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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно ЕС и Китай: Липса на баланс в търговията?
(2010/2301(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид членове 2, 3, 6 и 21 от Договора за Европейския съюз,

– като взе предвид членове 153, 191, 207 и 218 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид членове 12, 21, 28, 29, 31 и 32 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз,

– като взе предвид протокола за присъединяване на Народна република Китай към 
Световната търговска организация от 23 ноември 2001 г.,

– като взе предвид своята резолюция от 5 февруари 2009 г. и доклада на своята 
Генерална дирекция по външни политики на ЕС от юли 2011 г. относно търговските 
и икономическите отношения с Китай1,

– като взе предвид съвместната декларация от Тринадесетата среща на високо 
равнище между ЕС и Китай, проведена в Брюксел на 6 октомври 2010 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Търговия, растеж и 
световни дела – Търговската политика като ключов елемент на стратегията на ЕС 
2020“ (COM(2010)0612) и своята резолюция от 27 септември 2011 г. относно новата 
търговска политика за Европа в рамките на стратегията „Европа 2020“2,

– като взе предвид своята резолюция от 19 февруари 2008 г. относно стратегията на 
ЕС за осигуряване на по-добър достъп до външни пазари за европейските 
предприятия3,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за 
защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската 
общност, и съобщението на Комисията от 6 декември 2006 г., озаглавено „Глобална 
Европа: инструменти за търговска защита в Европа в една променяща се глобална 
икономика“,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Единен пазар за правата 
върху интелектуална собственост“ от 24 май 2011 г., доклада на Комисията от 
14 юли 2011 г. относно прилагането от европейските митнически органи на правата 
върху интелектуална собственост и своята резолюция от 18 декември 2008 г. 
относно въздействието на подправянето на продукти върху международната 

                                               
1 ОВ С 67Е, 18.3.2010 г., стр. 132.
2 Приети текстове, P7_TA(2011)0412.
3 ОВ C 184E, 6.8.2009 г., стр. 16.
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търговия1,

– като взе предвид доклада на СТО от 5 юли 2011 г. относно експортните мерки на 
Китай по отношение на различни суровини и своята резолюция от 13 септември 
2011 г. относно ефективна стратегия за суровините в Европа2,

– като взе предвид своята резолюция от 6 април 2011 г. относно бъдещата европейска 
политика в областта на международните инвестиции3,

– като взе предвид своите резолюции от 25 ноември 2010 г. относно корпоративната 
социална отговорност в международните търговски споразумения4 и относно 
правата на човека и социалните и екологичните стандарти в международните 
търговски споразумения5,

– като взе предвид своята резолюция от 24 април 2008 г. относно „ Към реформа на 
Световната търговска организация“6,

– като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно международната 
търговска политика в контекста на неотложните приоритети по отношение на 
изменението на климата7,

– като взе предвид своята резолюция от 5 февруари 2009 г. относно засилването на 
ролята на европейските малки и средни предприятия в международната търговия8,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 23 октомври 2011 г. и 
окончателната декларация от срещата на високо равнище на Г-20: „С цел 
изграждане на нашето общо бъдеще да укрепим нашите колективни действия в 
полза на всички“, съставена в Кан на 4 ноември 2011 г.,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становищата 
на комисията по развитие, на комисията по заетост и социални въпроси, на 
комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на комисията по 
вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-0000/2011),

А. като има предвид, че присъединяването на Китай към СТО през 2001 г. допринесе в 
голяма степен за превръщането на страната в най-големия износител на стоки в 
света, с 10,36 % от износа през 2010 г., и във втората световна икономическа сила;

Б. като има предвид, че ЕС е водещата дестинация на китайския износ, който се е 
увеличил с 39,5 % през периода 2009−2010 г. и че Китай е вторият търговски 

                                               
1 ОВ С 45Е, 23.2.2010 г., стр. 47.
2 Приети текстове, P7_TA(2011)0364.
3 Приети текстове, P7_TA-PROV(2011)0141.
4 Приети текстове, P7_TA(2010)0446.
5 Приети текстове, P7_TA(2010)0434.
6 ОВ С 259Е, 29.10.2009 г., стр. 77.
7 Приети текстове, P7_TA(2010)0445.
8 ОВ С 67Е, 18.3.2010 г., стр. 101.
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партньор на ЕС;

В. като има предвид, че след подписването на споразумението за сътрудничество 
между ЕС и Китай през 1985 г. търговските отношения между двете страни 
значително се развиха и по тази причина въпросното споразумение следва да се 
поднови;

Г. като има предвид, че двустранната търговия между ЕС и Китай разкрива дисбаланс 
в полза на Китай от 1997 г. насам и че търговският дефицит се е увеличил до 
168,8 милиарда евро през 2010 г. в сравнение с 49 милиарда евро през 2000 г.;

Д. като има предвид слабия икономически растеж в Европа, който се прогнозира да 
бъде 0,5 % през 2012 г. и силния икономически растеж на Китай − от порядъка на 
9 %;

Е. като има предвид, че от 2001 г. насам Китай се ангажира да спазва правилата на 
СТО, да либерализира своята търговия и да отвори своя пазар;

Ж. като има предвид, че подценяването на юана създава изкуствени търговски 
предимства за Китай и че всички държави на Г-20 се ангажираха да улеснят една 
по-голяма гъвкавост на обменните курсове;

З. като има предвид, че през 2010 г. ЕС е конфискувал на своите външни граници над 
103 милиона продукта, на обща стойност от 1,11 милиарда евро, за които 
съществуват подозрения, че нарушават правата върху интелектуалната собственост 
(ПИС), и че Китай е страната на произход на 85 % от тези стоки;

И. като има предвид, че Китай, съгласно своя 12-ти петгодишен план, следва да развие 
стратегическите сектори на енергетиката, строителството и транспорта и ще бъде 
изправен пред важни потребности в областта на развитието на услуги, което ще 
предостави нови възможности за инвестиции за европейските предприятия;

Издигане на реципрочността до категорията на принцип на търговската политика 
на ЕС

1. изисква Комисията да прилага принципа на реципрочност в общата търговска 
политика на ЕС с развиващите се страни и страните с бързоразвиващи се икономики 
като Китай, за да се гарантират равнопоставени условия за всички при избягване на 
протекционизма;

2. посочва, че китайската икономика не отговаря на критериите за пазарна икономика 
съгласно определението на СТО; приканва Комисията да сътрудничи с китайското 
правителство с оглед елиминиране на пречките за постигане на статут на пазарна 
икономика; подчертава факта, че този статут следва да бъде предоставен само 
когато Китай изпълни въпросните критерии; призовава ЕС да извършва периодична 
оценка, под формата на годишен доклад, на спазването от страна на Китай на 
задълженията, включени в неговия протокол за присъединяване към СТО;

3. изразява съжаление относно наличието на многобройни тарифни и нетарифни 
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бариери на китайския пазар като някои прояви на дискриминация по отношение на 
чуждестранните стопански субекти, особено в банковия сектор, застрахователния 
сектор и сектора на телекомуникациите, сложността на структурата на тарифите и 
техническите пречки пред търговията като липсата на прозрачност на техническите 
правила и на процедурите за оценка на съответствието или китайската система на 
задължително сертифициране (CCC); посочва че Китай, противно на предвиденото 
в споразумението за субсидиите и изравнителните мерки (ASMC), не уведомява по 
систематичен начин относно тези специфични субсидии;

4. изразява загриженост относно трудността на достъпа до китайските обществени 
поръчки за чуждестранните предприятия докато достъпът до европейските 
обществени поръчки е гарантиран; изразява съжаление, че Китай не се е 
присъединил към многостранното споразумение относно обществените поръчки, 
въпреки че се е ангажирал в това отношение в своя протокол за присъединяване към 
СТО; изисква от Комисията да изработи бързо европейски инструмент, който да 
гарантира по-добър достъп за европейските предприятия до чуждестранните
обществени поръчки и който насърчава търговските партньори на ЕС, като Китай, 
да отворят своите обществени поръчки и да премахнат мерките на протекционизъм;

5. отбелязва, че отпуснатите от китайските органи и банки експортни кредити 
благоприятстват нарушенията на търговията; следователно призовава Китай да 
действа в съответствие с основните насоки на споразумението на ОИСР относно 
официално подкрепяните експортни кредити; призовава Комисията да подкрепи 
усилията на ОИСР да получи съгласието на Китай да участва в тази договореност; 
също така насърчава Китай да стане страна по конвенцията на ОИСР за борба с 
корупцията;

6. припомня, че основната форма, разрешена за установяване на чуждестранни 
предприятия в Китай, е механизмът на съвместното предприятие – механизъм, 
който е много ограничаващ и прекалено често се свързва с трансферите на 
стратегически технологии, които могат да благоприятстват конкурентното развитие 
на Китай в ущърб на европейската промишленост в областите, в които ЕС заема 
водеща позиция;

7. призовава ЕС да прибегне, при необходимост, до инструментите за търговска 
защита в съответствие с правилата на СТО, а именно мерки срещу дъмпинга, срещу 
субсидиите и предпазни мерки, в случай на незаконна търговска практика от страна 
на Китай, с цел да се гарантират равнопоставени условия за търговията между ЕС и 
Китай;

Защита на европейските интереси в областта на промишлеността

8. изразява съжаление относно недостатъчната защита на ПИС в Китай, както и 
относно липсата на конкретни средства на разположение на европейските 
предприятия, особено МСП, за ефикасна борба срещу нарушенията на ПИС; 
приветства решението на Комисията да представи предложение за преразглеждане 
на Директивата относно прилагането на правата върху интелектуалната 
собственост; изразява желание Китай да продължи да транспонира в своето 
национално законодателство международното право, което е в сила, в областта на 
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закрилата на правата върху интелектуалната собственост, и по-конкретно в областта 
на борбата срещу фалшифицирането, и призовава китайските органи действително 
да го прилагат; изразява съжаление, че Китай не участва в преговорите за бъдещото 
международно споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA); призовава 
Комисията и държавите-членки да засилят митническото сътрудничество в ЕС и с 
трети страни, особено при конфискуването на фалшифицирани продукти, и да 
опростят митническите процедури;

9. отбелязва, че Китай произвежда 97 % от редкоземните метали, използвани в 
световен мащаб, и призовава да се осигурят равноправните и устойчиви доставки на 
тези метали за неговите търговски партньори; призовава Комисията да обърне 
особено внимание на всички евентуални ограничения, налагани от Китай, по 
отношение на износа на суровини; във връзка с това припомня решението на СТО 
от 5 юли 2011 г. срещу Китай във връзка с прилагането от негова страна на 
експортни ограничения за някои суровини; призовава Комисията да разработи 
европейска стратегия за добро управление на суровините, включваща повишаване 
на енергийната ефективност, рециклиране, намаляване на използването на ресурси и 
развитие на промишлено сътрудничество в обещаващите сектори на зелената 
икономика;

10. призовава Комисията да сключи амбициозно споразумение за инвестиции между ЕС 
и Китай, което има за цел да създаде по-добра среда за европейските инвеститори в 
Китай, като същевременно се увеличава равнището на капиталовите потоци от 
Китай към ЕС;

Разрешаване на въпроса за монетарната конкуренция

11. припомня, че Китай притежава държавен дълг на държавите-членки от еврозоната; 
подчертава, че този факт има ново политическо измерение вследствие на сериозните 
дългови проблеми в еврозоната; призовава Комисията да започне разисквания с ЕЦБ 
и държавите-членки относно създаването на координирана система за 
идентифициране на притежателите на държавен дълг; поставя под съмнение 
способностите на ЕС за провеждане на търговски преговори с Китай поради 
приноса на последния за финансовата стабилизация на еврозоната;

12. подчертава, че хроничното подценяване и неконвертируемостта на юана допринасят 
за нелоялно конкурентно предимство на китайския износ, както и че Китай 
притежава една трета от световните валутни резерви; посочва, че икономическата 
стабилност и стабилността на световната търговия са застрашени, освен ако не се 
укрепи международното финансово регулиране и макроикономическата 
координация между държавите от Г-20; призовава Китай да позволи юанът да 
повиши стойността си, за да достигне подходящ обменен курс; припомня, че в 
Европейските договори е установено, че ЕС може, в случай на неустойчиви 
монетарни дисбаланси в световен мащаб, да провежда политика по отношение на 
валутния курс;

Реформа на организацията на търговията

13. призовава държавите-членки да изискват от чуждестранните предприятия да зачитат 
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европейските социални и екологични стандарти и да гарантират устойчива заетост, 
когато закупуват европейски предприятия или установяват клонове в ЕС; изисква от 
Комисията да създаде орган, натоварен да извършва предварителна оценка на 
чуждестранните стратегически инвестиции, съгласно модела на комисията за
чуждестранни инвестиции (CFIUS) в Съединените щати, с цел да се придобие ясна 
представа относно предприятията, които извършват дейност и инвестират на 
територията на ЕС;

14. призовава ЕС да предложи реформа на правилата относно организацията на 
търговията, регламентирана от СТО, включително задължителни социални 
стандарти и стандарти по отношение на здравето, съставени съвместно със СТО, 
МОТ и ООН;

15. изисква ЕС да разработи стратегия с цел избягване на принудителните трансфери на 
технологии; във връзка с това изразява желание за бързото приключване на 
процедурата за засилено сътрудничество за патент на Общността;

16. изисква всички стоки в обращение на вътрешния пазар да спазват стриктно 
европейските правила и норми и отправя искане към Комисията да предложи в 
кратки срокове модел, в съответствие с правилата на СТО, за постепенно обвързване 
на търговията с условия и/или въвеждане на коригиране, приложимо на границите 
за стоките от трети държави, които не спазват тези норми;

Оценка на ролята на Китай в световен мащаб

17. подчертава нарастващото влияние на Китай на международната търговска сцена; 
следователно призовава ЕС да запази своята бдителност по отношение на 
икономическото и социалното въздействие и въздействието в областта на околната 
среда на нарастващия обем инвестиции на Китай в развиващите се страни, и по-
специално в Африка;

18. припомня, че Китай заема първо място в света по излъчване на емисии на парникови 
газове; призовава ЕС да предложи на СТО да включи съображения по отношение на 
околната среда и климата, когато установява ефективни екологични стандарти в 
своите правила за организацията на международната търговия;

19. припомня, че Китай вече не е традиционен бенефициент на помощта за развитие на 
ЕС, а се ползва със стратегическо партньорство; приканва Комисията, при 
провеждането на реформата на Общата система за преференции (ОСП), да вземе 
предвид промените в световната икономика и бързото развитие на някои по-
напреднали развиващи се страни като Китай, които вече са конкурентноспособни на 
световно равнище;

Инструменти на ЕС в условията на глобална конкуренция

20. отправя искане ЕС да разработи амбициозна обща индустриална политика, основана 
на изследователската дейност и иновациите, която да се ползва от новаторско 
финансиране, като облигациите за финансиране на проекти, и да подкрепя 
развитието на МСП, по-специално чрез достъпа до обществени поръчки, с цел да се 
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запази нейната конкурентоспособност спрямо нови влиятелни действащи лица в 
областта на промишлеността и изследователската дейност; призовава ЕС да изтъква 
стойността на европейската продукция, по-специално чрез подобряване на 
етикетирането „made in“;

21. изразява желанието си ЕС да укрепи своето икономическо, бюджетно, фискално и 
политическо управление с цел да се превърне в надежден и значим партньор на 
международната сцена; призовава Съвета и Комисията да действат съгласувано, за 
да не се допусне двустранни партньорства и споразумения да отслабят позицията на 
ЕС; настоятелно призовава ЕС да прилага дългосрочна стратегия по отношение на 
Китай;

22. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В навечерието на откриването на срещата на високо равнище на Г-20, на 1 ноември 
2011 г., Hu Jintao, президент на Народна република Китай, заяви, че „Китай 
възнамерява, съвместно с Европа […] да изгради равнопоставено партньорство, 
основано на взаимното уважение, приятелството и взаимното доверие; 
партньорство на сътрудничество, за което са характерни взаимните ползи, печалба и 
за двете страни и общото развитие […]“. Това изявление, в условията на кризата на 
европейския дълг, подчерта, че спад в растежа на Европа не бил за дълго от полза за 
икономиката на Китай.

По същество Китай твърди, че се нуждае от растеж на своите търговски партньори, за 
да подхранва собственото си икономическо развитие и вътрешните промени, до които 
води то, по-конкретно в областта на вътрешното потребление и повишаването на 
жизнения стандарт на китайското население. Тези структурни промени са определени в 
дванадесетия китайски петгодишен план (за периода 2011–2015 г.), в който се поставя 
ударение върху възстановяването на равновесието на китайския растеж чрез 
увеличаване на вътрешното потребление и устойчивото развитие.

Промяна в модела, източник на нови възможности за европейската икономика, при 
условие че тези цели са придружени от силни решения на китайските органи по 
отношение на достъпа до пазара, контрола върху чуждестранните инвестиции, 
защитата на правата върху интелектуалната собственост и премахването на 
техническите пречки пред търговията Това са все препятствия, премахването на които 
би осигурило възстановяване на равновесието на търговския обмен и следователно нов 
растеж за европейската икономика. Защото Европа се нуждае от Китай, а Китай се 
нуждае от Европа.

В този дух следва да се постави началото на нов етап на търговските отношения между 
ЕС и Китай, основан на равнопоставено партньорство, за което са характерни 
взаимните ползи и общото развитие. Взаимност, за която европейците отдавна 
претендират.

С ръст от почти 10 % годишно в продължение на вече 30 години, китайската 
икономика, която е ориентирана основно към износа, извлече ползи от разкритите 
възможности за търговски обмен. В средата на века Китай ще стане най-могъщата 
икономика в света.

От друга страна, в ЕС – първа търговска сила и основна дестинация на китайския износ 
– търговският дефицит се увеличи, нараствайки от 49 милиарда евро през 2000 г. на 
168,8 милиарда през 2010 г., като в същото време отбеляза слаб растеж, 
благоприятстващ повишаване на бюджетния дефицит в повечето държави-членки.

Следователно съществува безспорен дисбаланс, причините за който следва да бъдат 
анализирани, като се предложат пътища и начини за преодоляването му в рамките на 
подновено партньорство, основано на принципите на взаимност и лоялна конкуренция.



PR\885424BG.doc 11/14 PE478.356v01-00

BG

I – ФАКТОРИ ЗА ПОЯВАТА НА ДИСБАЛАНС

Днес европейските предприятия не могат да инвестират в Китай при условия, сходни на 
условията, които регулират китайските инвестиции в Европа.

Търговски бариери за достъпа до китайските пазари

Въпреки напредъка, постигнат от Пекин за намаляване на търговските бариери, които 
възпрепятстват достъпа до неговите пазари, все още съществуват много пречки, както е 
видно от последния доклад на Търговската палата на ЕС в Китай: 43 % от 
ръководителите на европейски предприятия, които извършват дейност в Китай, считат 
през 2011 г., че предприетите от Пекин мерки са дискриминационни спрямо тях, докато 
през 2010 г. техният дял беше 33 %. В същия доклад се уточнява дори, че „въведени 
неотдавна мерки, които ограничават още повече отварянето на пазара, пораждат 
въпроси относно волята да се създадат устойчиви възможности за всички участници 
на пазара.“

Остават и други търговски бариери, като например предоставянето на субсидии и 
кредити за износ в някои сектори, изискването за национално сертифициране или 
липсата на прозрачност на нормативната уредба.

Ограничен достъп до китайските процедури за обществени поръчки

Участието на европейските предприятия в китайски процедури за обществени поръчки 
е невъзможно. Освен проблемите, свързани с действието на сложни разпоредби, 
обемите и областта, за която се отнасят, обществените поръчки са все така ограничени, 
като същевременно липсата на прозрачност и конкуренция, както и неотговарящите на 
международните правила стандарти също са фактори, които изключват европейските 
предприятия.

Трансфер на технологии и защита на правата върху интелектуалната собственост

Повечето предприятия, които желаят да инвестират в Китай, са високотехнологични 
предприятия. Китайският механизмът на joint venture обаче не допуска чуждестранните 
инвеститори да станат мажоритарен акционер в областта на автомобилостроенето или 
телекомуникациите.

Освен това слабата защита на интелектуалната собственост в Китай – който не участва 
в преговорите за ACTA – възпира все повече европейските инвеститори. Във връзка с 
това следва да се припомни, че увеличаването на китайския износ е пропорционално на 
увеличеното количество фалшифицирани стоки, които се конфискуват по външните 
граници на ЕС: през 2010 г., 85 % от стоките в нарушение на правата върху 
интелектуалната собственост, конфискувани от европейските митници, произхождаха 
от Китай.

Суровини

Политиката на Китай в областта на суровините, и по-специално в областта на 
редкоземните елементи, които са важни за високотехнологичните европейски сектори, 
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поражда все повече напрежение. Китай, в който са съсредоточени 97 % от световното 
производство, въведе ограничения върху техния износ, за да може, официално, да даде 
предимство на вътрешното си търсене. Впрочем някои китайски практики във връзка с 
други суровини бяха оспорени пред Органа за уреждане на спорове на СТО, който се 
произнесе срещу Китай през юли 2011 г.

Въпросът за валутата

При условие че Съединените щати и Европа, двата най-големи партньора на Китай, са с 
„плаваща“ валута, ниската стойност и неконвертируемостта на юана, което е 
равностойно на ненадминат валутен дъмпинг, поставя налагащ се на съзнанието 
въпрос. Това подценяване на валутата позволи на Китай да натрупа почти 3200 
милиарда долара валутни резерви и да увеличи инвестициите си в Европа за 
придобиване на модерни технологии, а също така да изкупи част от държавния дълг на 
някои европейски страни, без наше знание – като това се отнася и за инвестициите –
поради липсата на инструменти, чрез които да се измери колко точно притежава.

От друга страна, Китай също има някои поводи за недоволство спрямо нас: сложна 
система от митнически такси за селскостопански продукти и субсидии съгласно общата 
селскостопанска политика, технически бариери пред търговията, както и ограничения 
за чуждестранните инвестиции от страна на държавите-членки на ЕС… Настоящият 
доклад дава насоки за действията, които ЕС следва да предприеме по отношение на 
китайските инвестиции на своя територия, в съответствие с разпоредбите на СТО. 
Преди всичко в доклада се потвърждава необходимостта да се разработи европейска 
икономическа и индустриална политика, за да може ЕС да осъществява лоялна 
търговия с Китай, като бъдат изключени всякакви форми на протекционизъм.

II. РЕЦИПРОЧНОСТ В ОСНОВАТА НА НОВО ПАРТНЬОРСТВО

Този първи необходим етап на отваряне на границите на ЕС и Китай, след десетилетия 
студена война, следва да бъде последван от партньорство, при което и двете страни 
печелят, още повече че Китай извлече голяма полза от свободната търговия. Търсенето 
на баланс е необходимост, тъй като в условията на кризата в Европа днес общественото 
мнение е чувствително към изявления, обвиняващи Китай, който се възприема като 
виновник за всички наши беди.

Подходът на Европа не е нито да се налагат безразборно ограничения, нито да се 
предоставя безразборно свободен достъп. Тези два подхода са в противоречие с 
общностния дух, в противоречие с интересите на Европа и европейците, които се 
застъпват за една регулирана, балансирана и многостранна визия за международните 
отношения. Подходът на Европа е изграждането на партньорства, които се основават на 
почтеността и взаимността – фактори, облекчаващи напрежението и спомагащи за 
споделен растеж.

Лоялен пазарен достъп и лоялна международна конкуренция

Достъпът на европейски предприятия на китайския пазар трябва да се осъществява при 
същите условия като достъпа на китайските предприятия до европейския пазар. 
Присъединяването на Китай към Многостранното споразумение за обществените 
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поръчки е наложително, също като и привеждането на китайските норми и стандарти в 
съответствие с международните стандарти, разработването на общи стандарти в 
секторите на бъдещето и премахването на защитните мерки, възпрепятстващи достъпа 
до китайския пазар като например лицензионния режим, преките плащания и бариерите 
пред възлагането на обществени поръчки. Необходимо е също така ЕС да разработи 
стратегия за избягване на принудителния трансфер на технологии. Също така трябва 
бързо да се намери решение на въпроса за процедурата на засилено сътрудничество във 
връзка с патента на Общността.

Важно е и да се разгледа възможността за реформа на СТО, за да се включат спазването 
на общи социални норми и на норми, свързани със здравето и околната среда, 
разработени съвместно с МОТ, СЗО и ООН. В тази бъдеща взискателна рамка, следва 
да се предвиди постепенното въвеждане на условия, обуславящи търговията. И накрая, 
един чувствителен въпрос – статутът на пазарна икономика на Китай: Комисията 
следва да си постави за цел да подкрепя усилията на китайското правителство за 
премахване на съществуващите бариери.

Нови инструменти за по-голяма прозрачност

За разлика от САЩ на ЕС не му е известна точната степен на проникване на Китай в 
икономиките на държавите-членки било то в инвестиции или придобити държавни 
облигации. Това неведение, разбира се, е в ущърб на европейските интереси и би могло 
да подхранва въображението. ЕС се нуждае от инструменти за измерване по примера на 
Комисията за чуждестранните инвестиции в САЩ (Committee on Foreign Investment in 
the United States, CFIUS), за да осигури информация за чуждестранните притежатели на 
държавен дълг. ЕС следва също така да публикува годишен доклад за спазването от 
страна на Китай на задълженията по протокола за присъединяване към СТО, както и да 
прилага по-добре инструментите за търговска защита, с които разполага.

Подценяването на юана и неговата неконвертируемост намаляват прозрачността и 
лоялността на търговския обмен. Следователно ЕС трябва да настоява пред китайските
органи и да ги насърчава да продължат да полагат усилия. Не следва да се забравя, че 
съгласно европейските договори ЕС може, в случай на непосилни световни парични 
дисбаланси, да приеме и прилага определена политика на обменния курс.

Нова рамка за отношенията между ЕС и Китай

Търговските отношения между ЕС и Китай се промениха съществено през последните 
30 години, също както и нарастващото влияние на Китай на международната сцена. 
Поради това е необходимо ЕС и Китай да актуализират условията на споразумението за 
сътрудничество от 1985 г. Въпреки че Китай все още не може да се счита за пазарна 
икономика, е все пак целесъобразно в това споразумение да бъдат включени по-строги 
разпоредби във връзка с вноса и износа на продукти.

Новото споразумение за инвестициите следва да вземе предвид необходимостта от 
неограничен достъп до китайските процедури за обществени поръчки при същите 
условия, както в Европа. ЕС следва да запази своята бдителност по отношение на 
икономическото и социалното въздействие и въздействието в областта на околната 
среда на нарастващия обем инвестиции на Китай в развиващите се страни, и по-
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специално в Африка.

----

За ЕС е наложително да започне да прилага съгласувана политика на 
реиндустриализация, както и политика на научни изследвания и иновации, които да 
съответстват на новите световни предизвикателства. От тази гледна точка би било от 
полза например ЕС да насърчава купуването на европейски стоки.

Излишно е да се подчертава категоричното изискване за по-добра координация между 
държавите-членки, така че техните двустранни отношения с Китай да не отслабват 
позицията на ЕС по отношение на този партньор.

Необходимост от по-добра координация, която излиза извън рамките на чисто 
търговските въпроси. За нас това означава не само да се защити моделът на една 
социална пазарна икономика, която е отворена, но и взискателна по отношение на 
реципрочността и която защитава интересите на европейците, но и да се насърчава и 
защитават нашите схващания за развитието, демокрацията и правата на човека. Защото 
ние считаме, че социалният и икономическият прогрес е тясно свързан с 
установяването на демократични институции.


