), aby 
zapewnić zgodność procedur udzielania zamówień publicznych ze standardami 
międzynarodowymi oraz stworzyć przewidywalne warunki dla oferentów; popiera 
dokonywany przez Komisję przegląd działań niezbędnych do zagwarantowania 
sprawiedliwego dostępu przedsiębiorstw UE do procedur udzielania zamówień 
publicznych w państwach trzecich i vice versa; zwraca jednak uwagę na konieczność 
opracowania tych działań w taki sposób, aby nie prowadziły one do niepożądanego 
ponownego podziału rynku, co mogłoby wywrzeć negatywny wpływ na przemysł 
europejski i jego relacje handlowe na arenie międzynarodowej;

8. wyraża zaniepokojenie tym, że wprowadzane są jeszcze bardziej szczegółowe standardy 
krajowe i procedury w zakresie certyfikacji, które tworzą nowe przeszkody natury 
technicznej dla relacji handlowych; podkreśla potrzebę nawiązania przez UE dialogu z 
Chinami oraz potrzebę włączenia Chin w proces podejmowania decyzji przy 
opracowywaniu przyszłych standardów międzynarodowych, tak aby stosowanie różnych 
standardów nie było wykorzystywane jako faktyczna przeszkoda dla relacji handlowych; 
podkreśla, że proces ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie działalności w Chinach 
jest opieszały, i postrzega go jako stosowane przez Chiny narzędzie spowalniające 
podejmowanie działalności przez przedsiębiorstwa zagraniczne i ich rozwój w szeregu 
sektorów; podkreśla konieczność uproszczenia tej procedury; z zadowoleniem odnosi się 
do wysiłków czynionych przez Chiny na rzecz dostosowania standardów krajowych do 
standardów międzynarodowych;

9. wyraża zaniepokojenie stosowaną przez Chiny restrykcyjną polityką i ich dominującą 
pozycją na rynku w odniesieniu do niektórych surowców, które są niezbędne do 
funkcjonowania gospodarki europejskiej; wzywa Komisję do stałego monitorowania i 
uwzględniania na szczeblu regionalnym, wielostronnym i dwustronnym luki między 
podażą a popytem w odniesieniu do surowców krytycznych i metali ziem rzadkich oraz do 
większego zaangażowania w prowadzenie dialogu z Chinami w zakresie stosowania przez 
Chiny zasad WTO w celu wdrożenia systemu kwotowego dotyczącego metali ziem 
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rzadkich, które w istocie nie są zagrożonymi zasobami naturalnymi; kładzie szczególny 
nacisk na potrzebę przestrzegania przez Chiny zasad WTO w zakresie dostępu do 
surowców, zgodnie z orzeczeniem WTO z dnia 5 lipca 2011 r., oraz zasad w zakresie 
dostępu do metali ziem rzadkich; podkreśla potrzebę zastosowania wspólnego 
europejskiego podejścia w dziedzinie surowców w celu wzmożenia nacisku politycznego i 
zapewnienia przedsiębiorstwom w UE równego dostępu do zasobów niezbędnych do ich 
działalności produkcyjnej;

10. wzywa Komisję do przeprowadzenia gruntownej analizy wpływu kursów walutowych na 
bilans handlowy między UE a Chinami; wspiera Chiny w dalszych działaniach na rzecz 
osiągnięcia pełnej wymienialności chińskiego juana;

11. zwraca uwagę na szereg sprawozdań zleconych przez instytucje UE, w których krajową i 
globalną działalność gospodarczą Chin1 niejednokrotnie opisuje się w sposób stronniczy i 
obraźliwy; podkreśla konieczność podjęcia konstruktywnie krytycznego dialogu przy 
jednoczesnym poszanowaniu specyfiki kulturowej i różnic w organizacji politycznej.

                                               
1 DG EXPO, „Chiny w Afryce: krytyka”, prezentacja polityki (październik 2010 r.), PE 449.518, s. 10 –
„Obecność gospodarcza Chin szerzy się w Afryce niczym plama ropy”. 
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