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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru comerț
internațional, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție 
ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază interdependența dintre piața chineză și cea europeană și nevoia unor condiții de 
concurență echitabile prin care să se evite protecționismul; constată progresul înregistrat 
de China în privința deschiderii piețelor sale; subliniază, cu toate acestea, necesitatea 
abordării anumitor măsuri interne din China care dăunează climatului de afaceri pentru 
întreprinderile europene; consideră că, în condițiile respectării normelor OMC, un acord 
de liber schimb (ALS) cu China ar putea îmbunătăți relațiile comerciale și ar avea efecte 
pozitive pentru ambele părți; insistă asupra faptului că, pentru UE, ar trebui să fie prioritar 
un acord la nivelul OMC;

2. subliniază importanța dialogului economic și comercial la nivel înalt UE-China; invită UE 
și China să se reunească de două ori pe an pentru a-și consolida relația bilaterală prin 
dialog și pentru a obține rezultate concrete, printre altele în următoarele domenii: 
investiții, prestarea serviciilor, drepturile de proprietate intelectuală, achiziții publice, 
siguranța produselor, respectarea normelor referitoare la mărci, accesul la materii prime, 
standarde și bariere tarifare, precum și bariere netarifare; solicită Comisiei să evidențieze 
și mai mult problemele cu care se confruntă întreprinderile europene în China în ceea ce 
privește birocrația, o serie de aspecte legate de resursele umane și accesul pe piață;

3. subliniază nevoia de a adopta o abordare echilibrată în relațiile cu China; solicită Comisiei 
și statelor membre să dezvolte o cooperare extinsă cu China în domenii de cercetare 
comună, cum ar fi siguranța produselor și sănătatea umană, precum și să instituie noi 
schimburi în domeniul științific, tehnologic și cultural;

4. regretă faptul că climatul de investiții din China este lipsit de transparență și că există în 
continuare cerințe discriminatorii; solicită încheierea unui acord bilateral de investiții cu 
China, cu scopul de a facilita accesul pe piață pentru investiții, începând cu sectoarele cu 
cele mai multe restricții; subliniază nevoia de facilitare a schimburilor comerciale și a 
investițiilor, îndeosebi pentru IMM-uri; evidențiază importanța coordonării dintre 
autoritățile centrale și locale din China; subliniază că, pentru UE, China este cea mai mare 
sursă de importuri și a doua piață de export, atât importurile, cât și exporturile înregistrând 
creșteri de peste 30% în perioada 2009 - 2010;

5. își exprimă îngrijorarea față de faptul că, din cauza absenței unui registru comercial cu 
acces liber, nu există suficiente informații sigure cu privire la partenerii comerciali din 
China; subliniază importanța informațiilor sigure ca o condiție esențială pentru un climat 
bun de afaceri;

6. este preocupat de nivelul ridicat de contrafacere și piraterie și de nivelul scăzut de 
respectare a drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) din China, care împiedică 
inovarea în UE și afectează în mod semnificativ siguranța consumatorilor; în plus, invită 
atât Comisia, cât și statele membre să consolideze dialogul cu China cu privire la aplicarea 
efectivă a DPI, inclusiv la nivel regional și local; subliniază cerințele oficiale 
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discriminatorii impuse întreprinderilor străine, care le împiedică să își protejeze în mod 
eficace drepturile și brevetele în China; consideră că protejarea drepturilor de proprietate 
intelectuală ale întreprinderilor internaționale de către autoritățile chineze este esențială 
pentru dezvoltarea schimburilor comerciale dintre UE și China și salută eforturile depuse 
în acest sens; consideră că exportul de produse de înaltă tehnologie din UE ar putea 
constitui un domeniu de creștere exponențială facilitată de nevoia Chinei de aceste 
produse și de capacitatea UE de a le fabrica;

7. subliniază necesitatea unui acces mai bun la piețele de achiziții publice; este preocupat de 
legislația și politicile chineze cu privire la achizițiile publice, care, comparativ, sunt mai 
protecționiste; subliniază că UE trebuie să își mențină presiunea asupra Chinei, cu piețele 
sale emergente, în special în ceea ce privește aderarea sa rapidă la Acordul privind 
achizițiile publice al OMC (AAP), pentru a garanta că procedurile de achiziții publice sunt 
conforme cu standardele internaționale și pentru a stabili condiții previzibile pentru 
subcontractanți; sprijină analiza efectuată de Comisie a măsurilor necesare pentru a 
asigura condiții egale sub forma accesului echitabil al întreprinderilor din UE la 
procedurile de achiziții publice din țările terțe și invers; subliniază, totuși, că aceste măsuri 
trebuie elaborate în așa fel încât să nu creeze o nouă compartimentare inoportună a pieței, 
care ar putea avea repercusiuni negative asupra industriei europene și asupra relațiilor 
comerciale ale UE de la nivel mondial;

8. este preocupat de introducerea unor standarde și proceduri de certificare naționale cu 
caracter tot mai specific, care creează noi bariere tehnice în calea comerțului; subliniază 
necesitatea ca UE să lanseze un dialog cu China și să o implice în procesul decizional de 
dezvoltare a viitoarelor standarde internaționale, pentru a evita utilizarea diferitelor 
standarde ca bariere de facto în calea comerțului; subliniază că procesul de solicitare a 
licențelor comerciale în China este lent și îl percepe drept un instrument utilizat de China 
pentru a încetini stabilirea și extinderea întreprinderilor străine într-o serie de sectoare; 
subliniază necesitatea de a simplifica această procedură; salută eforturile depuse de China 
pentru a alinia standardele naționale la cele internaționale;

9. este preocupat de politicile restrictive ale Chinei și de poziția sa dominantă pe piața mai 
multor materii prime esențiale pentru funcționarea economiei europene; solicită Comisiei 
să monitorizeze constant și să abordeze la nivel regional, multilateral și bilateral diferența 
dintre cererea și oferta de materii prime esențiale și de pământuri rare, precum și să se 
angajeze într-un dialog cu China privind utilizarea de către aceasta a normelor OMC 
pentru a aplica o cotă în cazul pământurilor rare care, de fapt, nu sunt resurse naturale pe 
cale de dispariție; insistă în special asupra nevoii de respectare, de către China, a normelor 
OMC privind accesul la materii prime, astfel cum s-a confirmat în cadrul hotărârii OMC 
din 5 iulie 2011, precum și a normelor privind accesul la pământurile rare; subliniază 
necesitatea adoptării unei abordări europene comune în domeniul materiilor prime, pentru 
a intensifica presiunea politică și a asigura un acces egal întreprinderilor din UE la 
resursele esențiale pentru activitățile lor de producție;

10. solicită Comisiei să efectueze o analiză aprofundată a impactului cursului de schimb 
asupra balanței comerciale UE-China; susține măsurile Chinei menite să asigure 
convertibilitatea totală a yuanului chinezesc;
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11. atrage atenția supra unei serii de rapoarte comandate de instituțiile UE, în cadrul cărora se 
folosește frecvent un limbaj părtinitor și depreciativ pentru a descrie activitatea economică 
națională și internațională a Chinei1; subliniază nevoia de a adopta un dialog critic, dar 
constructiv, respectând totodată idiosincrasiile culturale și diferențele de organizare 
politică.

                                               
1 DG EXPO, „China în Africa: analiză critică”, notă de informare politică (octombrie 2010), PE 449.518, p. 10 –
„Prezența economică a Chinei s-a întins în Africa precum o pată de petrol.” 



PE469.725v03-00 6/6 AD\884514RO.doc

RO

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării 22.11.2011

Rezultatul votului final +:
–:
0:

28
1
3

Membri titulari prezenți la votul final Pablo Arias Echeverría, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António 
Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Cornelis de Jong, 
Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Iliana Ivanova, Eija-Riitta 
Korhola, Edvard Kožušník, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Mitro 
Repo, Robert Rochefort, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel 
Schaldemose, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Membri supleanți prezenți la votul final Regina Bastos, María Irigoyen Pérez, George Lyon, Ramona Nicole 
Mănescu, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, 
Marc Tarabella, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp


