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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Kas ELi ja Hiina vaheline kaubandus on tasakaalust väljas?
(2010/2301(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 2, 3, 6 ja 21,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 153, 191, 207 ja 218,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 12, 21, 28, 29, 31 ja 32,

– võttes arvesse 23. novembri 2001. aasta protokolli Hiina Rahvavabariigi Maailma 
Kaubandusorganisatsiooniga ühinemise kohta,

– võttes arvesse oma 5. veebruari 2009. aasta resolutsiooni ja välispoliitika peadirektoraadi 
2011. aasta juuli aruannet kaubandus- ja majandussuhete kohta Hiinaga1,

– võttes arvesse 6. oktoobril 2010. aastal Brüsselis toimunud 13. ELi ja Hiina tippkohtumise 
ühisavaldust,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Kaubandus, majanduskasv ja maailmapoliitika. 
Kaubanduspoliitika – ELi 2020. aasta strateegia keskne teema” (KOM(2010) 0612) ja 
oma 27. septembri 2011. aasta resolutsiooni Euroopa uue kaubanduspoliitika kohta 
Euroopa 2020. aasta strateegia raames2,

– võttes arvesse oma 19. veebruari 2008. aasta resolutsiooni ELi strateegia kohta 
turulepääsu tagamiseks Euroopa äriühingutele3,

– võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta 
dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed, ja 
komisjoni 6. detsembri 2006. aasta teatist „Globaalne Euroopa: Euroopa kaubanduse 
kaitsevahendid muutuvas globaalses majanduses”,

– võttes arvesse komisjoni 24. mai 2011. aasta teatist „Intellektuaalomandiõiguste ühtne 
turg”, komisjoni 14. juuli 2011. aasta aruannet intellektuaalomandi õiguste rakendamise 
kohta Euroopa tolliasutuste poolt ja oma 18. detsembri 2008. aasta resolutsiooni 
võltsimise mõju kohta rahvusvahelisele kaubandusele4,

– võttes arvesse WTO 5. juuli 2011. aasta aruannet Hiina eri toorainete ekspordimeetmete 
kohta ja oma 13. septembri 2011. aasta resolutsiooni tõhusa Euroopa toorainestrateegia 
kohta5,

                                               
1 ELT C 67E, 18.3.2010, lk 132.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0412.
3 ELT C 184E, 6.8.2009, lk 16.
4 ELT C 45E, 23.2.2010, lk 47.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0364.
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– võttes arvesse oma 6. aprilli 2011. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu tulevase 
rahvusvahelise investeerimispoliitika kohta1,

– võttes arvesse oma 25. novembri 2010. aasta resolutsioone ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
kohta rahvusvahelistes kaubanduslepingutes2 ning inimõiguste, sotsiaalsete ja 
keskkonnastandardite kohta rahvusvahelistes kaubanduslepingutes3,

– võttes arvesse oma 24. aprilli 2008. aasta resolutsiooni Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni reformimise kohta4,

– võttes arvesse oma 25. novembri 2010. aasta resolutsiooni rahvusvahelise 
kaubanduspoliitika kohta kliimamuutusega kaasnevate nõudmiste taustal5,

– võttes arvesse oma 5. veebruari 2009. aasta resolutsiooni Euroopa VKEde rolli 
suurendamise kohta rahvusvahelises kaubanduses6,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 23. oktoobri 2011. aasta järeldusi ja 4. novembril 
2011. aastal Cannes'is toimunud G20 tippkohtumise lõppavaldust „Meie ühise tuleviku 
ülesehitamine: tugevdame oma kollektiivset tegevust kõigi hüvanguks”,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ja arengukomisjoni, 
tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning 
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A7-0000/2011),

A. arvestades, et Hiina ühinemine WTOga 2001. aastal on suuresti kaasa aidanud Hiina 
muutumisele maailma suurimaks kaupade eksportijaks (10,36% maailma ekspordist 
2010. aastal) ning maailma suuruselt teiseks majanduseks;

B. arvestades, et EL on Hiina ekspordi peamine sihtkoht, eksport ELi kasvas 2009.–2010. 
aastal 39,5%, ning et Hiina on ELi suuruselt teine kaubanduspartner;

C. arvestades, et pärast ELi–Hiina koostöölepingu allkirjastamist 1985. aastal on nende kahe 
piirkonna vahelised kaubandussuhted märkimisväärselt edasi arenenud ning seetõttu 
tuleks lepingut uuendada;

D. arvestades, et ELi ja Hiina kahepoolsetes kaubandussuhetes on 1997. aastast alates 
suurenenud kaubanduse tasakaalustamatus Hiina kasuks ning et kaubandusbilansi 
puudujääk tõusis 2010. aastal 168,8 miljardi euroni (võrreldes 49 miljardi euroga 
2000. aastal);

E. arvestades Euroopa nõrka majanduskasvu, mis peaks olema 2012. aastal 0,5%, ja Hiina 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2011)0141.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0446.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0434.
4 ELT C 259E, 29.10.2009, lk 77.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0445.
6 ELT C 67E, 18.3.2010, lk 101.
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tugevat majanduskasvu (umbes 9%);

F. arvestades, et alates 2001. aastast on Hiina võtnud kohustuse järgida WTO eeskirju ning 
on pidanud liberaliseerima oma kaubandust ja avama oma turu;

G. arvestades, et jüaani alahindamine tekitab Hiina jaoks kunstlikud kaubanduseelised ning et 
G20 liikmesriigid on lubanud suurendada vahetuskursside paindlikkust;

H. arvestades, et EL konfiskeeris 2010. aastal oma välispiiridel rohkem kui 103 miljonit 
toodet, mille puhul kahtlustatakse intellektuaalomandiõiguste rikkumist, koguväärtuses 
1,11 miljardit eurot, ning et Hiina on 85% juhtudest selliste artiklite päritoluriigiks;

I. arvestades, et Hiina peaks vastavalt oma 12. viisaastakuplaanile arendama strateegilisi 
sektoreid – energeetikat, ehitust ja transporti ning et Hiinal on suured vajadused teenuste 
arendamise valdkonnas, mis pakub Euroopa ettevõtetele uusi investeerimisvõimalusi;

ELi kaubanduspoliitika vastastikkuse põhimõtte kehtestamine

1. palub komisjonil kohaldada vastastikkuse põhimõtet ELi ühises kaubanduspoliitikas 
arenguriikide ja kiirelt areneva majandusega riikidega, näiteks Hiinaga, et tagada 
kõikidele võrdsed tingimused ja vältida protektsionismi;

2. märgib, et Hiina majandus ei vasta WTO turumajanduse kindlaks määratud 
kriteeriumidele; kutsub komisjoni üles tegema koostööd Hiina valitsusega, et kõrvaldada 
turumajandusliku staatuse saamisega seotud takistused; rõhutab, et selline staatus tuleks 
anda üksnes juhul, kui Hiina on täitnud nimetatud kriteeriumid; nõuab, et EL viiks iga-
aastase aruande vormis regulaarselt läbi hindamise selle kohta, kuidas Hiina on täitnud 
WTOga ühinemise protokollis sisalduvaid kohustusi;

3. avaldab kahetsust arvukate tariifsete ja mittetariifsete tõkete olemasolu üle Hiina turul, nt 
teatud liiki diskrimineerimine välismaiste ettevõtjate suhtes, sealhulgas pangandus-, 
kindlustus- ja sidesektoris, tariifide struktuuri keerukus ja tehnilised kaubandustõkked, 
näiteks tehniliste eeskirjade ja vastavushindamismenetluste läbipaistvuse puudumine või 
Hiina kohustusliku sertifitseerimise süsteem; märgib, et vastupidiselt subsiidiumide ja 
tasakaalustusmeetmete lepingus sätestatule ei teavita Hiina süstemaatiliselt oma 
teatavatest subsiidiumidest;

4. tunneb muret välismaiste ettevõtete keerulise juurdepääsu üle Hiina riigihangetele, samas 
kui juurdepääs Euroopa riigihangetele on tagatud; kahetseb, et Hiina ei ole ühinenud 
mitmepoolse kokkuleppega riigihangete kohta (GPA), kuigi Hiina võttis selle kohustuse 
WTOga ühinemise protokollis; palub komisjonil kiiresti välja töötada Euroopa Liidu 
vahend, millega tagada Euroopa ettevõtetele parem juurdepääs välismaistele riigihangetele 
ja julgustada ELi kaubanduspartnereid, teiste hulgas ka Hiinat, avama oma riigihanked ja 
kõrvaldama protektsionistlikud meetmed;

5. märgib, et Hiina asutuste ja pankade antud ekspordikrediidid soodustavad kaubanduse 
moonutusi; kutsub Hiinat üles järgima OECD kokkulepet riiklikult toetatava 
ekspordikrediidi suuniste kohta; kutsub komisjoni üles toetama OECD jõupingutusi seoses 
Hiina osalemisega nimetatud kokkuleppes; samuti kutsub Hiinat üles allkirjastama OECD 
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korruptsioonivastast võitlust käsitlevat konventsiooni;

6. tuletab meelde, et välismaistele ettevõtetele lubatud peamine tegevusvorm Hiinas on 
ühisettevõtte (joint venture) mehhanism, mis on väga piirav ja sageli seotud strateegilise 
tehnosiirdega, mis võib soodustada Hiina konkurentsivõime arengut Euroopa tööstuse 
kahjuks valdkondades, milles EL on esirinnas;

7. palub ELil vajaduse korral võtta kasutusele WTO eeskirjadega kooskõlas olevaid 
kaubanduse kaitsevahendeid, nt dumpingu- ja subsiidiumidevastaseid meetmeid ning 
kaitsemeetmeid Hiina ebaseaduslike kaubandustavade korral, et tagada võrdsed 
tingimused ELi ja Hiina vahelises kaubanduses;

Euroopa tööstuse huvide kaitsmine

8. taunib intellektuaalomandiõiguste ebapiisavat kaitset Hiinas ja kahetseb Euroopa 
ettevõtetele ja eelkõige VKEdele kättesaadavate konkreetsete vahendite puudumist, et 
tõhusalt võidelda intellektuaalomandiõiguste rikkumise vastu; pooldab komisjoni otsust, 
milles tehakse ettepanek intellektuaalomandiõiguste rakendamise direktiivi 
läbivaatamiseks; rõhutab, et Hiina peaks jätkama intellektuaalomandiõiguste kaitse ja 
eelkõige võltsimisvastase võitlusega seotud kehtivate rahvusvaheliste õigusaktide 
ülevõtmist oma riiklikku õigusesse, ning nõuab, et Hiina ametivõimud neid ka 
tegelikkuses rakendaksid; avaldab kahetsust, et Hiina ei osale järgmise võltsimisvastast 
võitlust käsitleva rahvusvahelise kaubanduslepingu (ACTA) läbirääkimistes; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles suurendama tollikoostööd ELis ja kolmandate riikidega, 
eelkõige seoses võltsitud kaupade konfiskeerimise ja tolliprotseduuride lihtsustamisega;

9. märgib, et Hiina toodab 97% maailmas kasutatavatest haruldastest muldmetallidest, ning 
kutsub Hiinat üles tagama oma kaubanduspartneritele õiglast ja jätkusuutlikku 
varustamist; kutsub komisjoni üles pöörama erilist tähelepanu Hiinale kehtestatud 
toorainete ekspordiga seotud mis tahes piirangutele; tuletab siinkohal meelde Hiina 
hukkamõistmist WTO poolt 5. juulil 2011 teatavate toorainete ekspordipiirangute 
kehtestamise eest; palub komisjonil välja töötada tooraine aruka haldamise Euroopa 
strateegia, milles käsitletakse energiatõhususe suurendamist, taaskasutamist, ressursside 
kasutamise vähendamist ja tööstusalase koostöö arendamist tulevastes rohelise majanduse 
sektorites;

10. kutsub komisjoni üles pidama läbirääkimisi ELi ja Hiina vahelise ambitsioonika 
investeeringute lepingu sõlmimiseks, mille eesmärk on luua Euroopa investoritele Hiinas 
parem keskkond ning samal ajal suurendada Hiina kapitali sissevoolu ELi;

Rahapoliitilise konkureerimise leevendamine

11. tuletab meelde, et Hiina hoiab enda käes euroala liikmesriikide riigivõlgasid; rõhutab, et 
see asjaolu on saanud uue poliitilise mõõtme euroala tõsiste võlaprobleemide tõttu; kutsub 
komisjoni üles algatama arutelu Euroopa Keskpanga ja liikmesriikidega seoses 
koordineeritud süsteemi loomisega riigivõla omanike tuvastamiseks; seab kahtluse alla 
ELi suutlikkuse pidada Hiinaga kaubandusläbirääkimisi, arvestades Hiina panust euroala 
finantsstabiilsuse tagamisse;
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12. rõhutab, et jüaani pidev alahindamine ja konverteerimatus annavad Hiina ekspordile 
ebaausa konkurentsieelise, samas kui Hiina omanduses on juba kolmandik maailma 
välisvaluutareservidest; tuletab meelde, et ilma rahvusvahelise finantsvaldkonna 
reguleerimise ja makromajanduse koordineerimise tugevdamiseta G20 riikide vahel on 
ülemaailmne majandus- ja kaubandusstabiilsus ohus; kutsub Hiinat üles laskma jüaani 
hinnata, kuni selle vahetuskurss jõuab asjakohase tasemeni; tuletab meelde, et vastavalt 
Euroopa Liidu aluslepingutele võib EL ülemaailmse jätkusuutmatu rahalise 
tasakaalustamatuse korral kasutusele võtta oma vahetuskursipoliitika;

Kaubanduse korralduse reformimine

13. nõuab, et liikmesriigid nõuaksid välismaistelt ettevõtetelt Euroopa sotsiaalsete ja 
keskkonnanormide ning jätkusuutliku tööhõive järgimist, kui nad ostavad Euroopa 
ettevõtteid või asutavad ELis tütarettevõtteid; kutsub komisjoni üles looma USA 
valitsusasutuse CFIUS eeskujul organit, mille ülesanne on eelnevalt hinnata strateegilisi 
välisinvesteeringuid, et omada selget ettekujutust ettevõtetest, kes tegutsevad ja 
investeerivad ELi territooriumil;

14. palub, et EL teeks ettepaneku reformida WTO kaubanduskorralduslikke eeskirju selliselt, 
et need hõlmaksid siduvaid sotsiaalseid ja tervishoiustandardeid, mis töötatakse välja 
koostöös WHO, ILO ja ÜROga;

15. kutsub ELi üles välja töötama strateegiat sunnitud tehnosiirete vältimiseks; nõuab sellega 
seoses ühenduse patendiga seotud tugevdatud koostöömenetluse kiiret sõlmimist;

16. nõuab, et kõikide siseturul ringlevate kaupade puhul järgitaks rangelt Euroopa eeskirju ja 
nõudeid, ning palub komisjonil kiiresti esitada WTO eeskirjadega kooskõlas olev kava, 
millega järkjärgult rakendada kaubandustingimusi ja/või piiride kohandamise meetmeid 
nendest kolmandatest riikidest pärit kaupadele, kus ei järgita nimetatud nõudeid;

Hiina ülemaailmse rolli hindamine

17. rõhutab Hiina üha kasvavat mõju rahvusvahelises kaubanduses; kutsub seetõttu ELi jääma 
valvsaks Hiina üha suuremate investeeringute majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnaalase 
mõju suhtes arenguriikides ja eelkõige Aafrikas;

18. tuletab meelde, et Hiina on suurim kasvuhoonegaaside heiteid tekitav riik maailmas; 
palub, et EL teeks WTO-le ettepaneku ökoloogilise ja kliimaalase mõõtme hädavajalikuks 
integreerimiseks, et lisada rahvusvahelise kaubanduse korraldamise eeskirjadesse tõhusad 
keskkonnaalased nõuded;

19. tuletab meelde, et Hiina ei ole enam tavapärane ELi arenguabi saaja, vaid naudib nüüd 
strateegilist partnerlust; kutsub komisjoni üles arvestama oma üldiste soodustuste süsteemi 
(SPG) reformimisel maailmamajanduses toimunud muutusi ja teatavate enam arenenud 
arenguriikide (nt Hiina) esiletõusu, mis suudavad nüüd konkureerida maailma tasandil;

ELi suutlikkuse suurendamine ülemaailmses konkurentsis

20. palub, et EL töötaks välja ühise ambitsioonika tööstuspoliitika, mis põhineb 
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teadustegevusel ja innovatsioonil ning millele oleksid toeks uuenduslikud 
rahastamisvahendid, nt projektvõlakirjad, ning toetab VKEde arengut, eelkõige 
juurdepääsu kaudu riigihangetele, et säilitada ELi konkurentsivõime uute oluliste 
tööstuses ja teadustegevuses osalejate suhtes; kutsub ELi üles väärtustama Euroopa 
toodangut, sealhulgas täiustatud märgistuse „made in” kaudu;

21. soovib, et EL tugevdaks oma majanduse, eelarve ja maksupoliitika juhtimist, et saada 
usaldusväärseks ja kaalukaks esindajaks rahvusvahelisel areenil; kutsub nõukogu ja 
komisjoni tegutsema kooskõlastatult, vältimaks olukorda, et kahepoolsed partnerlused ja 
lepingud nõrgendavad ELi positsiooni; kutsub ELi üles rakendama Hiina suhtes pikaajalist 
strateegiat;

22. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

G20 tippkohtumise avamise eelõhtul, 1. novembril 2011, ütles Hiina Rahvavabariigi president 
Hu Jintao, et „Hiina ehitab koos Euroopaga üles […] võrdsete poolte partnerluse, mis 
põhineb vastastikusel austusel, sõprusel ja vastastikusel usaldusel; seda koostööpartnerlust 
iseloomustab vastastikune ja mõlemapoolne kasu ning ühine areng […]”. Selles Euroopa 
riigivõla kriisi ajal tehtud avalduses rõhutatakse, et Hiina majandus ei rahuldu pikaajalises 
plaanis Euroopa majanduskasvu aeglustumisega.

Sisuliselt kinnitab Hiina vajadust oma kaubanduspartnerite majanduskasvu järele, et aidata 
kaasa oma majanduse arengule, mis hõlmab sisemisi muutusi, eelkõige seoses oma 
elanikkonna sisetarbimise ja elatustaseme tõstmisega. Struktuurimuutused on kindlaks 
määratud Hiina 12. viisaastakuplaanis (2011–2015), milles keskendutakse Hiina 
majanduskasvu tasakaalustamisele sisetarbimise suurendamise ja jätkusuutliku arengu kaudu.

HHHiina majandusmudeli muutumine võib avada uusi võimalusi Euroopa majandusele, kuid 
ainult tingimusel, et eesmärkidele lisatakse Hiina ametivõimude kindlad otsused seoses turule 
juurdepääsu, välismaiste investeeringute kontrollimise, intellektuaalomandiõiguste kaitse ja 
tehniliste kaubandustõkete kõrvaldamisega. Mitmete takistuste kõrvaldamine tagaks 
kaubanduse tasakaalustamise ja seega ka Euroopa majanduskasvu taastumise. Sest Euroopa 
vajab Hiinat ja Hiina vajab Euroopat.

Just sellises vaimus tuleks liikuda ELi–Hiina kaubandussuhete uue etapi juurde, mis põhineb 
võrdsete poolte partnerlusel ning mida iseloomustab vastastikune kasu ja ühine areng.
Vastastikkus on just see, mida Euroopa Liit nõuab juba pikka aega.

Ajendatuna ligi 10%-lisest aastasest majanduskasvust viimase 30 aasta jooksul, on peamiselt 
ekspordile orienteeritud Hiina majandus saanud kasu kaubanduse avamisest. Hiina muutub 
järgmise poole sajandi jooksul maailma kõige võimsamaks majanduseks.

EL, kes on maailma kaubanduslik liider ja Hiina ekspordi peamine sihtkoht, on seevastu 
pidanud kogema oma kaubandusbilansi puudujäägi kasvamist 49 miljardilt eurolt 2000. aastal 
168,8 miljardi euroni 2010. aastal. Samal ajal on majanduskasv olnud aeglane, mis põhjustab 
eelarvepuudujäägi suurenemist enamikus liikmesriikides.

ELi ja Hiina vaheline kaubandus on selgelt tasakaalust väljas, mistõttu tuleks analüüsida selle 
põhjuseid ning soovitada viise ja vahendeid, kuidas seda tasakaalustada uuendatud partnerluse 
kaudu, mis põhineb vastastikkuse põhimõttel ja ausal konkurentsil.

I TASAKAALUSTAMATUSE TEGURID

Euroopa ettevõtted ei saa praegu investeerida Hiinasse samadel tingimustel, millega 
reguleeritakse Hiina investeeringuid Euroopas.

Kaubandustõkked juurdepääsul Hiina turgudele

Hoolimata Pekingi saavutatud edusammudest seoses Hiina turgudele juurdepääsu takistavate 
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kaubandustõkete vähendamisega, on endiselt mitmeid takistusi, mida tõendab ka Euroopa 
Kaubanduskoja viimane aruanne Hiina kohta: 2011. aastal on 43% Hiinas tegutsevate 
Euroopa ettevõtete juhtidest seisukohal, et Pekingi võetud meetmed on diskrimineerivad 
võrreldes 33%-ga 2010. aastal. Samas aruandes märgitakse, et „hiljutised meetmed, mis 
piiravad veelgi enam turu avamist, tekitavad kahtlusi seoses sooviga luua kõikidele 
turuosalejatele jätkusuutlikud võimalused”.

Muud kaubandustõkked jäävad endiselt püsima, nt need, mis on seotud subsiidiumide ja 
ekspordikrediidiga teatavates sektorites, riiklike sertifikaatide nõue ja eeskirjade läbipaistvuse 
puudumine.

Piiratud juurdepääs Hiina riigihangetele

Euroopa ettevõtete osalemine Hiina riigihangetes ei ole õieti võimalik. Lisaks keerukate 
eeskirjade olemasoluga seotud probleemidele on riigihangete maht ja valdkonnad endiselt 
piiratud, puudub läbipaistvus ja konkurents ning nõuded ei vasta rahvusvahelistele 
eeskirjadele, kuna need sisaldavad Euroopa ettevõtete väljajätmist.

Tehnosiire ja intellektuaalomandiõiguste kaitse

Suurem osa ettevõtetest, kes soovivad Hiinasse investeeringuid teha, on 
kõrgtehnoloogiaettevõtted. Kuid Hiina ühisettevõtte mudel ei võimalda välismaistel 
investoritel saada enamusaktsionärideks autotööstuse ja side valdkonnas.

Lisaks heidutab üha suuremat hulka Euroopa investoreid nõrk intellektuaalomandiõiguste 
kaitse Hiinas ning asjaolu, et Hiina ei osale ACTA läbirääkimistel. Sellega seoses tuleb
meelde tuletada, et Hiina ekspordi kasv on vastavuses ELi välispiiridel konfiskeeritud 
võltsitud kaupade koguse kasvamisega: 2010. aastal oli 85% Euroopa tolliasutuste poolt 
konfiskeeritud kaupadest, mille puhul rikuti intellektuaalomandiõigusi, pärit Hiinast.

Toorained

Hiina poliitika toorainete ja eelkõige haruldaste muldmetallide valdkonnas, mis on Euroopa 
tippvaldkondade jaoks oluline, tekitab üha enam pingeid. Hiina, kuhu on koondunud 97% 
maailma tootmisest, on kehtestanud oma ekspordile piirangud ametlikult selleks, et vastata 
eelkõige oma sisenõudlusele. Teatavaid Hiina tavasid seoses muude toorainetega vaidlustati 
WTO vaidluste lahendamise organis, kus tehti otsus Hiina kahjuks 2011. aasta juulis.

Valuuta küsimus

Isegi kui Ameerika Ühendriikidel ja Euroopa Liidul, kes on Hiina kaks peamist partnerit, on 
kõikuva kursiga valuutad, tekitab jüaani alahindamine ja konverteerimatus, mis sarnaneb 
tasakaalustamata valuuta dumpinguga, tähendusrikka küsimuse. Selline jüaani alahindamine 
on Hiinal võimaldanud koguda välisvaluuta reserve 3200 miljardi dollari ulatuses ning 
arendada oma investeeringuid Euroopas eesmärgiga omandada tipptehnoloogiaid, kuid samuti 
osta teatavate Euroopa riikide riigivõlgu, ilma et me teaksime, kui suures summas, kuna meil 
puuduvad vastavad vahendid, ning see on samamoodi tõsi investeeringute puhul.

Kuid Hiinal on ka mõned kaebused ELi suhtes: keerukas põllumajandustoodete tollimaksude 
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ja ühise põllumajanduspoliitika toetuste süsteem, tehnilised kaubandustõkked ja ELi 
liikmesriikide poolt kehtestatud välisinvesteeringute piirangud. Käesolevas aruandes 
esitatakse juhised tegevuse kohta, mida EL peaks WTO raamistikku järgides rakendama, 
pidades silmas Hiina investeeringuid ELi territooriumil. Kõige olulisem on, et see kinnitab 
vajadust välja töötada Euroopa majandus- ja tööstuspoliitika, et võimaldada ELi õiglast 
kaubandust Hiinaga ning välistada igasugune protektsionism.

II VASTASTIKKUSE PÕHIMÕTE UUE PARTNERLUSE KESKMES

Esimene vajalik samm mõlemale poolele kasu toova partnerluse õnnestumiseks on meie 
vastavate piiride avamine aastakümneid kestnud külma sõja järel ning seda enam põhjusel, et 
Hiina on saanud vabakaubandusest suurt kasu. Tasakaalu otsimine on esmane nõue, sest 
praeguses Euroopa kriisis ei ole avalik arvamus sugugi ükskõikne Hiinaga seotud avalduste 
suhtes, kuna Hiinat peetakse kõikide meie hädade põhjustajaks.

Euroopa filosoofia on selline, et ei ole vaja sulguda ega avaneda iga tuulepuhangu korral.
Need kaks hoiakut on vastuolus ühenduse vaimuga ning vastuolus Euroopa ja eurooplaste 
huvidega, kes kaitsevad reguleeritud, tasakaalustatud ja mitmepoolset visiooni 
rahvusvahelistes suhetes. Euroopa lähenemine tähendab üles ehitada partnerlused, mis 
põhinevad siirusel ja vastastikkusel – tegurid, mis leevendavad pingeid ja jagavad
majanduskasvu.

Juurdepääs turgudele ja õiglane rahvusvaheline konkurents

Euroopa ettevõtete juurdepääs Hiina turule peaks toimuma samadel tingimustel nagu Hiina 
ettevõtete juurdepääs Euroopa turule. Hiina ühinemine mitmepoolse kokkuleppega 
riigihangete kohta (GPA) on hädavajalik, nagu ka Hiina nõuete ja standardite 
kooskõlastamine rahvusvaheliste standarditega, ühiste standardite väljatöötamine tuleviku 
valdkondades ning selliste tõkete kõrvaldamine, mis takistavad juurdepääsu Hiina turule, nt 
lubade süsteem, otsetoetused ja takistused avalikule nõudlusele. Samuti on meil vaja, et EL 
töötaks välja strateegia, et vältida sunnitud tehnoloogiasiiret. Sarnaselt tuleks kiiremas korras 
reguleerida ühenduse patendiga seotud tugevdatud kootöömenetlust.

Samuti on hädavajalik kaaluda WTO reformimist, et kaasata sinna sotsiaalsete, tervise- ja 
keskkonnaalaste nõuete järgimine, mis on välja töötatud koos WHO, ILO ja ÜROga. Selles 
tulevases raamistikus tehakse ettepanek kaubanduse nõuetele vastavuse järkjärguliseks 
kohaldamiseks. Lõpetuseks tuleb käsitleda sellist tundlikku teemat nagu Hiina 
turumajanduslik staatus: komisjon peaks seadma endale eesmärgi toetada Hiina valitsuse 
jõupingutusi praeguste takistuste kõrvaldamiseks.

Uued vahendid suurema läbipaistvuse tagamiseks

Vastupidiselt Ameerika Ühendriikidele ei tea EL täpselt Hiina liikmesriikide majandusse 
sekkumise määra, olgu siis tegemist investeeringute või riigi võlaväärtpaberite ostmisega.
Selline teadmatus on Euroopa huvidele loomulikult kahjulik ning võib tekitada 
kõikvõimalikke väljamõeldisi. ELil oleks vaja võtta USA valitsusasutuse CFIUS (Committee 
on Foreign Investment in the United States) eeskujul kasutusele mõõtevahendid, et pidada 
arvestust riigivõla välismaiste omanike üle. Samuti peaks EL avaldama iga-aastase aruande 
seoses WTOga ühinemise protokollis sätestatud kohustuste täitmisega Hiina poolt ning 
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paremini kasutama ELi käsutuses olevaid kaubanduse kaitsevahendeid.

Jüaani alahindamine ja konverteerimatus vähendab kaubanduse läbipaistvust ja õiglust. EL 
peab Hiina ametivõime ärgitama ning julgustama neid jätkama juba tehtud jõupingutusi.
Samuti ei tohi unustada, et vastavalt Euroopa Liidu aluslepingutele võib EL ülemaailmse 
jätkusuutmatu rahalise tasakaalustamatuse korral koostada vahetuskursipoliitika.

ELi–Hiina suhete uus raamistik

ELi–Hiina kaubandussuhted on viimase 30 aasta jooksul märkimisväärselt muutunud, nagu ka 
Hiina kasvav mõju rahvusvahelisel areenil. Siinjuures tuleb öelda, et EL ja Hiina uuendavad 
praegu oma 1985. aastal sõlmitud koostöölepingu tingimusi. Kuna Hiinat ei saa veel pidada 
turumajanduseks, tuleks sellesse lepingusse integreerida rangemaid eeskirju seoses kaupade 
impordi ja ekspordiga.

Uues investeerimisalases kokkuleppes tuleks arvesse võtta vajadust piiramatu juurdepääsu 
järele Hiina riigihangetele samadel tingimustel nagu Euroopas. Lisaks peab EL jääma 
valvsaks Hiina üha suuremate investeeringute majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnaalase 
mõju suhtes arenguriikides ja eelkõige Aafrikas.

----

ELi jaoks on väga oluline rakendada kooskõlastatud poliitikat tööstuse uuendamiseks ning 
samuti teadustegevuse ja innovatsiooniga seotud poliitikat, et vastata uutele globaalsetele 
probleemidele. Sellest seisukohast oleks näiteks kasulik, et EL ergutab Euroopa kaupade 
ostmist.

Tarbetu on rõhutada, et liikmesriikide paremaks koordineerimiseks on äärmiselt vajalik, et 
nende kahepoolsed suhted Hiinaga ei nõrgendaks ELi positsiooni Hiina suhtes.

Vajadus parema koordineerimise järele ulatub kaubandusküsimustest kaugemale. Me mitte 
ainult ei pea kaitsma sotsiaalse turumajanduse mudelit, mis on avatud ning samas 
vastastikkusega seoses nõudlik ja Euroopa huvisid kaitsev, vaid me peame ka edendama ja 
kaitsma oma arengu, demokraatia ja inimõigustega seotud põhimõtteid. Sest me usume, et 
sotsiaalne ja majanduslik areng on tihedalt seotud demokraatlike institutsioonide loomisega.


