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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om EU og Kina: handelmæssig uligevægt
(2010/2301(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 2, 3, 6 og 21 i traktaten om Den Europæiske Union,

– der henviser til artikel 153, 191, 207 og 218 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– under henvisning til artikel 12, 21, 28, 29, 31 og 32 i Den Europæiske Unions Charter om 
Grundlæggende Rettigheder,

– der henviser til protokollen om Folkerepublikken Kinas tiltrædelse af 
Verdenshandelsorganisationen af 23. november 2001,

– der henviser til sin betænkning af 5. februar 2009 og betænkningen fra Direktoratet for 
Eksterne Politikker om handelsmæssige og økonomiske forbindelser med Kina

– der henviser til fælleskommunikéet fra det 13. topmøde mellem EU og Kina den 6. 
oktober 2010 i Bruxelles,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om handel, vækst og verdensanliggender:
Handelspolitikken som et centralt element i EU's 2020-strategi (KOM(2010)0612) og til 
sin beslutning af 27. september 201 om en ny handelspolitik for Europa i forbindelse med 
Europa 2020-strategien,

– der henviser til sin beslutning af 19. februar om EU's strategi for øget markedsadgang for 
EU's virksomheder,

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 beskyttelse 
mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab og 
Kommissionens meddelelse af 6. december 2006 om Europa i verden: Europas 
handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter i en global økonomi under forandring.

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 24. maj 2011 om et indre marked for 
intellektuelle ejendomsrettigheder, Kommissionens rapport af 14. juli 2011 om de 
europæiske toldmyndigheder anvendelse af bestemmelserne om intellektuelle 
ejendomsrettigheder og til beslutning af 18. december 2008 om betydningen af 
varemærkeforfalskning for den internationale handel,

– der henviser til rapporten fra WTO af 5. juli 2011 om Kinas eksporttiltag i forbindelse 
med visse råvarer og til sin beslutning af 13. september 2011 om en effektiv råvarestrategi 
for Europa,

– der henviser til sin beslutning af 6. april 2011 om etablering af en samlet EU-politik for 
internationale investeringer,
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– der henviser til sine beslutninger af 25. november 2010 om virksomhedernes sociale 
ansvar i internationale handelsaftaler og om menneskerettigheder, sociale og 
miljømæssige standarder i internationale handelsaftaler,

– der henviser til sin beslutning af 24. april 2008 med titlen "Mod en reformeret 
Verdenshandelsorganisation",

– der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om international handelspolitik i lyset 
af de krav, som klimaændringerne medfører,

– der henviser til sin beslutning af 5. februar 2009 om styrkelse af de europæiske SMV'ers 
rolle i international handel,

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 23. oktober 2011 og til 
sluterklæringen fra G20-topmødet i Cannes den 4. november 2011: En fælles fremtid og 
en kollektiv indsats til gavn for alle,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelser fra 
Udviklingsudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om 
Industri, Forskning og Energi og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
(A7-0000/2011),

A. der henviser til, at Kinas medlemskab af WTO i 2001 i vid udstrækning har bidraget til at 
gøre landet til den største vareeksportør i verden med en andel på 10,36 % i 2010 og til 
den næststørste økonomiske magt i verden;

B. der henviser til, at EU det vigtigste mål for Kinas eksport med en vækst på 39,5 % mellem 
2009 og 2010, og at Kina er EU's næstvigtigste handelspartner;

C. der henviser til, at der siden undertegnelsen af samarbejdsaftalen mellem EU og Kina i 
1985 er sket en væsentlig udvikling i handelsforbindelserne mellem de to regioner, og at 
den derfor bør fornys;

D. der henviser til, at den bilaterale samhandel mellem EU og Kina har været skæv siden 
1997 til Kinas fordel, og at handelsunderskuddet i 2010 beløb sig til € 168,7 mia mod € 49 
mia i 2000;

E. der henviser til den svage forventede økonomiske vækst i Europa på 0,5 % og den kraftige 
vækst i Kina på omkring 9 %;

F. der henviser til, at Kina siden 2001 har forpligtet sig til at overholde WTO-reglerne, til at 
liberalisere handelen og til at åbne sine markeder;

G. der henviser til, at undervurderingen af yuanen har givet Kina kunstige handelsfordele, og 
at medlemmerne af G20 har forpligtet sig til at fremme mere fleksible valutakurser;

H. der henviser til, At EU i 2010 har konfiskeret mere end 103 millioner produkter ved de 
ydre grænser, der mistænkes for at krænke intellektuelle ejendomsrettigheder til en samlet 
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værdi af € 1.11 mia, og at Kina var oprindelseslandet for 85 % af de konfiskerede varer;

I. der henviser til, at Kina i henhold til sin 12. femårsplan vil udvikle strategiske sektorer 
som energisektoren, bygge- og anlægssektoren samt transportsektoren, hvorfor der vil 
være et stort behov for udvikling af servicesektoren, hvilket vil skabe nye 
investeringsmuligheder for europæiske virksomheder;

Knæsættelse af princippet om gensidighed i EU's handelspolitik

1. opfordrer Kommissionen til at anvende gensidighedsprincippet i den fælles handelspolitik 
over for udviklede lande og tærskellandene som f.eks. Kina og at sikre lige vilkår for alle 
og undgå enhver form for protektionisme;

2. konstaterer, at den kinesiske økonomi ikke opfylder kriterierne for en markedsøkonomi 
som fastlagt af WTO; opfordrer Kommissionen til at samarbejde med den kinesiske 
regering om at fjerne hindringerne for at opnå status som en markedsøkonomi;
understreger, at dette først kan ske, når Kina har opfyldt disse kriterier; opfordrer EU til i 
form af årsberetninger regelmæssigt at evaluere Kinas overholdelse af de forpligtelser, der 
er indeholdt i protokollen om tiltrædelse af WTO;

3. Beklager de mange toldmæssige og ikke-toldmæssige hindringer for adgang til det 
kinesiske marked som f.eks. en vis diskriminering over for udenlandske aktører, bl.a. 
inden for banksektoren, forsikringssektoren og telekommunikationssektoren, en meget 
kompliceret afgiftsstruktur og tekniske handelshindringer som manglende åbenhed 
omkring de tekniske bestemmelser og typegodkendelse eller det kinesiske obligatoriske 
certificeringssystem; konstaterer, at Kina i modstrid med bestemmelserne i aftalen om 
støtte- og kompensationsforanstaltninger ikke systematisk indberetter sine støtteordninger;

4. er bekymret over, at udenlandske virksomheder har vanskeligt ved at få adgang til 
offentlige licitationer i Kina, mens adgangen til licitationer i Europa er garanteret;
beklager, at Kina ikke overholder den flersidede aftale om offentlige licitationer på trods 
af, at landet har forpligtet sig til det i protokollen om tiltrædelse af WTO; opfordrer 
Kommissionen til hurtigt at uarbejde en europæisk retsakt til sikring af, at europæiske 
virksomheder lettere får adgang til udenlandske licitationer, og til at tilskynde EU's 
handelspartnere som f.eks. Kina til at åbne for deres offentlige licitationer og fjerne de 
protektionistiske tiltag;

5. konstaterer, at de eksportkreditter, som de kinesiske myndigheder og banker indrømmer, 
fremme skævheden i samhandelen; opfordrer derfor Kina til at følge retningslinjerne i 
OECD-ordningen for offentligt støttede eksportkreditter; opfordrer Kommissionen til at 
bakke op om OECD's indsats for at få Kina med i ordningen; opfordrer ligeledes Kina til 
at underskrive OECD-konventionen om bekæmpelse af bestikkelse;

6. erindrer om, at den vigtigste accepterede form for etablering af udenlandske virksomheder 
i Kina er gennem joint ventures, der er en meget ufleksibel konstruktion. som ofte 
indebærer overførsel af strategisk teknologi, som kan styrke Kinas konkurrenceevne i 
forhold til den europæiske industri på områder, hvor EU står i spidsen;

7. opfordrer EU til, når det er nødvendigt, at anvende handelspolitiske forsvarsmekanismer i 
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overensstemmelse med WTO-bestemmelserne, dvs. antidumping-indgreb, 
støtteudligningstiltag og beskyttelsesforanstaltninger i tilfælde af ulovlig handelspraksis 
fra Kinas side for at sikre lige vilkår i samhandelen mellem EU og Kina;

Forsvar for den europæiske industris interesser

8. beklager den utilstrækkelige beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i Kina og 
manglen på konkret støtte til europæiske virksomheder, herunder navnlig små og 
mellemstore virksomheder, for at sætte dem i stand til effektivt at bekæmpe krænkelser af 
intellektuelle ejendomsrettigheder; glæder sig over Kommissionens beslutning om at 
revidere direktivet om gennemførelse af intellektuelle ejendomsrettigheder; ønsker, at 
Kina fortsætter udmøntningen af de internationale retsbestemmelser om beskyttelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder og navnlig bekæmpelse af forfalskninger i kinesisk ret, 
og kræver, at de kinesiske myndigheder rent faktisk håndhæver bestemmelserne; beklager, 
at Kina ikke deltager i forhandlingerne om den næste internationale aftale om bekæmpelse 
af forfalskninger (ACTA); opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke 
toldsamarbejde indbyrdes og med tredjelande navnlig om konfiskation af forfalskede 
varer og om at forenkle toldprocedurerne;

9. henviser til, at Kina udvinder 97 % af de sjældne jordarter, der anvendes i verden, og 
opfordrer landet til at garantere en retfærdig og vedvarende forsyning af dets 
handelspartnere; opfordrer Kommissionen til at være særlig opmærksom på enhver 
eventuel begrænsning i Kinas eksport af råvarer; erindrer i den forbindelse med, at WTO
den 5. juli 2011 fordømte Kina for at have indført begrænsninger i eksporten af visse 
råvarer; opfordrer Kommissionen til at udvikle en europæisk strategi for god 
råvareforvaltning gennem en bedre energieffektivitet, genbrug, begrænsning i anvendelse 
af råvarer og udvikling af det industrielle samarbejde inden for fremtidsindustrierne i den 
grønne økonomi;

10. opfordrer Kommissionen til at forhandle en ambitiøs investeringsaftale på plads mellem 
EU og Kina for at skabe et bedre klima for europæiske investorer i Kina og samtidig øge 
kapitalstrømmen fra Kina til EU;

Fjernelse af valutakurskonkurrencen

11. erindrer om, at Kina ligger inde med en del at eurozone-landendes statsgæld; understreger, 
at denne kendsgerning har fået en ny politisk dimension som følge af de alvorlige 
gældsproblemer i eurozonen; opfordrer Kommissionen til sammen med ECB og 
medlemsstaterne at overveje en samordnet metode til identificering af indehaverne af 
denne statsgæld; stiller spørgsmålstegn ved EU's evne til af føre handelsforhandlinger med 
Kina som følge af landets bidrag til den finansielle stabilisering af eurozonen;

12. understreger, at den kroniske undervurdering og den manglende konvertibilitet af yuanen 
giver den kinesiske eksport en illoyal konkurrencefordel samtidig med, at Kina ligger ind 
med en tredjedel af verdens valutareserver; erindrer om, at den økonomiske og 
handelsmæssige stabilitet i verden er i fare, hvis der ikke sker en styrkelse af reguleringen 
af de internationale finansmarkeder og den makroøkonomiske samordning mellem G20-
landene; opfordrer Kina til at lade kursen på yuanen stige, så det når et hensigtsmæssigt 
kursniveau; erindrer om, at EU i henhold til traktaterne i tilfælde af alvorlig uligevægt på 
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de globale valutamarkeder kan indføre en valutakurspolitik;

Omorganisering af samhandelen

13. opfordrer medlemsstaterne til at kræve, at udenlandske virksomheder overholder de 
europæiske arbejdsmarkeds- og miljøbestemmelser og opretholder beskæftigelsen, når de 
køber europæiske virksomheder eller opretter filialer i EU; opfordrer Kommissionen til at 
oprette et organ, som skal forhåndsevaluere udenlandske strategiske investeringer i lighed 
med CFIUS-Udvalget i USA for at have et klart billede af, hvilke virksomheder der 
arbejder og investerer i EU;

14. opfordrer EU til at foreslå en reform af WTO's handelsregler, herunder bindende 
arbejdsmarkeds- og sundhedsbestemmelser, som skal udarbejdes i samarbejde mellem 
WHO, ILO og FN;

15. opfordrer EU til at udarbejde en strategi for at forhindre tvungen overførsel af teknologi;
ønsker i den forbindelse en hurtig afslutning af den styrkede samarbejdsprocedure i 
forbindelse med EU-patentet;

16. kræver at samtlige produkter, som cirkulerer på det indre marked, strengt overholder alle 
europæiske bestemmelser og normer, og opfordrer Kommissionen til hurtigt at fremsætte 
forslag til en køreplan i overensstemmelse med WTO-reglerne om en gradvis indførelse af 
konditionalitet i samhandelen og/eller en udligning ved grænserne for varer, der kommer 
fra tredjelande, som ikke overholder disse normer;

Evaluering af Kinas rolle i verden

17. understreger Kinas voksende indflydelse på den internationale scene; opfordrer derfor EU 
til at holde øje med de økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser af Kinas 
stigende investeringer i udviklingslandene og navnlig i Afrika;

18. erindrer om, at Kina er den største udleder af drivhusgas i verden; opfordrer EU til at 
foreslå, at WTO indfører bindende økologiske og klimamæssige bestemmelser ved at 
medtage effektive miljøbestemmelser i de internationale handelsbestemmelser;

19. erindrer om, at Kina ikke længere modtager traditionel udviklingsbistand fra EU og nu i 
steder indgår i et strategisk partnerskab; opfordrer Kommissionen til i forbindelse med 
reformen af den generelle toldpræferenceordning at tage hensyn til udviklingen i 
verdensøkonomien og fremkomsten af visse mere udviklede lande, som f.eks. Kina, som 
nu er konkurrencedygtige på verdensplan;

Væbning af EU i den globale konkurrence

20. opfordrer EU til at udvikle en ambitiøs fælles industripolitik på grundlag af forskning og 
innovation, der skal underbygges af innovative finansieringsmetoder som f.eks. 
projektobligationer, og som skal støtte udviklingen af små og mellemstore virksomheder, 
navnlig gennem adgang til offentlige licitationer, for at opretholde konkurrenceevnen over 
for de nye store aktører inden for industri og forskning; opfordrer EU til at øge værdien af 
produktionen i Europa bl.a. gennem forbedring af mærkningen "made in";



PE478.356v01-00 8/12 PR\885424DA.doc

DA

21. ønsker at EU styrker sin økonomiske, budgetmæssige, beskatningsmæssige og politiske 
forvaltning for derved at blive en troværdig og vægtig partner på den internationale scene;
opfordrer Kommissionen og Rådet til at tale med én stemme for at undgå at partnerskaber 
og bilaterale aftaler svækker EU's stilling; opfordrer indtrængende EU til at gennemføre 
en langsigtet strategi over for Kina;

22. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Umiddelbart inden åbningen af G20-topmødet den 1. november 2011 udtalte præsidenten for 
Folkerepublikken Kina, Hu Jintao, at Kina havde til hensigt sammen med Europa at skabe et 
partnerskab mellem ligeværdige partnere, som byggede på gensidig respekt, venskab og 
gensidig tillid, et samarbejdspartnerskab, som var kendetegnet af gensidige fordele, win-win 
og fælles udvikling. Denne erklæring, som blev fremsat midt i den europæiske 
statsgældskrise, understregede netop, at den kinesiske økonomi ikke på lang sigt kan være 
interesseret i et fald i væksten i Europa.

Kina bekræfter i virkeligheden, at det har brug for vækst i dets handelspartneres økonomier 
for at kunne fyre op under sin egen økonomiske udvikling og gennemføre de interne 
forandringer, som dette medfører, navnlig en styrkelse af det indenlandske forbrug og en 
højnelse af befolkningens levefod. Der er fastsat en strukturudvikling i den 12. femårsplan 
(2011-2015), som lægger vægt på en afbalancering af væksten i Kina gennem styrkelse af det 
indenlandske forbrug og bæredygtig udvikling.

En sådan ændring af den økonomiske model vil skabe nye muligheder for den europæiske 
økonomi på betingelse af, at disse målsætninger ledsages af et stærkt udspil fra de kinesiske 
myndigheder med hensyn til markedsadgang, kontrol med udenlandske investeringer, 
beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og fjernelse af tekniske handelshindringer.
Hvis alle disse hindringer fjernes, vil det medføre en genopretning af samhandelen, hvilket 
igen vil skabe vækst i den europæiske økonomi. Europa har nemlig brug for Kina, og Kina 
har brug for Europa.

En ny fase i handelsforbindelserne mellem EU og Kina skal indledes i denne ånd, som bygger 
på et ligeværdigt partnerskab, gensidige fordele og fælles udvikling. Det er en sådan 
gensidighed, som Europa har krævet i lang tid.

Med en årlig vækst på næste 10 % i de sidste 30 år og en eksportorienteret økonomi har Kina 
nydt godt af liberaliseringen af samhandelen. Kina vil udvikle sig til den stærkeste økonomi i 
verden i århundredets midte.

På sin side har EU, der er den største økonomiske magt og den største kunde for den kinesiske 
eksport, set sit handelsunderskud eksplodere fra € 49 mia i 2000 til € 16,8 mia i 2010 samtidig 
med, at det har haft en svag økonomisk vækst, har ført til et voksende budgetunderskud i de 
fleste medlemsstater.

Der er således helt kart tale om en skæv udvikling, og det er nødvendigt at analysere 
årsagerne og foreslå veje og midler til at rette op på denne skævhed inden for rammerne af en 
fornyet partnerskab, som bygger på gensidighedsprincippet og loyal konkurrence.

I. - ÅRSAGERNE TIL SKÆVHEDEN

Europæiske virksomheder kan i dag ikke investere i Kina på samme vilkår som dem, der 
gælder for kinesiske investeringer i Europa.



PE478.356v01-00 10/12 PR\885424DA.doc

DA

Handelshindringer for adgangen til de kinesiske markeder

På trods af de fremskridt, som Beijing har gjort for at mindske de handelsmæssige hindringer 
for adgang til markederne, findes der stadig en række hindringer, som det fremgår af den 
seneste rapport fra EU's handelskammer i Kina: 43 % af lederne af europæiske virksomheder i 
Kina mener i 2011, at Beijing har truffet diskriminerende tiltage over for dem i modsætning 
til 33 % i 2010. I rapporten understreges det endog, at de seneste tiltag, som i endnu højere 
grad begrænser åbningen af markederne, stiller spørgsmålstegn ved, om der er en reel vilje til 
at skabe langsigtede muligheder for alle aktører.

Der er stadig andre handelsmæssige hindringer som f.eks. ydelsen at støtte eller 
eksportkreditter inden for visse sektorer, krav om national certificering og manglende 
gennemskuelighed omkring normer.

Begrænset adgang til offentlige licitationer i Kina

Deltagelse i offentlige licitationer i Kina ligger uden for de europæiske virksomheders 
rækkevidde Ud over de meget komplicerede regler er omfanget og arten af licitationerne 
meget begrænsede, og den manglende gennemskuelighed og konkurrence samt standarder, 
der ikke er i overensstemmelse med de internationale regler, bevirker, at de europæiske 
virksomheder er udelukket.

Teknologioverførsel og beskyttelse af intellektuel ejendomsret

De fleste virksomheder, som ønsker at investere i Kina, er højteknologivirksomheder. Den 
kinesiske ordning med joint ventures forhindrer imidlertid europæiske investorer i at blive 
flertalsaktionærer inden for automobil- og telekommunikationsindustrien.

Endvidere afskrækker den ringe beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i Kina - som 
ikke deltager i forhandlingerne om ACTA - stadig flere europæiske investorer. Der skal i den 
forbindelse mindes om, at væksten i eksporten fra Kina går hånd i hånd med mængden af 
forfalskede varer, som er blevet konfiskeret ved EU's eksterne grænser: i 2010 kom 85 % af 
varer, som krænkede intellektuelle ejendomsrettigheder, og som blev konfiskeret af de 
europæiske toldmyndigheder, fra Kina.

Råvarer

Kinas råvarepolitik, navnlig vedrørende sjældne jordarter, der er vigtige for den europæiske 
højteknologiindustri, giver anledning til stadig flere spændinger. Kina, som tegner sig for 97 
% af verdensproduktionen har indført eksportbegrænsninger officielt for at prioritere den 
indenlandske efterspørgsel. Kinas adfærd i forbindelse med andre råvarer er blevet indklaget 
for WTO's tvistbilæggelsesorgan, som kendte Kina skyldig i 2011.

Valutaspørgsmålet

Fordi USA og EU, der er Kinas to største partnere, har flydende valutaer, skaber 
undervurderingen og den manglende konvertibilitet af Yuanen, der giver sig udslag i en 
omfattende valutakursdumping, et alvorligt problem. Denne undervurdering har gjort det 
muligt for Kina at opbygge valutareserver for næsten US$ 3200 mia og at udvikle sine 
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investeringer i Europa for at få adgang til højteknologi, men også at opkøbe en del af visse 
EU-medlemsstaters statsgæld, uden at vi ved - hvilket også er tilfældet med hensyn til 
investeringer - hvor meget landet ligger inde med, da der ikke er noget måleinstrument.

Kina har imidlertid også visse klagepunkter over for os: Det meget komplicerede 
toldafgiftssystem for landbrugsprodukter, støtten i henhold til den fælles landbrugspolitik, 
tekniske handelshindringer eller begrænsninger i udenlandske investeringer i visse 
medlemsstater. Nærværende betænkning indeholder visse angivelser om, hvad EU bør 
foretage sig vedrørende kinesiske investeringer på sit område under overholdelse af WTO-
reglerne. I første omgang er det nødvendigt at udforme en europæisk økonomisk politik og 
industripolitik, så EU kan handle med Kina på lige vilkår og udelukke enhver form for 
protektionisme.

II. GENSIDIGHED I CENTRUM FOR DET NYT PARTNERSKAB

Efter denne første nødvendige etape med åbning af vore respektive grænser, som kommer 
efter årtier med kold krig, skal der etableres et partnerskab til fordel for begge parter, navnlig i 
betragtning af, at Kina har nydt godt af fordelene ved fri samhandel. Det er absolut 
nødvendigt at rette op på skævheden, da den offentlige mening i den krise, som vi befinder os 
i i Europa i dag, ikke er døv over for påstande om, at Kina har en del af skylden for alle vore 
problemer.

Europas filosofi er hverken at lukke af eller at blotte sig fuldstændig for elementerne. Begge 
disse ekstreme muligheder er i modstrid med fællesskabstanken og i modstrid med Europa 
interesser og interesserne hos de europæere, der forsvarer en reguleret, afbalanceret og 
multilateral vision af de internationale forbindelser. Europas strategi er at bygge partnerskaber 
på grundlag af tillid og gensidighed, da disse faktorer mindsker spændingerne og fremmer en 
fælles vækst.

Adgang til markederne og loyal international konkurrence

Europæiske virksomheder skal have adgang til det kinesiske marked på samme vilkår, som 
kinesiske virksomheder har adgang til det europæiske marked. Det haster med, at Kina 
tiltræder den flersidede aftale om offentlig licitation, og med, at landet tilpasser sine normer 
og standarder til de internationale normer, udarbejder fælles normer inden for 
fremtidssektorerne og afvikler hindringerne for adgang til det kinesiske marked som 
licensordninger, direkte støtte og blokering i forbindelse med offentlige indkøb. Vi har 
ligeledes behov for, at EU udformer en strategi for at undgå tvungen teknologioverførsel.
Desuden skal der hurtigt findes en løsning på spørgsmålet om et styrket samarbejde omkring 
EU-patentet.

Det er ligeledes uundgåeligt at overveje en reform af WTO for at medtage overholdelse af 
sociale, sundhedsmæssige og miljømæssige normer, som skal udarbejdes i samarbejde 
mellem ILO, WHO og FN. . Inden for en sådan stram ramme skal det være muligt at anvende 
konditionalitetsprincippet i forbindelse med samhandelen. Endelig er der det ømtålelige 
spørgsmål om, hvorvidt Kina er en markedsøkonomi. Kommissionen bør påtage sig at bistå 
den kinesiske regering i bestræbelserne på at fjerne e nuværende hindringer.
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Nye værktøjer til sikring af mere åbenhed

I modsætning til USA kender EU ikke nøjagtigt omfanget af Kinas investeringer i 
medlemsstaternes økonomi, hvad enten der er tale om investeringer eller opkøb af offentlige 
gældsobligationer. Denne manglende viden er naturligvis skadelig for de europæiske 
interesser og giver anledning til vilde spekulationer. EU bør indføre et instrument i lighed 
med Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) for at få et overblik over 
udenlandske indehavere af statsgældsbeviser. EU bør ligeledes hvert år offentliggøre en 
rapport om Kinas overholdelse af bestemmelserne i protokollen om tiltrædelse af WTO og 
sikre en bedre udnyttelse af de handelsmæssige forsvarsinstrumenter, det den råder over.

Undervurderingen af yuanen og den manglende konvertibilitet skader åbenheden og tilliden i 
samhandelen. EU bør stå fast over for de kinesiske myndigheder og tilskynde landet til at 
fortsætte den allerede påbegyndte udvikling. Vi bør ikke glemme, at EU i medfør af 
traktaterne kan indføre en valutakurspolitik i tilfælde af alvorlige valutaforstyrrelser på 
verdensmarkedet.

En ny ramme for forbindelserne med Kina

Der er sket en væsentlig stigning i samhandelen mellem EU og Kina i de seneste 30 år 
samtidig med Kinas stigende indflydelse på den internationale scene. Det er derfor 
nødvendigt, at EU og Kina ajourfører bestemmelserne i deres samarbejdsaftale fra 1985. Selv 
om Kina endnu kan betragtes som en markedsøkonomi, er det imidlertid nødvendigt at 
medtage strammere bestemmelser i aftalen om import og eksport af varer.

Den nye investeringsaftale skal tage hensyn til nødvendigheden af ubegrænset adgang til 
offentlige licitationer i Kina på samme vilkår som i Europa. EU bør ligeledes være 
opmærksom på de potentielle økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser af Kinas 
voksende investeringer i udviklingslandene og navnlig i Afrika.

----

Det haster for EU med at gennemføre en genindustrialiseringspolitik og en forsknings- og 
innovationspolitik, som står mål med de nye udfordringer i verden. Ud fra det synspunkt vil 
det f.eks. være nyttigt, at EU tilskynder til køb af europæiske varer.

Det er overflødigt at understrege nødvendigheden af en bedre samordning mellem 
medlemsstaterne, så deres bilaterale forbindelser med Kina ikke svækker EU's stilling over 
for landet.

Dette krav om en bedre samordning dækker ikke blot samhandelen. For os drejer det sig om at 
bevare en social markedsøkonomi, som er åben men som sikrer gensidighed og beskytter 
europæiske interesser, og som også fremmer og forsvarer vores ideer om udvikling, demokrati 
og menneskerettigheder. Vi er nemlig overbevist om, at social og økonomisk udvikling går 
hånd i hånd med etablering af demokratiske institutioner.


