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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ΕΕ και την Κίνα: ανισορροπία στο εμπόριο;
(2010/2301(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 6 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 153, 191, 207 και 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 12, 21, 28, 29, 31 και 32 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο προσχώρησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου της 23ης Νοεμβρίου 2001,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Φεβρουαρίου 2009 και την έκθεση της 
Διεύθυνσης Εξωτερικών Πολιτικών του ΕΚ του Ιουλίου του 2011 σχετικά με τις 
εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Κίνα1,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 13ης διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Κίνας που διεξήχθη 
στις Βρυξέλλες στις 6 Οκτωβρίου 2010,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εμπόριο, ανάπτυξη και 
παγκόσμιες υποθέσεις - η εμπορική πολιτική ως βασική συνιστώσα της στρατηγικής 
“Ευρώπη 2020”» (COM(2010)0612) και το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 
σχετικά με μια νέα εμπορική πολιτική για την Ευρώπη στο πλαίσιο της στρατηγικής 
Ευρώπη 20202,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη στρατηγική 
της ΕΕ για την εξασφάλιση της πρόσβασης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην αγορά3,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, της 30ής 
Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο 
ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και την ανακοίνωση 
της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 2006 με τίτλο «Η Ευρώπη στον κόσμο: τα μέσα 
εμπορικής άμυνας της Ευρώπης σε μια μεταβαλλόμενη παγκόσμια οικονομία»,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η ενιαία αγορά για τα 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας» της 24ης Μαΐου 2011, την έκθεση της Επιτροπής
της 14ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την εφαρμογή, από τις ευρωπαϊκές τελωνειακές αρχές, 
των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και το ψήφισμά του της 18ης 
Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τις συνέπειες της απομίμησης/παραποίησης στο διεθνές 

                                               
1 ΕΕ C 67E της 18.3.2010, σ. 132.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν αυτήν την ημερομηνία, P7_TA(2011)0412.
3 ΕΕ C 184E, της 6.8.2009, σ. 16.



PE478.356v01-00 4/14 PR\885424EL.doc

EL

εμπόριο1,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του ΠΟΕ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τα μέτρα εξαγωγών 
από την Κίνα διαφόρων πρώτων υλών και το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 
σχετικά με μια αποτελεσματική στρατηγική στον τομέα των πρώτων υλών για την 
Ευρώπη2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Απριλίου 2011, σχετικά με τη μελλοντική 
πολιτική διεθνών επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης3,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες4 και σχετικά με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές 
συμφωνίες5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Απριλίου 2008, σχετικά με την πορεία προς 
μεταρρύθμιση του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τις διεθνείς 
εμπορικές πολιτικές στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλουν οι κλιματικές 
αλλαγές7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την ενίσχυση του 
ρόλου των ευρωπαϊκών ΜΜΕ στο διεθνές εμπόριο8,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 
2011 και την τελική δήλωση της συνόδου κορυφής της G20: «Για την οικοδόμηση του 
κοινού μας μέλλοντος, ας ενισχύσουμε τη συλλογική μας δράση προς όφελος όλων», που 
διεξήχθη στις Κάννες στις 4 Νοεμβρίου 2011,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της 
Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της 
Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς 
και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0000/2011),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση της Κίνας στον ΠΟΕ το 2001 συνέβαλε 
σημαντικά στο να καταστεί η Κίνα ο μεγαλύτερος εξαγωγέας εμπορευμάτων παγκοσμίως, 
με ποσοστό 10,36% των εξαγωγών το 2010, και επίσης να καταστεί η δεύτερη 
μεγαλύτερη οικονομική δύναμη στον κόσμο·

                                               
1 ΕΕ C 45E της 23.2.2010, σ. 47.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν αυτήν την ημερομηνία, P7_TA(2011)0364.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν αυτήν την ημερομηνία, P7_TA-PROV(2011)0141.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν αυτήν την ημερομηνία, P7_TA(2010)0446.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν αυτήν την ημερομηνία, P7_TA(2010)0434.
6 ΕΕ C 259E, της 29.10.2009, σ. 77.
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν αυτήν την ημερομηνία, P7_TA(2010)0445.
8 ΕΕ C 67E της 18.3.2010, σ. 101.
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Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο πρώτος προορισμός των κινεζικών εξαγωγών, που 
αυξήθηκαν κατά 39,5% μεταξύ 2009 και 2010, και ότι η Κίνα είναι ο δεύτερος 
σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έπειτα από την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας ΕΕ-Κίνας 
το 1985, οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο εν λόγω περιοχών έχουν αναπτυχθεί 
σημαντικά και ότι επομένως θα ήταν ενδεδειγμένη μια ανανέωση της συμφωνίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το διμερές εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας εμφανίζει 
ανισορροπία υπέρ της Κίνας από το 1997 και εξής και ότι αυτό το εμπορικό έλλειμμα το 
2010 ανερχόταν σε 168,8 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 49 δισεκατομμυρίων ευρώ το 
2000·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη την ισχνή οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης, που για το 2012 
αναμένεται να είναι 0,5%, και τη δυναμική ανάπτυξη της Κίνας, της τάξεως του 9%·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2001 και εξής η Κίνα έχει δεσμευθεί να τηρεί τους 
κανόνες του ΠΟΕ, να απελευθερώσει το εμπόριό της και να ανοίξει την αγορά της·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποτίμηση του γιουάν δημιουργεί τεχνητά εμπορικά 
πλεονεκτήματα για την Κίνα και ότι οι χώρες μέλη της G20 αναγκάζονται να 
εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ευελιξία των συναλλαγματικών ισοτιμιών·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010 η ΕΕ κατέσχεσε περισσότερα από 103 εκατομμύρια 
προϊόντα ύποπτα για παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) στα 
εξωτερικά της σύνορα, με τη συνολική αξία αυτών να ανέρχεται στα 1,11 δισεκατομμύρια 
ευρώ, και ότι η Κίνα είναι η χώρα προέλευσης του 85% αυτών των αντικειμένων·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα, στο πλαίσιο του 12ου πενταετούς σχεδίου της, 
αναμένεται να αναπτύξει τους στρατηγικούς τομείς της ενέργειας, των κατασκευών και 
των μεταφορών και να ανταποκριθεί στις σημαντικές ανάγκες στον τομέα της ανάπτυξης 
υπηρεσιών, παρέχοντας νέες δυνατότητες επενδύσεων για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις·

Ανάδειξη της αμοιβαιότητας σε αρχή της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ

1. ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει την αρχή της αμοιβαιότητας στην κοινή εμπορική 
πολιτική της ΕΕ με τις ανεπτυγμένες και τις αναδυόμενες χώρες όπως η Κίνα, 
προκειμένου να διασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλους, αποφεύγοντας 
κάθε είδους προστατευτισμό·

2. διαπιστώνει ότι η κινεζική οικονομία δεν πληροί όλα τα κριτήρια της οικονομίας της 
αγοράς, όπως ορίζονται από τον ΠΟΕ· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με την 
κινεζική κυβέρνηση με στόχο την εξάλειψη των εμποδίων στο καθεστώς της οικονομίας 
της αγοράς· επιμένει ότι το καθεστώς αυτό θα πρέπει να εκχωρηθεί μόνον αφού πρώτα η 
Κίνα έχει εκπληρώσει τα συναφή κριτήρια· ζητεί από την ΕΕ να προχωρήσει στην 
τακτική αξιολόγηση, υπό μορφή ετήσιας έκθεσης, της τήρησης από την Κίνα των 
υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο προσχώρησής της στον ΠΟΕ·

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι υπάρχουν πολυάριθμοι δασμολογικοί και μη 
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δασμολογικοί φραγμοί στην κινεζική αγορά, όπως ορισμένες διακρίσεις έναντι των ξένων 
οικονομικών φορέων, συγκεκριμένα στον τραπεζικό τομέα, στον τομέα των ασφαλειών 
και στις τηλεπικοινωνίες, όπως η περιπλοκότητα της δασμολογικής διάρθρωσης και τα 
τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, όπως οι αδιαφανείς τεχνικοί κανόνες και διαδικασίες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή το κινεζικό σύστημα υποχρεωτικής πιστοποίησης 
(CCC)· διαπιστώνει ότι η Κίνα, αντίθετα προς ό,τι προβλέπεται στη συμφωνία για τις 
επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα, δεν κοινοποιεί συστηματικά τις ειδικές 
επιδοτήσεις της·

4. εκφράζει την ανησυχία του για τη δύσκολη πρόσβαση των ξένων επιχειρήσεων στις 
κινεζικές δημόσιες συμβάσεις, ενώ η πρόσβαση στις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις 
είναι διασφαλισμένη· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η Κίνα δεν έχει 
προσχωρήσει στην πολυμερή συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ), παρόλο που 
έχει αναλάβει συναφή δέσμευση στο πρωτόκολλο προσχώρησής της στον ΠΟΕ· ζητεί από 
την Επιτροπή να καταρτίσει άμεσα ένα ευρωπαϊκό μέσο για τη διασφάλιση καλύτερης 
πρόσβασης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις τρίτων χωρών, το 
οποίο επίσης θα ενθαρρύνει τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ, όπως την Κίνα, να 
ανοίξουν τις δημόσιες συμβάσεις τους και να εξαλείψουν τα μέτρα προστατευτισμού·

5. επισημαίνει ότι οι εξαγωγικές πιστώσεις που χορηγούνται από τις κινεζικές αρχές και τις 
κινεζικές τράπεζες ευνοούν τις στρεβλώσεις του εμπορίου· καλεί, επομένως, την Κίνα να 
συμμορφωθεί προς τις κατευθυντήριες γραμμές του διακανονισμού του ΟΟΣΑ για τις 
εξαγωγικές πιστώσεις που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης· καλεί την Επιτροπή να 
συμβάλει στις προσπάθειες του ΟΟΣΑ ώστε να επιτευχθεί η συμμετοχή της Κίνας σε 
αυτόν το διακανονισμό  παροτρύνει επίσης την Κίνα να προσχωρήσει στη σύμβαση του 
ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της διαφθοράς· 

6. υπενθυμίζει ότι η κύρια επιτρεπόμενη μορφή για την εγκατάσταση ξένων επιχειρήσεων 
στην Κίνα είναι ο μηχανισμός κοινοπραξίας (joint venture), μηχανισμός ιδιαίτερα 
περιοριστικός και πολύ συχνά συνδεόμενος με στρατηγικές μεταφορές τεχνολογίας υπέρ 
της ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας της Κίνας εις βάρος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας 
στους τομείς όπου υπερτερεί η ΕΕ·

7. καλεί την ΕΕ να προσφεύγει, εφόσον απαιτείται, στα μέσα εμπορικής άμυνας που 
συνάδουν με τους κανόνες του ΠΟΕ, δηλαδή τα μέτρα αντιντάμπινγκ, αντιεπιδοτήσεων 
και τα μέτρα διασφάλισης, σε περίπτωση άσκησης παράνομων εμπορικών πρακτικών από 
την πλευρά της Κίνας, προκειμένου να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι στις συναλλαγές ΕΕ-
Κίνας·

Προάσπιση των ευρωπαϊκών βιομηχανικών συμφερόντων

8. εκφράζει την αποδοκιμασία του σχετικά με την ανεπαρκή προστασία των ΔΠΙ στην Κίνα 
και εκφράζει τη λύπη του για την απουσία συγκεκριμένων μέσων στη διάθεση των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, κυρίως δε των ΜΜΕ, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
των παραβιάσεων των ΔΠΙ· επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής να προτείνει 
αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την εφαρμογή των ΔΠΙ· επιθυμεί να συνεχίσει η 
Κίνα να μεταφέρει στην εθνική της νομοθεσία το ισχύον διεθνές δίκαιο στον τομέα της 
προστασίας των ΔΠΙ, συγκεκριμένα όσον αφορά την καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης, και επιμένει στην ουσιαστική εφαρμογή αυτού από τις 
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κινεζικές αρχές· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Κίνα δεν συμμετέχει στις 
διαπραγματεύσεις για την επόμενη διεθνή συμφωνία για την καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης (ACTA)· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν 
την τελωνειακή συνεργασία εντός της ΕΕ και με τις τρίτες χώρες, συγκεκριμένα όσον 
αφορά την κατάσχεση εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης, και την απλοποίηση των 
τελωνειακών διαδικασιών·

9. επισημαίνει ότι η Κίνα παράγει το 97% των σπάνιων γαιών που χρησιμοποιούνται στον 
κόσμο και την καλεί να διασφαλίσει δίκαιο και διαρκή εφοδιασμό των εμπορικών της 
εταίρων με τις ύλες αυτές· καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε 
ενδεχόμενο περιορισμό της Κίνας όσον αφορά τις εξαγωγές πρώτων υλών της· 
υπενθυμίζει εν προκειμένω την καταδίκη της Κίνας από τον ΠΟΕ στις 5 Ιουλίου 2011 για 
την επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές ορισμένων πρώτων υλών· ζητεί από την 
Επιτροπή να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή στρατηγική ορθής διαχείρισης των πρώτων υλών 
που θα χαρακτηρίζεται από την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, την ανακύκλωση, τη 
μείωση της χρήσης των πόρων και την ανάπτυξη της βιομηχανικής συνεργασίας στους 
τομείς μέλλοντος της πράσινης οικονομίας·

10. καλεί την Επιτροπή να διαπραγματευθεί μια φιλόδοξη επενδυτική συμφωνία ΕΕ-Κίνας, 
με στόχο τη δημιουργία ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τους ευρωπαίους επενδυτές 
στην Κίνα, αυξάνοντας παράλληλα το επίπεδο των ροών κινεζικών κεφαλαίων προς την 
ΕΕ·

Διευθέτηση του νομισματικού ανταγωνισμού

11. υπενθυμίζει ότι η Κίνα κατέχει δημόσιο χρέος των κρατών μελών της ευρωζώνης· 
υπογραμμίζει ότι αυτό το γεγονός έχει λάβει νέες πολιτικές διαστάσεις λόγω των 
σοβαρών προβλημάτων χρέους στους κόλπους της ευρωζώνης· ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο, από κοινού με την ΕΚΤ και τα κράτη μέλη, της θέσπισης ενός 
συντονισμένου συστήματος για τον εντοπισμό των κατόχων δημόσιου χρέους· διερωτάται 
σχετικά με τα περιθώρια εμπορικών διαπραγματεύσεων της ΕΕ με την Κίνα λόγω της 
συνεισφοράς της χώρας αυτής στη χρηματοπιστωτική σταθεροποίηση της ευρωζώνης·

12. υπογραμμίζει ότι η χρόνια υποτίμηση και μη μετατρεψιμότητα του γιουάν συνεπάγεται 
αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις κινεζικές εξαγωγές, ενώ η Κίνα κατέχει το 
ένα τρίτο των παγκόσμιων συναλλαγματικών αποθεμάτων· υπενθυμίζει ότι εάν δεν 
ενισχυθεί το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο στον χρηματοπιστωτικό τομέα και ο 
μακροοικονομικός συντονισμός μεταξύ των κρατών της G20, τίθεται σε κίνδυνο η 
παγκόσμια οικονομική και εμπορική σταθερότητα· καλεί την Κίνα να επιτρέψει την 
ανατίμηση του γιουάν ώστε να φθάσει στη δέουσα συναλλαγματική ισοτιμία· υπενθυμίζει 
ότι, όπως προβλέπεται από τις ευρωπαϊκές συνθήκες, η ΕΕ μπορεί, σε περίπτωση μη 
αντιμετωπίσιμων παγκόσμιων νομισματικών ανισορροπιών, να αποκτήσει 
συναλλαγματική πολιτική·

Μεταρρύθμιση της οργάνωσης εμπορικών συναλλαγών

13. ζητεί από τα κράτη μέλη να απαιτούν από τις ξένες επιχειρήσεις να τηρούν τα ευρωπαϊκά 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και τη βιωσιμότητα της απασχόλησης όταν 
εξαγοράζουν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ή εγκαθιστούν θυγατρικές στην ΕΕ· καλεί την 
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Επιτροπή να συστήσει έναν οργανισμό αρμόδιο για την αξιολόγηση των ξένων 
στρατηγικών επενδύσεων εκ των προτέρων, κατά το πρότυπο της επιτροπής CFIUS στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, ούτως ώστε να διαθέτει μια σαφή εικόνα των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται και επενδύουν στην επικράτεια της ΕΕ·

14. ζητεί από την ΕΕ να προτείνει μεταρρύθμιση των κανόνων οργάνωσης των εμπορικών 
συναλλαγών που διέπονται από τον ΠΟΕ, περιλαμβανομένων υποχρεωτικών κοινωνικών 
και υγειονομικών προτύπων, επεξεργασμένων από κοινού  από την ΠΟΥ, τη ΔΟΕ και τον 
ΟΗΕ·

15. καλεί την ΕΕ να αναπτύξει μια στρατηγική ώστε να αποφευχθούν οι αναγκαστικές 
μεταφορές τεχνολογίας· επιθυμεί εν προκειμένω την ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας 
ενισχυμένης συνεργασίας σε ζητήματα κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας·

16. απαιτεί όλα τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά να πληρούν αυστηρά 
τους ευρωπαϊκούς κανόνες και τα ευρωπαϊκά πρότυπα και ζητεί από την Επιτροπή να 
προτείνει σύντομα ένα χρονοδιάγραμμα, σύμφωνο προς τους κανόνες του ΠΟΕ, για τη 
σταδιακή επιβολή όρων στις συναλλαγές ή/και μιας προσαρμογής στα σύνορα·για τα 
προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες οι οποίες δεν τηρούν τα πρότυπα αυτά·

Αξιολόγηση του παγκόσμιου ρόλου της Κίνας

17. υπογραμμίζει την ολοένα και μεγαλύτερη επιρροή της Κίνας στη διεθνή εμπορική 
πραγματικότητα· καλεί, επομένως, την ΕΕ να παραμείνει σε εγρήγορση όσον αφορά τον 
οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των αυξανόμενων επενδύσεων της 
Κίνας σε αναπτυσσόμενες χώρες και συγκεκριμένα στην Αφρική·

18. υπενθυμίζει ότι η Κίνα είναι πρώτη στον κόσμο σε εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου· 
ζητεί από την ΕΕ να προτείνει στον ΠΟΕ την ενσωμάτωση οικολογικών και κλιματικών 
επιταγών, με τη θέσπιση αποτελεσματικών περιβαλλοντικών προτύπων στο πλαίσιο των 
κανόνων οργάνωσης των διεθνών συναλλαγών·

19. υπενθυμίζει ότι η Κίνα δεν είναι πλέον τυπικός δικαιούχος αναπτυξιακής βοήθειας από 
την ΕΕ και πλέον επωφελείται από μια στρατηγική εταιρική σχέση· καλεί την Επιτροπή 
να λάβει υπόψη, στη μεταρρύθμιση του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεών της 
(ΣΓΠ), τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και την ανάδυση ορισμένων πιο 
προηγμένων αναπτυσσόμενων χωρών, όπως η Κίνα, που πλέον είναι ανταγωνιστικές σε 
παγκόσμιο επίπεδο·

Ενίσχυση της ΕΕ στο πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνισμού

20. ζητεί από την ΕΕ να αναπτύξει μια φιλόδοξη κοινή βιομηχανική πολιτική που θα 
βασίζεται στην έρευνα και την καινοτομία, θα επωφελείται από καινοτόμους τρόπους 
χρηματοδότησης όπως τα ομόλογα έργων και θα στηρίζει την ανάπτυξη των ΜΜΕ, 
συγκεκριμένα μέσω της πρόσβασης σε δημόσιες συμβάσεις, ούτως ώστε να διατηρήσει 
την ανταγωνιστικότητά της έναντι νέων σημαντικών παραγόντων των τομέων της 
βιομηχανίας και της έρευνας· καλεί την ΕΕ να αξιοποιήσει την ευρωπαϊκή παραγωγή, 
αναβαθμίζοντας συγκεκριμένα τη σήμανση «made in»·
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21. επιθυμεί να ενισχύσει η ΕΕ την οικονομική, δημοσιονομική, φορολογική και πολιτική της 
διακυβέρνηση, προκειμένου να καταστεί αξιόπιστος και σημαντικός συνομιλητής στη 
διεθνή σκηνή· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εκφράζονται με μία φωνή, ώστε 
να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι εταιρικές σχέσεις και οι διμερείς συμφωνίες να 
αποδυναμώνουν τη θέση της ΕΕ· προτρέπει την ΕΕ να εφαρμόσει μια μακροπρόθεσμη 
στρατηγική έναντι της Κίνας·

22. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Την παραμονή της έναρξης της συνόδου κορυφής της G20, την 1η Νοεμβρίου 2011, ο Hu 
Jintao, πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, δήλωνε ότι «η Κίνα προτίθεται, σε 
συνεννόηση με την Ευρώπη […] να συστήσει μια εταιρική σχέση ίσου προς ίσον που θα 
βασίζεται στον αλληλοσεβασμό, στη φιλία και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, μια εταιρική σχέση 
συνεργασίας που θα χαρακτηρίζεται από αμοιβαία πλεονεκτήματα, αμοιβαία οφέλη και κοινή 
ανάπτυξη [...]». Η δήλωση αυτή, εν μέσω της ευρωπαϊκής κρίσης δημοσίου χρέους, 
υπογράμμισε το γεγονός ότι η οικονομία της Κίνας δεν θα μπορεί να αρκείται για πολύ στη 
μείωση της ανάπτυξης της Ευρώπης. 

Στην ουσία, η Κίνα ομολογεί ότι χρειάζεται την ανάπτυξη των εμπορικών της εταίρων για να 
τροφοδοτεί τη δική της οικονομική ανάπτυξη και τις εσωτερικές μεταβολές που αυτή 
συνεπάγεται, συγκεκριμένα όσον αφορά την εσωτερική κατανάλωση και τη βελτίωση του 
βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού της. Μια διαρθρωτική εξέλιξη που καθορίστηκε από το 
12ο πενταετές πρόγραμμα της Κίνας (2011-2015) τονίζει την αποκατάσταση της ισορροπίας 
της κινεζικής ανάπτυξης με αύξηση της εσωτερικής κατανάλωσης και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Μια αλλαγή προτύπου θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή οικονομία, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι στόχοι του θα συνοδεύονται από ισχυρές αποφάσεις των κινεζικών αρχών 
σε ζητήματα πρόσβασης στην αγορά, ελέγχου των ξένων επενδύσεων, προστασίας των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και άρσης των τεχνικών φραγμών στο εμπόριο. 
Πρόκειται για φραγμούς που, εάν εξαλειφθούν, θα διασφαλίσουν την αποκατάσταση της 
ισορροπίας στις εμπορικές συναλλαγές και, κατά συνέπεια, την επιστροφή της ανάπτυξης για 
την ευρωπαϊκή οικονομία. Διότι η Ευρώπη χρειάζεται την Κίνα και η Κίνα χρειάζεται την 
Ευρώπη. 

Με ένα τέτοιο πνεύμα πρέπει να ξεκινήσει ένα νέο στάδιο στις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας, 
βάσει μιας ισότιμης εταιρικής σχέσης που θα χαρακτηρίζεται από αμοιβαία πλεονεκτήματα 
και κοινή ανάπτυξη. Πρόκειται για μια αμοιβαιότητα που οι Ευρωπαίοι διεκδικούν εδώ και 
πολύ καιρό.

Η κινεζική οικονομία, στηριζόμενη σε μια ανάπτυξη περίπου στο 10% ετησίως εδώ και 30 
χρόνια, στρέφεται κυρίως προς τις εξαγωγές και έχει ωφεληθεί από το άνοιγμα των 
εμπορικών συναλλαγών. Στα μέσα του αιώνα η Κίνα θα έχει καταστεί η ισχυρότερη 
οικονομία στον κόσμο. 

Από την πλευρά της, η ΕΕ –η πρώτη εμπορική δύναμη και ο πρώτος προορισμός για τις 
κινεζικές εξαγωγές– είδε το εμπορικό της έλλειμμα να μεγαλώνει, περνώντας από τα 49 
δισεκατομμύρια ευρώ το 2000 σε 168,8 δισεκατομμύρια το 2010, εμφανίζοντας παράλληλα 
ισχνή οικονομική ανάπτυξη που προκαλεί αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος για την 
πλειονότητα των κρατών μελών της. 

Είναι, επομένως, σαφές ότι υπάρχει μια ανισορροπία, της οποίας τα αίτια θα πρέπει να 
αναλυθούν και να προταθούν τρόποι και μέσα για την αποκατάστασή της στο πλαίσιο μιας 
ανανεωμένης εταιρικής σχέσης, βασιζόμενης στην αρχή της αμοιβαιότητας και του θεμιτού 
ανταγωνισμού. 

Ι –  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ
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Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν μπορούν σήμερα να επενδύουν στην Κίνα με όρους 
παρόμοιους με αυτούς που ισχύουν για τις κινεζικές επενδύσεις στην Ευρώπη.

Εμπορικοί φραγμοί στην πρόσβαση στις κινεζικές αγορές

Παρά την πρόοδο που έχει σημειώσει το Πεκίνο για τη μείωση των εμπορικών φραγμών που 
δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στις κινεζικές αγορές, υπάρχουν πολυάριθμα εμπόδια, όπως 
καταγράφει η τελευταία έκθεση του Εμπορικού Επιμελητηρίου της ΕΕ στην Κίνα: το 43% 
των επικεφαλής ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην Κίνα εκτιμούν το
2011 ότι τα μέτρα του Πεκίνου εισάγουν διακρίσεις εις βάρος τους, έναντι του 33% του 2010. 
Η έκθεση αυτή διευκρινίζει επίσης ότι «πρόσφατα μέτρα που περιορίζουν ακόμη περισσότερο 
το άνοιγμα της αγοράς εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τη βούληση διαμόρφωσης για όλους τους 
παράγοντες της αγοράς βιώσιμων ευκαιριών».

Υπάρχουν και άλλοι εμπορικοί φραγμοί, όπως η χορήγηση επιδοτήσεων και πιστώσεων στις 
εξαγωγές σε ορισμένους τομείς, η απαίτηση εθνικών πιστοποιητικών ή η αδιαφάνεια των 
κανόνων.

Περιορισμένη πρόσβαση στις κινεζικές δημόσιες συμβάσεις

Η συμμετοχή των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις κινεζικές δημόσιες συμβάσεις είναι κάτι 
απροσπέλαστο. Εκτός από τα προβλήματα που αφορούν την ύπαρξη περίπλοκων 
κανονισμών, το ύψος και οι τομείς των δημόσιων συμβάσεων εξακολουθούν να υπόκεινται 
σε περιορισμούς και η έλλειψη διαφάνειας και ανταγωνισμού, καθώς και τα πρότυπα που δεν 
συνάδουν με τους διεθνείς κανόνες, αποτελούν παράγοντες αποκλεισμού των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων.

Οι μεταφορές τεχνολογίας και η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
(ΔΠΙ)

Οι περισσότερες επιχειρήσεις που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις στην Κίνα 
είναι επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας. Εντούτοις, ο κινεζικός μηχανισμός κοινοπραξιών
(joint venture) δεν επιτρέπει στους ξένους επενδυτές να γίνονται πλειοψηφούντες μέτοχοι 
στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας ή των τηλεπικοινωνιών. 

Επιπλέον, η περιορισμένη προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στην Κίνα –η οποία δεν 
συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις της ACTA– απομακρύνει ολοένα και περισσότερο τους 
ευρωπαίους επενδυτές. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε εν προκειμένω ότι η ανάπτυξη των 
κινεζικών εξαγωγών συμβαδίζει με την αύξηση των ποσοτήτων εμπορευμάτων παραποίησης 
που κατάσχονται στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ: το 2010, το 85% των εμπορευμάτων που 
παραβίαζαν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και κατασχέθηκαν από τις ευρωπαϊκές 
τελωνειακές αρχές ήταν κινεζικής προέλευσης. 

Οι πρώτες ύλες

Η κινεζική πολιτική στον τομέα των πρώτων υλών, και συγκεκριμένα των σπάνιων γαιών, 
που είναι σημαντικές για τους ευρωπαϊκούς κλάδους αιχμής, προκαλεί ολοένα και 
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περισσότερες εντάσεις. Η Κίνα, που είναι υπεύθυνη για το 97% της παγκόσμιας παραγωγής, 
έχει επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές τους, ώστε να ευνοήσει την εσωτερική της ζήτηση, 
σύμφωνα με την επίσημη αιτιολόγηση. Επί ορισμένων κινεζικών πρακτικών που αφορούν 
άλλες πρώτες ύλες έχουν επίσης εγερθεί αιτιάσεις ενώπιον του οργάνου επίλυσης διαφορών 
του ΠΟΕ, το οποίο τον Ιούλιο του 2011 δεν δικαίωσε την Κίνα.

Το ζήτημα του νομίσματος

Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη, οι δύο μεγάλοι εταίροι της Κίνας, διαθέτουν 
νομίσματα «ελεύθερης διακύμανσης», η υποτίμηση και μη μετατρεψιμότητα του γιουάν, που 
έχει τα χαρακτηριστικά νομισματικού ντάμπινγκ πρωτοφανούς έκτασης, θέτει καίριο 
ερώτημα. Αυτή η υποτίμηση επέτρεψε στην Κίνα να συσσωρεύσει περίπου 3,2 
τρισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγματικά αποθέματα και να αναπτύξει τις επενδύσεις 
της στην Ευρώπη, προκειμένου να αποκτήσει τεχνολογίες αιχμής, αλλά και να αγοράσει 
μέρος των δημόσιων χρεών ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών, χωρίς να γνωρίζουμε –και αυτό 
ισχύει και για τις επενδύσεις– ελλείψει τρόπων μέτρησης, ποιο ακριβώς ποσοστό αυτών 
κατέχει. 

Η Κίνα εντούτοις επίσης εγείρει αιτιάσεις έναντίον μας: περίπλοκο σύστημα δασμών για τα 
γεωργικά προϊόντα και επιδοτήσεις της ΚΓΠ, τεχνικοί φραγμοί στο εμπόριο ή ακόμη και 
περιορισμοί στις ξένες επενδύσεις από τα κράτη μέλη της ΕΕ… Η παρούσα έκθεση 
υποδεικνύει ορισμένες δράσεις που θα πρέπει να αναλάβει η ΕΕ όσον αφορά τις κινεζικές 
επενδύσεις στην επικράτειά της, τηρώντας το συναφές πλαίσιο του ΠΟΕ. Κυρίως 
αναγνωρίζει την αναγκαιότητα εκπόνησης μιας ευρωπαϊκής οικονομικής και βιομηχανικής 
πολιτικής, ώστε να μπορέσει η ΕΕ να εμπορεύεται επί ίσοις όροις με την Κίνα, αποκλείοντας 
κάθε είδους προστατευτισμό. 

II. Η ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Αυτό το πρώτο απαραίτητο στάδιο αμοιβαίου ανοίγματος των συνόρων μας, που έπεται 
δεκαετιών ψυχρού πολέμου, πρέπει να το διαδεχθεί μια εταιρική σχέση επωφελής για 
αμφότερα τα μέρη, που είναι ακόμη περισσότερο αιτιολογημένη δεδομένου ότι η Κίνα έχει 
ωφεληθεί τα μάλα από την απελευθέρωση των συναλλαγών. Η επιδιωκόμενη ισορροπία είναι 
μια απαίτηση, διότι, εν μέσω της κρίσης που πλήττει την Ευρώπη σήμερα, η κοινή γνώμη 
στις διάφορες χώρες δεν είναι αδιάφορη για τις κατηγορίες που διατυπώνονται κατά της 
Κίνας, η οποία θεωρείται υπεύθυνη για όλα τα δεινά μας. 

Η φιλοσοφία της Ευρώπης δεν είναι ούτε να κλείνει ούτε να ανοίγει άνευ όρων. Αυτές οι δύο 
στάσεις αντιβαίνουν στο κοινοτικό πνεύμα, στο συμφέρον της Ευρώπης και των Ευρωπαίων 
που προασπίζονται μια προσέγγιση διεθνών σχέσεων η οποία βασίζεται στη ρύθμιση, την 
ισορροπία και την πολυμέρεια. Το εγχείρημα της Ευρώπης είναι η οικοδόμηση εταιρικών 
σχέσεων που θα βασίζονται στην ειλικρίνεια και την αμοιβαιότητα, που είναι παράγοντες 
εξομάλυνσης των εντάσεων και κοινής ανάπτυξης. 

Ισότιμη πρόσβαση στις αγορές και θεμιτός διεθνής ανταγωνισμός

Η πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην κινεζική αγορά πρέπει να γίνεται με τους 
ίδιους όρους που ισχύουν για την πρόσβαση των κινεζικών επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή 
αγορά. Η προσχώρηση της Κίνας στην πολυμερή συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις 
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(ΣΔΣ) επείγει, και το ίδιο ισχύει και για την προσαρμογή των κινεζικών προτύπων και 
προδιαγραφών στα διεθνή πρότυπα, για την κατάρτιση κοινών προδιαγραφών στους τομείς 
του μέλλοντος και για την κατάργηση των προστατευτικών μέτρων που ισχύουν για την 
πρόσβαση στην κινεζική αγορά, όπως είναι το καθεστώς αδειοδότησης, οι άμεσες ενισχύσεις 
και οι φραγμοί στις δημόσιες προμήθειες. Επίσης, είναι απαραίτητο να αναπτύξει η ΕΕ μια 
στρατηγική για να αποφύγει τις αναγκαστικές μεταφορές τεχνολογίας. Ομοίως, πρέπει να 
διευθετηθεί άμεσα το ζήτημα της διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του 
κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. 

Είναι επίσης αναγκαίο να εξεταστεί το ενδεχόμενο μεταρρύθμισης του ΠΟΕ ώστε να 
συμπεριλαμβάνει τον σεβασμό των κοινωνικών, υγειονομικών και περιβαλλοντικών 
προτύπων, που τυγχάνουν κοινής επεξεργασίας από τη ΔΟΕ, την ΠΟΥ και τον ΟΗΕ.  Σε 
αυτό το μελλοντικό πλαίσιο απαιτήσεων, θα πρέπει να τεθεί το ζήτημα της σταδιακής 
επιβολής όρων στις συναλλαγές. Τέλος, αν και είναι ευαίσθητο ζήτημα, το καθεστώς της 
οικονομίας της αγοράς της Κίνας: η Επιτροπή θα πρέπει να θέσει ως αποστολή της να 
συνδράμει την κινεζική κυβέρνηση στις προσπάθειές της να άρει τα υφιστάμενα εμπόδια. 

Νέα εργαλεία για περισσότερη διαφάνεια

Σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η ΕΕ δεν γνωρίζει ακριβώς το ποσοστό διείσδυσης 
της Κίνας στις οικονομίες των κρατών μελών, είτε πρόκειται για επενδύσεις είτε για την 
αγορά τίτλων δημόσιου χρέους. Η άγνοια αυτή εννοείται ότι βλάπτει τα ευρωπαϊκά 
συμφέροντα και τροφοδοτεί κάθε είδους φαντασιοκοπία. Η ΕΕ θα πρέπει να αποκτήσει 
εργαλεία μέτρησης, με πρότυπο την Επιτροπή Ξένων Επενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες 
(CFIUS) ώστε να καταγράψει τους ξένους κατόχους δημόσιου χρέους. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης 
να δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με την τήρηση από την Κίνα των υποχρεώσεων που 
περιέχονται στο πρωτόκολλο προσχώρησης στον ΠΟΕ και για την καλύτερη χρήση των 
εργαλείων εμπορικής άμυνας που διαθέτει.

Η υποτίμηση του γιουάν και η μη μετατρεψιμότητά του πλήττουν τη διαφάνεια και την 
ειλικρίνεια των συναλλαγών. Η ΕΕ θα πρέπει επομένως να επιμείνει στις κινεζικές αρχές και 
να τις ενθαρρύνει να συνεχίσουν τις προσπάθειες που ήδη καταβάλλουν. Ας μην ξεχνούμε 
ότι, δυνάμει των ευρωπαϊκών Συνθηκών, η ΕΕ μπορεί, σε ενδεχόμενο μη αντιμετωπίσιμων 
παγκόσμιων νομισματικών ανισορροπιών, να διαμορφώσει συναλλαγματική πολιτική.

Ένα νέο πλαίσιο για τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας

Οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας εξελίχθηκαν σημαντικά τα τελευταία 30 έτη, όπως και η 
ολοένα και μεγαλύτερη επιρροή της Κίνας στη διεθνή σκηνή. Είναι απαραίτητο, επομένως, 
να επικαιροποιήσουν η ΕΕ και η Κίνα τους όρους της συμφωνίας συνεργασίας τους του 1985. 
Μολονότι η Κίνα δεν μπορεί ακόμη να θεωρείται οικονομία της αγοράς, θα πρέπει παρ’ όλα 
αυτά να ενσωματωθούν στην εν λόγω συμφωνία περισσότερο δεσμευτικοί κανόνες σε 
ζητήματα εισαγωγών και εξαγωγών προϊόντων.

Η νέα συμφωνία για τις επενδύσεις θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αναγκαιότητα η 
πρόσβαση στις κινεζικές δημόσιες συμβάσεις να είναι χωρίς περιορισμούς και με τους ίδιους 
όρους που ισχύουν για την Ευρώπη. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να παραμείνει σε εγρήγορση 
όσον αφορά τον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των αυξανόμενων 
επενδύσεων της Κίνας σε αναπτυσσόμενες χώρες και συγκεκριμένα στην Αφρική.
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Η ΕΕ θα πρέπει επειγόντως να εφαρμόσει μια συντονισμένη πολιτική επαναβιομηχάνισης, 
καθώς και μια πολιτική έρευνας και καινοτομίας ισάξια των νέων παγκόσμιων 
διακυβευμάτων. Από αυτήν την άποψη, θα ήταν χρήσιμο να ενθαρρύνει η ΕΕ την αγορά 
ευρωπαϊκών προϊόντων.

Είναι αυτονόητη δε η απόλυτη ανάγκη για καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών, 
προκειμένου οι διμερείς σχέσεις τους με την Κίνα να μην αποδυναμώνουν τελικά τη θέση της 
ΕΕ έναντι αυτής της χώρας.

Πρόκειται για μια απαίτηση για καλύτερο συντονισμό που υπερβαίνει τα εμπορικά θέματα. 
Για εμάς, το ζήτημα δεν είναι απλώς η προάσπιση ενός μοντέλου κοινωνικής οικονομίας της 
αγοράς, ανοικτής αλλά απαιτητικής σε ζητήματα αμοιβαιότητας και που θα προστατεύει τα 
συμφέροντα των Ευρωπαίων, αλλά και η προαγωγή και προάσπιση της δικής μας αντίληψης 
για την ανάπτυξη, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διότι πιστεύουμε ότι η 
κοινωνική και οικονομική πρόοδος συνδέονται άρρηκτα με την εδραίωση δημοκρατικών 
θεσμών.


