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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EU:sta ja Kiinasta: kaupan epätasapaino?
(2010/2301(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2, 3, 6 ja 21 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 153, 191, 207 ja 
218 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 12, 21, 28, 29, 31 ja 32 artiklan,

– ottaa huomioon 23. marraskuuta 2011 tehdyn pöytäkirjan Kiinan kansantasavallan 
liittymisestä Maailman kauppajärjestöön,

– ottaa huomioon 5. helmikuuta 2009 antamansa päätöslauselman ja ulkoasiainosastonsa 
heinäkuussa 2011 antaman raportin kauppa- ja taloussuhteista Kiinan kanssa1,

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2010 Brysselissä pidetyn kolmannentoista EU:n ja Kiinan 
huippukokouksen yhteisen julkilausuman,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Kauppa, kasvu ja maailmanpolitiikka –
Kauppapolitiikka Eurooppa 2020 -strategian kulmakivenä" (KOM(2010)0612) ja 
27. syyskuuta 2011 antamansa päätöslauselman Eurooppa 2020 -strategian mukaisesta 
Euroopan uudesta kauppapolitiikasta2,

– ottaa huomioon 19. helmikuuta 2008 antamansa päätöslauselman EU:n strategiasta 
eurooppalaisten yritysten markkinoille pääsyn varmistamiseksi3,

– ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista 
tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1225/2009 ja komission 6. joulukuuta 2006 antaman tiedonannon 
"Globaali Eurooppa – Euroopan kaupan suojakeinot muuttuvassa maailmantaloudessa",

– ottaa huomioon komission 24. toukokuuta 2011 antaman tiedonannon "Teollis- ja 
tekijänoikeuksien sisämarkkinat", komission 14. heinäkuuta 2011 antaman tiedonannon 
teollis- ja tekijänoikeuksien soveltamisesta eurooppalaisissa tullessa ja 
18. joulukuuta 2008 antamansa päätöslauselman väärentämisen vaikutuksesta 
kansainväliseen kauppaan4,

                                               
1 EUVL C 67 E, 18.3.2010, s. 132.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0412.
3 EUVL C 184 E, 6.8.2009, s. 16.
4 EUVL C 45 E, 23.2.2010, s. 47.
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– ottaa huomioon Maailman kauppajärjestön 5. heinäkuuta 2011 päivätyn raportin erilaisten 
raaka-aineiden vientiä koskevista Kiinan toimenpiteistä ja 13. syyskuuta 2011 antamansa 
päätöslauselman tehokkaasta eurooppalaisesta raaka-ainestrategiasta1,

– ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin 
kansainvälisestä sijoituspolitiikasta tulevaisuudessa2,

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselmat yhteiskuntavastuusta 
kansainvälisissä kauppasopimuksissa3 ja ihmisoikeuksista sekä sosiaali- ja 
ympäristönormeista kansainvälisissä kauppasopimuksissa4,

– ottaa huomioon 24. huhtikuuta 2008 antamansa päätöslauselman "Kohti uudistettua 
Maailman kauppajärjestöä"5,

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman kauppapolitiikasta ja 
ilmastonmuutoksen haasteista6,

– ottaa huomioon 5. helmikuuta 2009 antamansa päätöslauselman Euroopan pk-yritysten 
aseman vahvistamisesta kansainvälisessä kaupassa7,

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 23. lokakuuta 2011 hyväksymät päätelmät ja 
G20-maiden 4. marraskuuta 2011 Cannesissa pidetyn huippukokouksen 
loppujulkilausuman nimeltä "Pour bâtir notre avenir commun, renforçons notre action 
collective au service de tous",

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä 
kehitysyhteistyövaliokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot 
(A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että Kiinan liittyminen Maailman kauppajärjestöön vuonna 2001 auttoi 
sitä suuressa määrin tulemaan maailman suurimmaksi vientimaaksi, jonka osuus 
maailman tavaraviennistä vuonna 2010 oli 10,36 prosenttia, ja maailman toiseksi 
suurimmaksi talousmahdiksi;

B. ottaa huomioon, että EU on Kiinan tärkein vientialue, jonne vienti kasvoi 39,5 prosenttia 
vuodesta 2009 vuoteen 2010, ja että Kiina on EU:n toiseksi tärkein kauppakumppani;

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0364.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2011)0141.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0446.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0434.
5 EUVL C 259 E, 29.10.2009, s. 77.
6 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0445.
7 EUVL C 67 E, 18.3.2010, s. 101.
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C. ottaa huomioon, että siitä lähtien, kun EU:n ja Kiinan välinen yhteistyösopimus 
allekirjoitettiin vuonna 1985, alueiden väliset kauppasuhteet ovat huomattavasti 
kehittyneet ja niitä olisi uudistettava;

D. ottaa huomioon, että EU:n ja Kiinan kahdenvälinen kauppa on vuodesta 1997 ollut 
epätasapainossa Kiinan hyväksi ja että kaupan alijäämä vuonna 2000 oli 49 miljardia 
euroa ja vuonna 2010 168,8 miljardia euroa;

E. ottaa huomioon, että unionin talouden odotetaan kasvavan vain 0,5 prosenttia vuonna 
2012, kun taas Kiinan talous kasvaa noin 9 prosenttia;

F. ottaa huomioon, että vuodesta 2001 Kiina on ollut sitoutunut noudattamaan Maailman 
kauppajärjestön sääntöjä, vapauttaman kauppaansa ja avaamaan markkinansa;

G. ottaa huomioon, että juan renminbin aliarvostus antaa Kiinalle keinotekoista kaupallista 
etua ja että G20-ryhmän jäsenvaltiot ovat sitoutuneet edistämään vaihtokurssien 
suurempaa joustavuutta;

H. ottaa huomioon, että vuonna 2010 EU:n ulkorajoilla takavarikoitiin yli 103 miljoonaa 
tuotetta, joiden epäillään rikkovan teollis- ja tekijänoikeuksia, joiden kokonaisarvo oli 
1,11 miljardia euroa ja joista 85 prosenttia oli peräisin Kiinasta;

I. ottaa huomioon, että 12. viisivuotissuunnitelmansa mukaan Kiinan on määrä kehittää 
strategisia energia-, rakennus- ja kuljetusaloja ja että sillä on huomattavia palvelujen 
kehittämiseen liittyviä tarpeita, mikä tarjoaa uusia investointimahdollisuuksia 
eurooppalaisille yrityksille;

Vastavuoroisuuden ottaminen EU:n kauppapolitiikan periaatteeksi

1. pyytää komissiota soveltamaan EU:n yhteisessä kauppapolitiikassa vastavuoroisuuden 
periaatetta kehittyneiden ja nousevan talouden maiden, kuten Kiinan, kanssa, jotta voidaan 
turvata tasapuoliset toimintaedellytykset, joilla vältetään protektionismia;

2. toteaa, että Kiinan talous ei täytä Maailman kauppajärjestön määrittämiä 
markkinatalouden kriteerejä; kehottaa komissiota toimimaan yhteistyössä Kiinan 
hallituksen kanssa, jotta voidaan poistaa esteet markkinatalousasemalta; korostaa, että 
tämä asema olisi myönnettävä ainoastaan sitten, kun Kiina täyttää kyseiset kriteerit; 
pyytää, että EU arvioisi säännöllisesti vuosittaisessa kertomuksessa, miten Kiina täyttää 
Maailman kauppajärjestön jäsenyyspöytäkirjaan sisällytetyt velvoitteet;

3. pahoittelee monia tulleihin ja muita kuin tulleihin liittyviä esteitä Kiinan markkinoilla, 
kuten ulkomaisten toimijoiden tiettyä syrjintää esimerkiksi pankki-, vakuutus- ja 
televiestintäalalla, tullimaksujärjestelmän monimutkaisuutta ja kaupan teknisiä esteitä, 
kuten teknisten normien ja vaatimustenmukaisuutta koskevien arviointimenettelyjen 
avoimuuden puutetta ja Kiinan pakollista sertifiointijärjestelmää (CCC); toteaa, että tuki-
ja tasoitustoimenpiteitä koskevan sopimuksen määräysten vastaisesti Kiina ei ilmoita 
järjestelmällisesti erityisistä tukitoimistaan;
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4. on huolissaan siitä, että ulkomaisten yritysten on vaikea osallistua Kiinan julkisiin 
hankintoihin kun taas mahdollisuus osallistua unionin julkisiin hankintoihin on taattu; 
pitää valitettavana sitä, että Kiina ei ole liittynyt julkisia tarjouksia koskevaan 
monivuotiseen sopimukseen, vaikka Maailman kauppajärjestön liittymispöytäkirjassa se 
on siihen sitoutunut; kehottaa komissiota kehittämään pikaisesti unionin välineen, jolla 
varmistetaan unionin yrityksille parempi pääsy ulkomaisiin julkisiin hankintoihin ja jolla 
kannustetaan EU:n kauppakumppaneita, kuten Kiinaa, avaamaan julkiset markkinansa ja 
poistamaan protektionistiset toimenpiteet;

5. panee merkille, että Kiinan viranomaisten ja pankkien sopimat vientiluotot edistävät 
kaupan vääristymistä; kehottaa Kiinaa heti noudattamaan OECD:n sopimusta julkisesti 
tuettuja vientiluottoja koskevista suuntaviivoista; kehottaa komissiota seuraamaan 
OECD:n toimia Kiinan saamiseksi mukaan tähän järjestelyyn; kannustaa Kiinaa myös 
allekirjoittamaan OECD:n lahjonnan torjuntaa koskevan yleissopimuksen;

6. muistuttaa, että tärkein ulkomaisille yrityksille sallittu Kiinaan asettautumisen tapa on
perustaa yhteisyritys; ottaa huomioon, että tämä on hyvin velvoittava järjestely, johon 
usein liittyy strategisen teknologian siirtoja, jotka saattavat auttaa Kiinaa kehittämään 
kilpailukykyä eurooppalaisen teollisuuden vahingoksi aloilla, joilla EU on johtavassa 
asemassa;

7. kehottaa EU:ta käyttämään mahdollisuuksien mukaan Maailman kauppajärjestön 
sääntöjen mukaisia kaupan suojakeinoja, kuten polkumyynnin ja tukien vastaisia 
toimenpiteitä sekä suojatoimenpiteitä, jos Kiina käyttää laittomia kaupallisia menettelyjä, 
yhtäläisten toimintaedellytysten varmistamiseksi EU:n ja Kiinan välisessä kaupassa;

Eurooppalaisen teollisuuden etujen puolustaminen

8. pitää valitettavana teollis- ja tekijänoikeuksien riittämätöntä suojelua Kiinassa ja 
pahoittelee sitä, että eurooppalaisilla yrityksillä, varsinkaan pk-yrityksillä, ei ole 
käytössään käytännön keinoja torjua tehokkaasti näiden oikeuksien rikkomista; suhtautuu 
myönteisesti komission päätökseen ehdottaa teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen 
varmistamisesta annetun direktiivin tarkistamista; toivoo, että Kiina jatkaa teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskevan kansainvälisen lainsäädännön, erityisesti väärentämisen 
torjumista koskevan lainsäädännön, siirtämistä kansalliseen lainsäädäntöön; vaatii Kiinan 
viranomaisia todella soveltamaan tätä lainsäädäntöä; pitää valitettavana, että Kiina ei 
osallistu neuvotteluihin seuraavasta kansainvälisestä väärentämisenvastaisesta 
kauppasopimuksesta (ACTA); kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan 
tulliyhteistyötä EU:ssa ja kolmansien maiden kanssa erityisesti väärennettyjen 
kauppatavaroiden takavarikoimisessa ja yksinkertaistamaan tullimenettelyjä;

9. panee merkille, että Kiina tuottaa 97 prosenttia maailmassa käytetyistä harvinaisista 
metalleista ja kehottaa Kiinaa turvaamaan niiden tasaveroisen ja kestävän tarjonnan 
kauppakumppaneilleen; kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä huomiota 
kaikenlaisiin rajoituksiin, joita Kiina mahdollisesti soveltaa näiden raaka-aineiden 
vientiin; muistuttaa tässä yhteydessä, että 5. heinäkuuta 2011 Maailman kauppajärjestö 
tuomitsi Kiinan rajoitusten asettamisesta tiettyjen raaka-aineiden viennille; pyytää 
komissiota laatimaan raaka-aineiden hyvää hallintaa koskevan eurooppalaisen strategian, 
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joka koskee energiatehokkuuden lisäämistä, kierrätystä, resurssien käytön vähentämistä ja 
teollisuusyhteistyön kumppanuuksien kehittämistä vihreän talouden tulevaisuuden aloilla;

10. kehottaa komissiota neuvottelemaan EU:n ja Kiinan välisen kunnianhimoisen 
investointisopimuksen, jolla luodaan parempi ympäristö eurooppalaisille investoinneille 
Kiinassa ja samalla lisätään kiinalaisen pääoman virtausta EU:hun;

Rahapoliittisen kilpailun hillitseminen

11. muistuttaa, että Kiinalla on hallussaan euro-alueen jäsenvaltioiden valtionvelkakirjoja; 
korostaa, että euroalueen vakavien velkaongelmien takia tämä velkakirjojen hallinta on 
saanut uuden poliittisen ulottuvuuden; pyytää komissiota harkitsemaan EKP:n ja 
jäsenvaltioiden kanssa koordinoidun järjestelmän perustamista valtionvelan haltijoiden 
tunnistamiseksi; tiedustelee, voisiko EU käydä Kiinan kanssa kauppaneuvotteluja Kiinan 
osallistumisesta euroalueen rahoituksen vakauttamiseen;

12. korostaa, että juan renminbin krooninen aliarvostus ja se, että juan renminbi ei ole 
vaihdettavissa, tuovat epäreilua kilpailuetua Kiinan viejille samalla kun Kiinalla on 
hallussaan kolmasosa maailman valuuttavarannoista; muistuttaa, että ellei kansainvälistä 
rahoitussääntelyä vahvisteta ja ellei G20-valtioiden välillä ole makrotaloudellista 
koordinointia, maailman talouden ja kaupan tasapaino on vaarassa; kehottaa Kiinaa 
päästämää juan renminbin arvon nousemaan niin, että se saavuttaa vaihtokurssin oikean 
tason; muistuttaa, että perussopimustensa mukaisesti EU voi ottaa käyttöön 
vaihtokurssipolitiikan mikäli maailmantalous on sietämättömällä tavalla epätasapainossa;

Kauppajärjestelmän uudistaminen

13. pyytää jäsenvaltioita vaatimaan, että ulkomaiset yritykset noudattavat unionin sosiaalisia 
ja ympäristöllisiä normeja sekä kestävyyttä ja työelämää koskevia normeja, kun ne ostavat 
eurooppalaisia yrityksiä tai perustavat tytäryhtiöitä EU:n alueelle; kehottaa komissiota 
luomaan organisaation, joka vastaa ulkomaisten strategisten investointien etukäteen 
tapahtuvasta arvioinnista, samaan tapaan kuin Yhdysvaltojen ulkomaisten investointien 
komitea (CFIUS), jonka tarkoituksena on tarjota selvä kuva sen alueella toimivista ja 
sinne investoivista yrityksistä;

14. pyytää EU:ta ehdottamaan Maailman kauppajärjestön maailmankauppaa koskevien 
sääntöjen uudistamista niin, että niihin voidaan sisällyttää velvoittavia sosiaalisia ja 
terveysnormeja, jotka laaditaan yhteistyössä Maailman terveysjärjestön, Maailman 
työjärjestön ja Yhdistyneiden kansakuntien kanssa;

15. kehottaa EU:ta laatimaan strategian teknologian pakkosiirtojen estämiseksi; toivoo tässä 
yhteydessä, että saatetaan pikaisesti päätökseen yhteisöpatentteja koskeva tehostettu 
yhteistyömenettely;

16. vaatii näin ollen, että kaikissa sisämarkkinoilla liikkuvissa tuotteissa noudatetaan tiukasti 
eurooppalaisia sääntöjä ja normeja, ja vaatii komissiota ehdottamaan nopeasti Maailman 
kauppajärjestön sääntöjen mukaista suunnitelmaa, jonka avulla otetaan asteittain käyttöön 
kauppaa ja/tai raja-alueiden sopeuttamistoimia koskevat ehdot sellaisia EU:n ulkopuolelta 
peräisin olevia tuotteita varten, jotka eivät ole näiden normien mukaisia;
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Kiinan globaalin roolini arvioiminen

17. korostaa Kiinan vaikutusvallan kasvua kansainvälisessä kaupassa; kehottaa siksi EU:ta 
seuraamaan valppaasti Kiinan kehitysmaihin ja erityisesti Afrikkaan suuntautuvien 
investointien taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia;

18. muistuttaa, että Kiina tuottaa eniten kasvihuonekaasuja maailmassa; pyytää EU:ta 
ehdottamaan Maailman kauppajärjestölle, että se sisällyttäisi kansainvälisen kaupan 
sääntöihin ympäristöön ja ilmastoon liittyviä velvoittavia määräyksiä säätämällä 
tehokkaista ympäristönormeista;

19. muistuttaa, että Kiina ei enää saa perinteistä kehitysapua EU:lta vaan on nyt strateginen 
kumppani; kehottaa komissiota ottamaan yleisen tullietuusjärjestelmän uudistuksessa 
huomioon maailmantalouden kehityksen ja sen, että tietyt edistyneemmät kehitysmaat, 
kuten Kiina, ovat nousussa ja saavuttaneet maailmanlaajuisen kilpailukyvyn;

EU:n varustaminen maailmanlaajuiseen kilpailuun

20. pyytää, että EU kehittäisi tutkimukseen ja innovointiin perustuvan kunnianhimoisen 
yhteisen teollisuuspolitiikan, jota tuetaan uutta luovilla rahoituksen muodoilla kuten 
hankevelkakirjoilla ja jossa pienten ja keskisuurten yritysten kehitystä tuetaan erityisesti 
niiden pääsyssä julkisille markkinoille niin, että niiden kilpailukyky voi säilyä 
teollisuuden ja tutkimuksen uusista suurista toimijoista huolimatta; kehottaa EU:ta 
vahvistamaan eurooppalaista tuotantoa esimerkiksi kehittämällä "made in" -merkintää;

21. toivoo, että EU vahvistaisi taloutta, budjettia, valtion tuloja ja politiikkaa koskevaa 
hallintoa, jotta EU:sta tulisi uskottava ja vahva keskustelukumppani kansainvälisellä 
foorumilla; kehottaa neuvostoa ja komissiota puhumaan yhdellä äänellä, jotta 
kumppanuudet ja kahdenväliset sopimukset eivät heikentäisi EU:n asemaa; kehottaa EU:ta 
ottamaan käyttöön Kiinaa koskevan pitkän aikavälin strategian;

22. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

G20-huippukokouksen aattona 1. marraskuuta 2011 Kiinan kansantasavallan presidentti Hu 
Jintao totesi, että Kiina aikoo rakentaa yhdessä Euroopan kanssa tasaveroisen kumppanuuden, 
jossa vallitsee molemminpuolinen kunnioitus, ystävyys ja osapuolien välinen luottamus, 
yhteistyökumppanuuden, josta molemmat hyötyvät, jossa molemmat voittavat ja jossa kehitys 
on yhteistä. Tässä julistuksessa, joka annettiin keskellä Euroopan valtionvelkakriisiä, 
korostettiin, että Kiina ei voi pitkään olla toimettomana, jos Euroopan kasvu romahtaa.

Tärkeintä on, että Kiina tunnustaa tarvitsevansa kauppakumppaniensa kasvua, jolla tuetaan 
maan omaa talouskehitystä ja kasvun aiheuttamia sisäisiä muutoksia, erityisesti kotimaan 
kulutuksen ja väestön elintason kasvua; Kiinan 12. viisivuotissuunnitelmassa (2011–2015) 
vahvistetussa rakenteellisessa kehityksessä korostetaan, että Kiinan kasvussa on oleellista 
luoda tasapaino kotimaisen kulutuksen kasvun ja kestävän kehityksen välillä.

Mallin muuttuminen voi luoda uusia mahdollisuuksia Euroopan taloudelle, mutta sen 
edellytyksenä on, että tavoitteisiin liitetään Kiinan viranomaisten lujia päätöksiä 
markkinoillepääsystä, ulkomaisten investointien valvonnasta, teollis- ja tekijänoikeuksien 
suojelusta ja kaupan teknisten esteiden poistamisesta. Esteitä on monia, mutta jos ne 
poistetaan, varmistetaan tasapainon paluu kauppavaihtoon ja siten Euroopan talouden uusi 
kasvu. Eurooppa tarvitsee Kiinaa ja Kiina tarvitsee Eurooppaa.

Tässä hengessä on käynnistettävä EU:n ja Kiinan kauppasuhteiden uusi vaihe, joka perustuu 
tasaveroiseen kumppanuuteen, josta molemmat osapuolet hyötyvät ja jossa kehitys on 
yhteistä. Tätä vastavuoroisuutta Eurooppa on vaatinut jo pitkään.

Kiinan talous, joka on kasvanut 10 prosentin vuosivauhtia kuluneina 30 vuotena, on 
suuntautunut pääasiassa vientiin ja hyötynyt kaupankäynnin avautumisesta. Vuosisadan 
puolivälissä Kiinasta tulee maailman voimakkain talousmahti.

EU:ssa, joka on maailman suurin kauppakumppani ja Kiinan viennin tärkein kohde, sen sijaan 
kauppavaje on kasvanut vuoden 2000 49 miljardista vuoden 2010 168,8 miljardiin. Samalla 
talouskasvu on ollut hidasta, mikä on johtanut useimmissa jäsenvaltioissa budjettialijäämän 
kasvuun.

On siis olemassa selvä epätasapaino, jonka syitä olisi analysoitava ja ehdotettava keinoja sen 
poistamiseksi uuden vastavuoroisuuden ja tasaveroisen kilpailun periaatteille perustuvan 
kumppanuuden puitteissa.

I – EPÄTASAPAINON SYYT

Eurooppalaiset yritykset eivät voi nykyisin investoida Kiinaan samoilla edellytyksillä kuin 
kiinalaiset yritykset Eurooppaan.

Kaupalliset esteet pääsyssä Kiinan markkinoille

Vaikka Kiina on edistynyt markkinapääsyn kaupallisten esteiden vähentämisessä, esteitä on 
vielä monia, kuten EU:n Kiinassa toimivan kauppakamarin uusimmassa raportissa osoitetaan. 
Kiinaan asettautuneiden yritysten johtajista 43 prosenttia arvioi vuonna 2011, että Kiinan 
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hallituksen toteuttamat toimet syrjivät heitä. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 
33 prosenttia. Raportissa täsmennetään jopa, että äskettäiset toimenpiteet rajoittavat 
entisestään markkinoiden avautumista. Siksi voidaan kysyä, halutaanko edes luoda todellisia 
mahdollisuuksia kaikille markkinatoimijoille.

On myös muita kaupan esteitä, kuten tukien ja luottojen antaminen tiettyjen alojen viennille, 
kansallisia sertifiointeja koskeva vaatimus ja normien avoimuuden puute.

Rajoitettu pääsy Kiinan julkisten hankintojen markkinoille

Eurooppalaiset yritykset eivät voi osallistua julkisten hankintojen markkinoille Kiinassa. 
Monimutkaisten säännösten aiheuttamien ongelmien lisäksi esteenä eurooppalaisten yritysten 
osallistumiselle ovat julkisten hankintojen rajoitetut volyymit ja alat, avoimuuden ja kilpailun 
puute sekä kansainvälisten säännösten vastaiset normit.

Teknologian siirto ja teollis- ja tekijänoikeuksien suojelu

Suurin osa yrityksistä, jotka haluavat investoida Kiinaan, on korkean teknologian yrityksiä. 
Kiinan yhteisyritysmekanismi estää ulkomaisia investoijia saamasta enemmistöosakkuutta 
autoteollisuuden ja televiestinnän aloilla.

Lisäksi teollis- ja tekijänoikeuksien heikko suoja Kiinassa, joka ei osallistu ACTA-
neuvotteluihin, karkottaa yhä useampia eurooppalaisia investoijia. Tässä yhteydessä on 
soveliasta muistaa, että Kiinan vienti kasvaa samaan tahtiin kuin väärennettyjen tuotteiden 
takavarikot EU:n ulkorajoilla. Vuonna 2010 Euroopan tullien takavarikoimista teollis- ja 
tekijänoikeuksia rikkovista tuotteista 85 prosenttia oli peräisin Kiinasta.

Raaka-aineet

Kiinan raaka-ainepolitiikka ja erityisesti Euroopan huipputeknologia-aloille tärkeitä 
harvinaisia metalleja koskeva politiikka aiheuttaa yhä enemmän jännitteitä. Kiina, joka vastaa 
97 prosentista maailman tuotannosta, on asettanut rajoituksia harvinaisten metallien viennille. 
Rajoitusten virallisena syynä on maan sisäisen kysynnän asettaminen etusijalle. Kiinan 
tietyistä, muita raaka-aineita koskevista käytännöistä on valitettu Maailman kauppajärjestön 
riitojenratkaisuelimelle, joka totesi heinäkuussa 2011, että Kiina toimii väärin.

Valuuttaongelma

Samalla kun Kiinan kahden suuren kumppanin, Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin, valuutat 
kelluvat, kipeän ongelman aiheuttaa Kiinan juan renminbin aliarvostus ja se, että juan 
renminbi ei ole vaihdettavissa, mitä voidaan pitää lähinnä ennenäkemättömänä 
rahapoliittisena dumppauksena. Valuutan aliarvostus on antanut Kiinalle mahdollisuuden 
kerätä lähes 3 200 miljardin dollarin valuuttavarannot ja kehittää Euroopassa investointeja 
huipputeknologian ostamiseksi, mutta myös tiettyjen Euroopan maiden valtionvelan osien 
ostamiseksi ilman, että mittausvälineiden puuttuessa edes tiedämme, kuinka paljon Kiinalla 
niitä on. Sama koskee myös investointeja.

Myös Kiina on arvostellut EU:ta seuraavista aiheista: maatalouden monimutkainen 
tullijärjestelmä ja YMP:n valtiontuet, kaupan tekniset esteet ja EU:n jäsenvaltioiden asettamat 
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rajoitukset ulkomaisille investoinneille. Tässä mietinnössä annetaan viitteitä siitä, mitä toimia 
EU:n olisi Maailman kauppajärjestön sääntöjen puitteissa toteutettava Kiinan investointien 
suhteen EU:ssa. Mietinnössä korostetaan etenkin tarvetta laatia EU:lle talous- ja 
teollisuuspolitiikka, joka auttaa EU:ta käymään tasavaroista kauppaa Kiinan kanssa ilman 
minkäänlaista protektionismia.

II. VASTAVUOROISUUS ON UUDEN KUMPPANUUDEN YDIN

EU:n ja Kiinan rajojen avaamisen ensimmäinen vaihe oli vuosikymmeniä kestäneen kylmän 
sodan jälkeen. Tätä tarpeellista vaihetta on seurattava kumppanuus, josta molemmat osapuolet 
hyötyvät, varsinkin kun otetaan huomioon, että Kiina on saanut vapaakaupasta suurta etua. 
Tasapainoon pyrkiminen on ehdottoman välttämätöntä, koska nykyisen kriisin vallitessa 
Euroopan yleinen mielipide kuuntelee mielellään väitteitä siitä, että Kiina on syyllinen 
kaikkiin ongelmiimme.

Euroopan filosofiana on, että se ei sulkeudu kokonaan eikä myöskään avaudu rajoituksetta. 
Nämä kaksi asennetta ovat vastoin yhteisön henkeä, vastoin Euroopan ja niiden 
eurooppalaisten etuja, jotka puolustavat säänneltyjä, tasapainoisia ja monenvälisiä 
kansainvälisiä suhteita. Euroopan toimintatapana on rakentaa kumppanuuksia, jotka 
perustuvat vilpittömyyteen ja vastavuoroisuuteen, jotka johtavat jännityksen lieventymiseen ja 
yhteiseen kasvuun.

Markkinapääsy ja tasaveroinen kansainvälinen kilpailu

Eurooppalaisten yritysten pääsyyn Kiinan markkinoille on sovellettava samoja ehtoja kuin 
kiinalaisten yritysten pääsyyn Euroopan markkinoille. Kiinan olisi pikaisesti liityttävä julkisia 
tarjouksia koskevaan monenväliseen sopimukseen ja Kiinan normit ja standardit olisi 
muutettava kansainvälisten normien mukaisiksi, tulevaisuuden sektoreille olisi luotava 
yhteisiä standardeja ja poistettava Kiinan markkinoille pääsyä haittaavat esteet kuten 
lupajärjestelmä, suorat tuet ja julkisten hankintojen esteet. Lisäksi EU:n olisi laadittava 
strategia, jonka avulla estetään pakollinen teknologian siirto. Samalla tavalla olisi pikaisesti 
ratkaistava kysymys yhteisöpatentteja koskevasta vahvistetusta yhteistyömenettelystä.

On ehdottomasti käynnistettävä keskustelu YMP:n uudistuksesta, jossa YMP:hen 
sisällytetään OIT:n, WTO:n ja YK:n kanssa yhteistyössä laaditut yhteiset sosiaali-, terveys- ja 
ympäristönormit. Tässä vaativassa tulevaisuuden kehyksessä on päätettävä kaupan ehtojen 
asteittaisesta käyttöön ottamisesta. Lopuksi on otettava esiin arkaluontoinen kysymys 
markkinatalouden asemasta Kiinassa. Komission olisi sitouduttava tukemaan Kiinan hallitusta 
sen toimissa nykyisten esteiden poistamiseksi. 

Suuremman avoimuuden uudet työkalut

Toisin kuin Yhdysvallat, Euroopan unioni ei tiedä tarkasti, missä määrin Kiina on tunkeutunut 
jäsenvaltioiden talouksiin, oli sitten kyse investoinneista tai valtion velkakirjojen ostamisesta. 
Tämä tietämättömyys luonnollisesti vahingoittaa Euroopan etuja ja saattaa synnyttää 
kaikenlaista spekulointia. Euroopan unionin on hankittava ulkomaisia investointeja 
Yhdysvalloissa käsittelevän komitean (CFIUS) mallin mukaisia mittareita saadakseen selville, 
kuka omistaa valtion velkakirjoja. EU:n olisi myös julkaistava vuosittain kertomus siitä, miten 
Kiina noudattaa Maailman kauppajärjestön jäsenyyspöytäkirjan mukaisia velvoitteitaan, ja 
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käytettävä paremmin saatavanaan olevia kaupan suojakeinoja.

Juan renminbin aliarvostus ja se, että se ei ole vaihdettavissa, heikentää avoimuutta ja kaupan 
vilpittömyyttä. EU:n on siksi edelleen kannustettava Kiinan viranomaisia jatkamaan 
aloitettuja toimia. On pidettävä mielessä, että perussopimustensa mukaisesti EU voi ottaa 
käyttöön vaihtokurssipolitiikan mikäli maailmantalous on sietämättömällä tavalla 
epätasapainossa;

EU:n ja Kiinan suhteiden uusi kehys

EU:n ja Kiinan kauppasuhteet ovat kehittyneet huomattavasti 30 vuoden ajan samalla kun 
Kiinan kansainvälinen vaikutusvalta on kasvanut. Siksi on tarpeen, että EU ja Kiina 
päivittävät vuonna 1985 tekemänsä yhteistyösopimuksen ehtoja. Vaikka Kiinaa ei vielä voida 
pitää markkinataloutena, sopimukseen olisi sisällytettävä velvoittavampia tavaroiden tuontia 
ja vientiä koskevia sääntöjä.

Uudessa investointisopimuksessa olisi otettava huomioon, että Kiinan julkisten hankintojen 
markkinoille on turvattava rajoittamaton pääsy samoilla ehdoilla kuin Euroopassa. EU:n olisi 
lisäksi seurattava valppaasti Kiinan kehitysmaihin ja erityisesti Afrikkaan suuntautuvien 
investointien taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia.

----

EU:n olisi pikaisesti otettava käyttöön yhteinen jälleenteollistamista koskeva politiikka sekä 
tutkimus- ja innovaatiopolitiikka, jotka vastaavat uusia maailmanlaajuisia haasteita. Tästä 
näkökulmasta olisi esimerkiksi hyödyksi, että EU kannustaa eurooppalaisten tuotteiden 
ostamista.

On tuskin tarpeen muistuttaa jälleen, että jäsenvaltioiden koordinaatio on erittäin tärkeää sen 
kannalta, että niiden kahdenväliset Kiinan suhteet eivät heikennä EU:n asemaa suhteessa 
Kiinaan.

Vaatimus paremmasta koordinaatiosta koskee muutakin kuin kauppaa. Ei ole kyse pelkästään 
siitä, että puolustamme sosiaalisen markkinatalouden mallia, joka on avoin mutta edellyttää 
vastavuoroisuutta ja eurooppalaisten etujen suojelemista, vaan myös edistää ja puolustaa 
käsityksiämme kehityksestä, demokratiasta ja ihmisoikeuksista. Uskomme nimittäin, että 
sosiaalinen ja taloudellinen edistys ovat läheisesti sidoksissa demokraattisten instituutioiden 
luomiseen. 


