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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för internationell 
handel att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar det ömsesidiga beroendet mellan Kinas och EU:s marknader 
och behovet av lika villkor utan protektionism. Parlamentet noterar Kinas framsteg med 
att öppna upp sina marknader. Parlamentet betonar dock att det är nödvändigt att ta itu 
med icke tariffära åtgärder i Kina, vilka försämrar affärsklimatet för europeiska företag.
Parlamentet anser att ett frihandelsavtal med Kina skulle kunna förbättra 
handelsförbindelserna med landet och ha en positiv effekt för båda parter, samtidigt som 
man fortsätter på WTO-vägen. Parlamentet framhåller dock att EU bör prioritera ett avtal 
på WTO-nivå.

2. Europaparlamentet betonar betydelsen av högnivådialogen om ekonomi och handel 
mellan EU och Kina. Parlamentet efterlyser möten mellan EU och Kina två gånger om 
året för att stärka den bilaterala förbindelsen genom dialog och uppnå konkreta resultat, 
bland annat när det gäller investeringar, tillhandahållande av tjänster, immateriella 
rättigheter, offentlig upphandling, produktsäkerhet, efterlevnad av reglerna om 
varumärken, tillgång till standarder för råvaror samt tariffära och icke-tariffära hinder. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare betona de problem som europeiska 
företag har i Kina med byråkratin, frågor som rör personal och marknadstillträdet.

3. Europaparlamentet betonar att man måste anta en balanserad strategi gentemot Kina.
Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att bygga upp ett långtgående 
samarbete med Kina inom gemensamma forskningsområden, såsom produktsäkerhet och 
människors hälsa, samt att anordna ytterligare vetenskapliga, tekniska och kulturella 
utbyten.

4. Europaparlamentet beklagar att transparens saknas i Kinas investeringsklimat och att 
diskriminerande krav fortfarande existerar. Parlamentet efterlyser ett bilateralt 
investeringsavtal med Kina för att öka marknadstillträdet för investeringar, där man börjar 
med de mest begränsade sektorerna. Parlamentet betonar behovet av att underlätta handel 
och investeringar, särskilt bland små och medelstora företag. Parlamentet understryker 
vikten av att samordna de centrala och lokala myndigheterna i Kina. Parlamentet betonar 
att Kina är EU:s största importkälla och EU:s andra största exportmarknad, och att både 
importen och exporten ökade med över 30 procent mellan 2009 och 2010.

5. Europaparlamentet oroar sig för att det inte finns något tillgängligt handelsregister och att 
det därför saknas tillförlitlig information om handelspartner i Kina. Parlamentet betonar 
att tillförlitlig information är ett viktigt villkor för ett bra affärsklimat.

6. Europaparlamentet är bekymrat över varumärkesförfalskningens och pirattillverkningens 
omfattning och det svaga skyddet av den immateriella äganderätten i Kina, vilket både 
skadar innovationen i EU och i hög grad påverkar konsumentsäkerheten. Parlamentet 
uppmanar också både kommissionen och medlemsstaterna att stärka dialogen med Kina 
för en effektiv tillämpning av immateriella rättigheter, inbegripet på regional och 
lokal nivå. Parlamentet betonar de diskriminerande formella kraven för utländska företag, 
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som hindrar dem från att på ett effektivt sätt skydda sina rättigheter och patent i Kina. 
Parlamentet anser att de kinesiska myndigheterna måste skydda internationella företags 
immateriella rättigheter om handeln mellan EU och Kina ska kunna öka och välkomnar de 
insatser som gjorts. Parlamentet anser att exporten av högteknologiska produkter från EU 
skulle kunna öka exponentiellt på grund av Kinas behov av dessa produkter och 
EU:s kapacitet att tillverka dem.

7. Europaparlamentet betonar behovet av bättre tillträde till marknaderna för offentlig 
upphandling. Parlamentet är bekymrat över att Kinas politik för offentlig upphandling 
jämförelsevis har blivit mer protektionistisk. Parlamentet betonar att EU måste fortsätta 
utöva påtryckningar på Kina, med dess tillväxtmarknader, särskilt för att landet snabbt ska 
ansluta sig till WTO:s avtal om offentlig upphandling (GPA) för att garantera förfaranden 
för offentlig upphandling som respekterar internationella standarder och skapar 
förutsebara villkor för underleverantörer. Parlamentet stöder kommissionens översyn av 
de åtgärder som behövs för att garantera lika villkor när det gäller rättvis tillgång till 
upphandlingsförfaranden i tredje länder för europeiska företag och vice versa. Parlamentet 
fäster dock uppmärksamheten vid att dessa åtgärder måste utformas på ett sådant sätt att 
de inte leder till olämpliga nya uppdelningar av marknaden som kan få negativa 
återverkningar på den europeiska industrin och EU:s globala handelsförbindelser.

8. Europaparlamentet är bekymrat över att allt fler särskilda nationella standarder och 
certifieringsförfaranden införs, vilket leder till nya tekniska handelshinder. Parlamentet 
betonar behovet av att inleda en dialog med Kina och att låta Kina delta i beslutsprocessen 
i samband med utvecklingen av framtida internationella standarder för att undvika att 
skillnader i standarder används som de facto handelshinder. Parlamentet betonar att 
processen för att tillämpa företagslicenser i Kina är långsam och ser detta som 
ett instrument som Kina använder för att sakta ned inrättandet och expansionen av 
utländska företag inom flera sektorer. Parlamentet betonar att detta förfarande måste 
förenklas. Parlamentet välkomnar Kinas försök att anpassa sina nationella standarder till 
internationella standarder.

9. Europaparlamentet är bekymrat över Kinas restriktiva politik och dominanta ställning på 
marknaden för flera råvaror som är mycket betydelsefulla för den europeiska ekonomin.
Parlamentet uppmanar kommissionen att kontinuerligt övervaka och på regional, 
multilateral och bilateral nivå ta itu med klyftan mellan utbud och efterfrågan för råvaror 
av avgörande betydelse och sällsynta jordartsmetaller, samt att inleda ytterligare 
diskussioner med Kina om landets användning av WTO-reglerna för att tillämpa en kvot 
på sällsynta jordartsmetaller som i själva verket inte är hotade naturresurser. Parlamentet 
framhåller särskilt att Kina måste respektera WTO:s regler om tillgång till råvaror, enligt 
WTO:s beslut av den 5 juli 2011, och regler om tillgång till sällsynta jordartsmetaller.
Parlamentet betonar behovet av ett gemensamt europeiskt tillvägagångssätt när det gäller 
råvaror, för att öka den politiska pressen och säkerställa att företag inom EU har tillgång 
till grundläggande resurser för sin produktion på lika villkor.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en djupgående analys av 
växelkursernas effekter på handelsbalansen mellan EU och Kina. Parlamentet uppmanar 
Kina att vidta ytterligare åtgärder för att den kinesiska yuanen ska bli fullt konvertibel.
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11. Europaparlamentet uppmärksammar flera rapporter som beställts av EU-institutionerna, 
i vilka man ofta använder ett partiskt och nedsättande språk för att beskriva Kinas interna 
och globala ekonomiska verksamhet1. Parlamentet betonar behovet av att inleda 
en konstruktiv kritisk dialog samtidigt som man respekterar kulturella särdrag och 
olikheter i politisk organisation.

                                               
1 GD EXPO, ”China in Africa: A Critique” (Kina i Afrika: en kritisk granskning), briefing, (oktober 2010), 
PE449.518, s. 10: ”Kinas ekonomiska närvaro har spridit sig i Afrika som en oljefläck.”



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

SV

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande 22.11.2011

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

28
1
3

Slutomröstning: närvarande ledamöter 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

Slutomröstning: närvarande suppleanter Regina Bastos, María Irigoyen Pérez, George Lyon, Ramona Nicole 
Mănescu, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, 
Marc Tarabella, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp


