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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za mednarodno trgovino kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja medsebojno odvisnost med kitajskim trgom in trgom EU ter potrebo po enakih 
konkurenčnih pogojih ob preprečevanju protekcionizma; ugotavlja, da je Kitajska dosegla 
napredek pri odpiranju svojih trgov; vseeno pa poudarja, da je treba obravnavati nekatere 
„notranje ukrepe“ na Kitajskem, ki poslabšujejo poslovno ozračje za evropska podjetja; 
meni, da bo podpis sporazuma o prosti trgovini s Kitajsko ob siceršnjem ostajanju na poti 
STO izboljšal trgovinske odnose in imel pozitiven učinek za obe strani; vztraja, da bi 
moral biti sporazum na ravni STO prednostni cilj EU;

2. poudarja pomen gospodarskega in trgovinskega dialoga med EU in Kitajsko na visoki 
ravni; poziva EU in Kitajsko, naj dvakrat letno organizirata sestanke za krepitev 
medsebojnih odnosov prek dialoga in konkretne rezultate, med drugim na področjih 
naložb, opravljanja storitev, pravic intelektualne lastnine, javnega naročanja, varnosti 
proizvodov, spoštovanja pravil o registraciji in uporabi blagovnih znamk, standardov 
dostopa do surovin ter tarifnih in netarifnih ovir; poziva Komisijo, naj še naprej opozarja 
na težave evropskih podjetij na Kitajskem zaradi birokracije, težav s človeškimi viri in 
dostopa do trga;

3. poudarja, da je treba sprejeti uravnotežen pristop do Kitajske; poziva Komisijo in države 
članice, naj s Kitajsko vzpostavijo obširno sodelovanje na področju skupnih raziskav, kot 
sta varnost izdelkov in zdravje ljudi, ter poskrbijo za nadaljnjo znanstveno, tehnološko in 
kulturno izmenjavo;

4. obžaluje, da naložbeno okolje na Kitajskem ni dovolj pregledno in da še vedno obstajajo 
diskriminacijske zahteve; poziva k sklenitvi dvostranskega sporazuma s Kitajsko o 
naložbah, s katerim bi izboljšali tržni dostop za naložbe, pri čemer bi bilo treba začeti pri 
sektorjih z največ omejitvami; poudarja, da je treba poenostaviti trgovino in naložbe, 
zlasti za mala in srednja podjetja; opozarja na pomen usklajevanja med osrednjimi in 
lokalnimi oblastmi na Kitajskem; poudarja dejstvo, da je Kitajska največji vir uvoženega 
blaga za EU in drugi največji izvozni trg EU, pri čemer se je količina uvoženega in 
izvoženega blaga med letoma 2009 in 2010 povečala za 30 odstotkov;

5. izraža zaskrbljenost, da je zaradi neobstoja javno dostopnega trgovinskega registra na 
voljo premalo zaupanja vrednih informacij o trgovinskih partnerjih na Kitajskem;
poudarja pomembnost zanesljivih informacij kot bistvenega pogoja za dobro poslovno 
ozračje;

6. izraža zaskrbljenost zaradi velikega obsega ponarejanja in piratstva ter nizke stopnje 
uveljavljanja pravic intelektualne lastnine na Kitajskem, kar vse ovira inovacije v EU in 
znatno vpliva na varnost potrošnikov; poziva Komisijo in države članice, naj pospešijo 
razprave s Kitajsko o učinkovitem uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, tudi na 
regionalni in lokalni ravni; opozarja na diskriminacijske formalne zahteve, naložene tujim 
podjetjem, ki tem preprečujejo, da bi učinkovito branila svoje pravice in patente na 
Kitajskem; meni, da je varovanje pravic intelektualne lastnine mednarodnih podjetij s 
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strani kitajskih organov ključnega pomena za rast trgovine med EU in Kitajsko, in 
pozdravlja dosedanja prizadevanja; meni, da bi lahko izvoz visokotehnoloških izdelkov iz 
EU predstavljal področje eksponentne rasti, ki ga omogočata potreba Kitajske po teh 
izdelkih in zmožnost EU, da jih proizvede;

7. poudarja, da je treba izboljšati dostop do trgov javnih naročil; izraža zaskrbljenost zaradi 
kitajske politike javnega naročanja in zakonodaje o javnem naročanju, ki sta, primerjalno 
gledano, bolj protekcionistični; poudarja, da mora EU še naprej pritiskati na Kitajsko z
rastočimi trgi, naj čim prej pristopi k sporazumu o vladnih naročilih, da se zagotovi 
skladnost postopkov javnega naročanja z mednarodnimi standardi in predvidljive pogoje 
za podizvajalce; podpira odločitev Komisije, da bo preverila ukrepe, potrebne za 
enakopraven dostop podjetij iz EU do postopkov javnega naročanja v tretjih državah in 
obratno; vendar poudarja, da morajo biti ti ukrepi izvedeni v takšni obliki, da ne bodo 
vodili v neprimerno novo ločevanje trga, kar bi lahko imelo negativne posledice za 
evropsko industrijo in svetovne trgovinske odnose EU;

8. izraža zaskrbljenost zaradi uvajanja vse podrobnejših nacionalnih standardov in postopkov 
potrjevanja, zaradi katerih nastajajo nove tehnične ovire za trgovino. poudarja, da mora 
EU pri razvoju prihodnjih mednarodnih standardov sprožiti dialog s Kitajsko in to 
vključiti v postopke odločanja, da bi preprečili uporabo različnih standardov kot dejanskih 
ovir za trgovino; poudarja, da je postopek prijave za dovoljenje za opravljanje poslovne 
dejavnosti na Kitajskem počasen in ga je mogoče razumeti kot kitajsko orodje za 
upočasnitev ustanavljanja in širjenja tujih podjetij v številnih sektorjih; poudarja, da je 
treba ta postopek poenostaviti; pozdravlja prizadevanje Kitajske za uskladitev nacionalnih 
standardov z mednarodnimi;

9. je zaskrbljen zaradi kitajskih omejevalnih politik in prevladujočega položaja na trgu za 
številne surovine, ki so ključnega pomena za delovanje evropskega gospodarstva; poziva 
Komisijo, naj stalno nadzira in na regionalnih, večstranskih in dvostranskih ravneh 
obravnava vrzel med ponudbo in povpraševanjem pri nujno potrebnih surovinah in redkih 
zemeljskih elementih ter naj še naprej sodeluje v dialogu s Kitajsko o njenem spoštovanju 
pravil STO, da bi uveljavili kvoto za redke zemeljske elemente, ki dejansko niso ogroženi 
naravni viri; vztraja še zlasti pri tem, da mora Kitajska spoštovati pravila STO glede 
dostopa do surovin, kot potrjuje odločitev STO z dne 5. julija 2011, in redkih zemeljskih 
elementov; poudarja, da je na področju surovin potreben skupen evropski pristop, da se 
okrepi politični pritisk in podjetjem znotraj EU zagotovi enakopraven dostop do bistvenih 
virov za njihovo proizvodnjo;

10. poziva Komisijo, naj opravi poglobljeno analizo vpliva menjalnih tečajev na trgovinsko 
ravnovesje med EU in Kitajsko; podpira Kitajsko pri nadaljnjih korakih, ki vodijo k 
popolni konvertibilnosti kitajskega juana;

11. opozarja na številna poročila, ki so jih naročile institucije EU, v katerih je notranja in 
svetovna gospodarska dejavnost Kitajske pogosto opisana s pristranskim in slabšalnim 
jezikom1; poudarja, da je treba začeti konstruktiven, a kritičen dialog, ob hkratnem 

                                               
1 GD EXPO, „China in Africa: A Critique“ (Kitajska v Afriki: kritična ocena), Policy Briefing, (oktober 2010), 
PE 449.518, str. 10 – „The Chinese economic presence has spread through Africa like an oil slick (gospodarska 
navzočnost Kitajske se je razlezla po Afriki kot naftni madež)“.
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spoštovanju kulturnih posebnosti in razlik v politični organiziranosti.
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