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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl ES ir Kinijos. Nesubalansuota prekyba?
(2010/2301(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2, 3, 6 ir 21 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 153, 191, 207 ir 218 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 12, 21, 28, 29, 31 ir 32 
straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 23 d. Kinijos Liaudies Respublikos stojimo į Pasaulio 
prekybos organizaciją protokolą,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. vasario 5 d. rezoliuciją ir 2011 m. liepos mėn. Išorės 
politikos generalinio direktorato pranešimą dėl prekybos ir ekonominių santykių su 
Kinija1,

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 6 d. Briuselyje vykusio 13-ojo ES ir Kinijos 
aukščiausiojo lygio susitikimo bendrąjį pranešimą,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Prekyba, augimas ir tarptautinė arena. Prekybos 
politika – svarbiausia ES 2020 m. strategijos sudėtinė dalis“ (COM(2010) 0612) ir savo 
2011 m. rugsėjo 27 d. rezoliuciją dėl naujos Europos prekybos politikos pagal strategiją 
„Europa 2020“2,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. vasario 19 d. rezoliuciją dėl ES strategijos siekiant 
užtikrinti Europos įmonių patekimą į rinkas3,

– atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl 
apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių ir 
2006 m. gruodžio 6 d. Komisijos komunikatą „Globalioji Europa: Europos prekybos 
apsaugos priemonės besikeičiančioje pasaulio ekonomikoje“,

– atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 24 d. Komisijos komunikatą „Intelektinės nuosavybės 
teisių bendroji rinka“, 2011 m. liepos 14 d. Komisijos ataskaitą apie intelektinės 
nuosavybės teisių taikymą Europos muitinėse ir savo 2008 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją 
dėl klastočių poveikio tarptautinei prekybai4,

– atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 5 d. PPO ataskaitą apie įvairių žaliavų eksporto iš Kinijos 
priemones ir savo 2011 m. rugsėjo 13 d. rezoliuciją dėl veiksmingos Europos žaliavų 

                                               
1 OL C 67E, 2010 3 18, p. 132.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0412.
3 OL C 184E, 2009 8 6, p. 16.
4 OL C 45E, 2010 2 23, p. 47.
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strategijos1,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. balandžio 6 d. rezoliuciją dėl būsimosios Europos 
tarptautinės investicijų politikos2,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl įmonių socialinės 
atsakomybės tarptautinės prekybos susitarimuose3 ir 2010 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją 
dėl žmogaus teisių, socialinių ir aplinkos apsaugos standartų tarptautiniuose prekybos 
susitarimuose4,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. balandžio 24 d. rezoliuciją dėl siekio reformuoti Pasaulio 
prekybos organizaciją5,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl tarptautinės prekybos 
politikos atsižvelgiant į klimato kaitos reikalavimus6,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. vasario 5 d. rezoliuciją dėl Europos MVĮ vaidmens 
tarptautinėje prekyboje stiprinimo7,

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 23 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas ir galutinę G20 
aukščiausiojo lygio susitikimo deklaraciją „Siekdami kurti bendrą ateitį stiprinkime 
visiems naudingus bendrus veiksmus“, paskelbtą 2011 m. lapkričio 4 d. Kanuose,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir į Vystymosi komiteto, 
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komiteto bei Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomones (A7-0000/2011),

A. kadangi Kinijos įstojimas į PPO 2001 m. labai prisidėjo prie to, kad ji tapo didžiausia 
pasaulio prekių eksportuotoja (2010 m. ji eksportavo 10,36 proc. prekių) ir antrosios pagal 
stiprumą pasaulio ekonomikos šalimi;

B. kadangi į ES Kinija eksportuoja daugiausia prekių (2009–2010 m. jos eksportas išaugo 
39,5 proc.) ir kadangi Kinija yra antroji pagal dydį ES prekybos partnerė;

C. kadangi nuo tada, kai 1985 m. pasirašytas ES ir Kinijos bendradarbiavimo susitarimas, šių 
dviejų regionų prekybos santykiai buvo labai išplėtoti, todėl šį susitarimą reikėtų pratęsti;

D. kadangi nuo 1997 m. ES ir Kinijos dvišalė prekyba yra nesubalansuota (Kinijos prekybos 
apimtys didesnės) ir kadangi šis prekybos deficitas 2000 m. siekė 49 mlrd. EUR, o 
2010 m. – 168,8 mlrd. EUR;

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0364.
2 Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2011)0141.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0446.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0434.
5 OL C 259E, 2009 10 29, p. 77.
6 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0445.
7 OL C 67E, 2010 3 18, p. 101.
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E. kadangi Europos ekonomikos augimas nedidelis – 2012 m. ji turėtų augti 0,5 proc., o 
Kinijos ekonomikos augimas didelis (9 proc.);

F. kadangi nuo 2001 m. Kinija įsipareigojo laikytis PPO taisyklių, liberalizuoti savo prekybą 
ir atverti rinką;

G. kadangi dėl juanio nuvertėjimo Kinija gauna dirbtinę komercinę naudą ir kadangi G20 
valstybės narės įsipareigojo padėti užtikrinti, kad valiutos kursas būtų lankstesnis;

H. kadangi 2010 m. ES prie savo išorės sienų konfiskavo daugiau negu 103 mln. prekių, dėl 
kurių kilo įtarimų, kad pažeidžiamos intelektinės nuosavybės teisės, ir kurių bendra 
vertė – 1,11 mlrd. EUR, ir kadangi 85 proc. šių prekių atvežta iš Kinijos;

I. kadangi Kinija pagal savo 12-ąjį penkmečio planą turėtų vystyti strateginius energetikos, 
statybos bei transporto sektorius, joje turės būti plačiu mastu plėtojamos paslaugos ir tai 
suteiks naujų investavimo galimybių Europos įmonėms;

Abipusiškumas turi būti ES prekybos politikos principas

1. ragina Komisiją vykdant bendrą ES prekybos politiką su išsivysčiusiomis ir kylančios 
ekonomikos šalimis, pavyzdžiui, Kinija, taikyti abipusiškumo principą, kad visiems būtų 
užtikrintos vienodos sąlygos vengiant bet kokio protekcionizmo;

2. pažymi, kad Kinijos ekonomika neatitinka rinkos ekonomikos kriterijų, kuriuos nustatė 
PPO; ragina Komisiją bendradarbiauti su Kinijos vyriausybe siekiant pašalinti kliūtis,
kylančias siekiant rinkos ekonomikos statuso; pabrėžia, kad šis statusas turėtų būti 
suteiktas tik tuomet, jeigu Kinija šiuos kriterijus atitiks; ragina ES metinėse ataskaitose 
reguliariai vertinti, kaip Kinija laikosi įsipareigojimų, įtrauktų į jos stojimo į PPO 
protokolą;

3. apgailestauja, kad Kinijos rinkoje yra daug tarifinių ir netarifinių kliūčių, pavyzdžiui, 
diskriminuojamos užsienio įmonės, ypač bankų, draudimo ir telekomunikacijų sektoriuje, 
sudėtinga tarifų struktūra, kyla techninių kliūčių prekybai, pvz., nepakankamai skaidrios 
techninės taisyklės ir atitikties vertinimo procedūros arba Kinijos privalomo sertifikavimo 
sistema (CCC); pažymi, kad Kinija sistemingai nepraneša apie konkrečias subsidijas, 
kitaip negu numatyta Susitarime dėl subsidijų ir kompensacinių priemonių;

4. reiškia susirūpinimą, kad užsienio įmonėms sunku dalyvauti Kinijos viešuosiuose 
pirkimuose, o dalyvavimas Europos viešuosiuose pirkimuose yra užtikrintas; 
apgailestauja, kad Kinija neprisijungė prie daugiašalės Sutarties dėl viešųjų pirkimų, nors 
tai padaryti ji įsipareigojo stojimo į PPO protokole; ragina Komisiją skubiai parengti 
Europos priemonę, kuria būtų suteiktos geresnės galimybės Europos įmonėms dalyvauti 
užsienio viešuosiuose pirkimuose ir kuria ES prekybos partneriai, pavyzdžiui, Kinija, būtų 
raginami leisti dalyvauti savo viešuosiuose pirkimuose ir šalinti protekcionistines 
priemones;

5. pažymi, kad dėl Kinijos institucijų ir bankų suteiktų eksporto kreditų skatinami prekybos 
iškraipymai; todėl ragina Kiniją laikytis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos (OECD) susitarime dėl oficialiai remiamų eksporto kreditų pateikiamų 
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rekomendacijų; ragina Komisiją padėti OECD siekiant užtikrinti, kad Kinija dalyvautų 
įgyvendinant šį susitarimą; taip pat ragina Kiniją pasirašyti OECD Kovos su korupcija 
konvenciją;

6. primena, kad Kinijoje užsienio įmones dažniausiai leidžiama steigti kaip bendrąsias 
įmones (angl. joint venture), dėl to kyla daug suvaržymų ir per dažnai perleidžiamos 
strateginės technologijos, dėl kurių gali būti skatinamas Kinijos konkurencinis vystymasis 
darant žalą Europos pramonei tose srityse, kuriose ES yra lyderė;

7. ragina Europos Sąjungą pagal poreikius taikyti prekybos apsaugos priemones, 
atitinkančias PPO taisykles, t. y. antidempingo, antisubsidijų ir apsaugos priemones, jeigu 
Kinija vykdytų neteisėtą prekybą, siekiant užtikrinti vienodas ES ir Kinijos prekybos 
sąlygas;

Europos pramonės interesų gynimas

8. apgailestauja, kad Kinijoje nepakankamai saugomos intelektinės nuosavybės teisės ir kad 
Europos įmonėms, ypač MVĮ, trūksta konkrečių priemonių siekiant veiksmingai kovoti su 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais; palankiai vertina Komisijos sprendimą siūlyti 
peržiūrėti direktyvą dėl intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo; pageidauja, kad 
Kinija toliau į nacionalinę teisę perkeltų galiojančias tarptautinės teisės nuostatas, 
susijusias su intelektinės nuosavybės teisių apsauga, ypač kova su klastojimu, ir 
reikalauja, kad Kinijos institucijos faktiškai jas taikytų; apgailestauja, kad Kinija 
nedalyvauja derybose dėl būsimo tarptautinio kovos su klastojimu susitarimo (ACTA); 
ragina Komisiją ir valstybes nares didinti muitinių bendradarbiavimą Europos Sąjungoje ir 
su trečiosiomis šalimis, ypač konfiskuojant suklastotas prekes, ir paprastinti muitinės 
procedūras;

9. pažymi, kad Kinija pagamina 97 proc. pasaulyje naudojamų retųjų žemių metalų, ir ragina 
ją užtikrinti, kad šie metalai prekybos partneriams būtų tiekiami nešališkai ir ilgą laiką; 
ragina Komisiją ypatingą dėmesį skirti visiems apribojimams, kuriuos Kinija gali taikyti 
šių žaliavų eksportui; šiuo klausimu primena, kad 2011 m. liepos 5 d. PPO pasmerkė 
Kiniją dėl nustatytų apribojimų tam tikrų žaliavų eksportui; ragina Komisiją plėtoti 
Europos gero žaliavų valdymo strategiją didinant energijos vartojimo efektyvumą, 
vykdant antrinį perdirbimą, mažinant išteklių naudojimą ir plėtojant pramoninį 
bendradarbiavimą perspektyviuose ekologiškos ekonomikos sektoriuose;

10. ragina Komisiją derėtis dėl plataus užmojo ES ir Kinijos investicijų susitarimo, kurio 
tikslas – sukurti geresnę aplinką Europos investicijoms Kinijoje didinant Kinijos kapitalo 
srautus į Europos Sąjungą;

Piniginės konkurencijos šalinimas

11. primena, kad euro zonos valstybės narės turi valstybės garantuotų skolų Kinijai; pabrėžia, 
kad šis įsiskolinimas įgavo naują politinį mastą kilus didelėms skolų problemoms euro 
zonoje; ragina Komisiją pradėti diskusijas su ECB ir valstybėmis narėmis dėl suderintos 
sistemos sukūrimo siekiant nustatyti valstybės garantuotų skolų turinčias valstybes; kelia 
klausimą dėl ES galimybių vykdyti derybas dėl prekybos su Kinija atsižvelgiant į tai, kad 
Kinija prisideda prie euro zonos finansinio stabilizavimo;
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12. pabrėžia, kad juaniui nuolat nuvertėjant ir jo nekonvertuojant suteikiamas nesąžiningas 
konkurencinis pranašumas, Kinijai vykdant eksportą, o Kinija turi trečdalį pasaulinių 
užsienio valiutos atsargų; primena, kad nestiprinant tarptautiniu mastu vykdomo finansų 
reguliavimo ir G20 priklausančių valstybių makroekonominio bendradarbiavimo kyla 
grėsmė pasaulio ekonomikos ir prekybos stabilumui; ragina Kiniją leisti vertinti juanį, kad 
jo kursas būtų tinkamas; primena, kad esant nepriimtinam pasauliniam pinigų disbalansui 
ES gali vykdyti valiutų kurso politiką, kaip numatoma ES Sutartyse;

Prekybos organizavimo pakeitimas

13. ragina valstybes nares reikalauti, kad perpirkusios Europos įmones arba Europos 
Sąjungoje įsteigusios patronuojamąsias bendroves užsienio įmonės laikytųsi Europos 
socialinių ir aplinkosaugos standartų ir išlaikytų ilgalaikes darbo vietas; ragina Komisiją 
remiantis Jungtinių Amerikos Valstijų užsienio investicijų komiteto (angl. CFIUS) 
pavyzdžiu įsteigti įstaigą, atsakingą už išankstinį strateginių užsienio investicijų vertinimą, 
kad būtų aiškiai žinomos ES teritorijoje veiklą vykdančios ir investuojančios įmonės;

14. ragina Europos Sąjungą pasiūlyti keisti PPO nustatytas prekybos organizavimo taisykles, 
įtraukiant į jas privalomus socialinius ir sveikatos standartus, parengtus kartu su Pasaulio 
sveikatos organizacija (PSO), Tarptautine darbo organizacija (TDO) ir JTO;

15. ragina Europos Sąjungą plėtoti strategiją, kurios tikslas – išvengti, kad priverstinai nebūtų 
perduodamos technologijos; šiuo požiūriu pageidauja, kad greitai būtų nustatyta 
sustiprinto bendradarbiavimo Bendrijos patentų srityje procedūra;

16. reikalauja, kad visos vidaus rinkoje esančios prekės tiksliai atitiktų Europos taisykles ir 
standartus, ir ragina Komisiją nedelsiant pasiūlyti PPO taisykles atitinkantį planą, kaip 
laipsniškai pradėti taikyti prekybos sąlygas ir (arba) vykdyti pasienio mokesčių, taikomų 
iš trečiųjų šalių įvežamoms prekėms, kurios neatitinka šių standartų, derinimą;

Kinijos vaidmens pasaulyje vertinimas

17. pabrėžia vis didėjančią Kinijos įtaką vykdant tarptautinę prekybą; todėl ragina Europos 
Sąjungą atidžiai stebėti didėjančių Kinijos investicijų besivystančiose šalyse, visų pirma 
Afrikoje, ekonominį bei socialinį poveikį ir poveikį aplinkai;

18. primena, kad pasaulyje Kinija išmeta daugiausia šiltnamio efektą sukeliančių dujų; ragina 
Europos Sąjungą pasiūlyti PPO į tarptautinės prekybos organizavimo taisykles įtraukti su 
ekologija ir klimatu susijusius reikalavimus nustatant veiksmingus aplinkosaugos 
standartus;

19. primena, kad Kinija nebėra tradicinė ES paramos vystymuisi gavėja ir šiuo metu su ja 
vykdoma strateginė partnerystė; ragina Komisiją keičiant bendrąją lengvatų sistemą 
atsižvelgti į pasaulinius ekonominius pokyčius ir tam tikrų didesnę pažangą padariusių 
besivystančių šalių, kurios šiuo metu yra konkurencingos pasaulio lygmeniu, pavyzdžiui, 
Kinijos, iškilimą;

Priemonių suteikimas Europos Sąjungai atsižvelgiant į pasaulinę konkurenciją
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20. ragina Europos Sąjungą plėtoti plataus užmojo bendrą pramonės politiką, pagrįstą 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, kuriai būtų taikomi naujoviški finansavimo būdai, 
pavyzdžiui, projektų obligacijos (angl. project bonds), ir kuria būtų remiama MVĮ plėtra, 
ypač suteikiant galimybę dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, kad būtų išlaikytas 
konkurencingumas atsižvelgiant į naujus pagrindinius dalyvius, veikiančius pramonės ir 
mokslinių tyrimų srityje; ragina Europos Sąjungą suteikti didesnę vertę Europos 
produkcijai, ypač tobulinant ženklinimą etikete „made in“;

21. pageidauja, kad ES stiprintų ekonomikos, biudžeto, mokesčių ir politikos valdyseną 
siekdama tapti patikima ir įtakinga partnere tarptautinėje arenoje; ragina Tarybą ir 
Komisiją laikytis bendros pozicijos, kad kuriant partnerystę ir sudarant dvišalius 
susitarimus nesilpnėtų ES pozicija; ragina Europos Sąjungą dėl Kinijos įgyvendinti 
ilgalaikę strategiją;

22. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

2011 m. lapkričio 1 d. prasidėjusio G20 aukščiausiojo lygio susitikimo išvakarėse Kinijos 
Liaudies Respublikos prezidentas Hu Jintao pareiškė, kad „Kinija kartu su Europa <...> nori 
kurti lygiavertę partnerystę, pagrįstą abipuse pagarba, draugiškumu ir tarpusavio 
pasitikėjimu, – bendradarbiavimu pagrįstą partnerystę, naudingą abiem partneriams ir 
vykdomą užtikrinant bendrą vystymąsi <...>“. Europos valdžios sektoriaus skolų krizės 
laikotarpiu šiame pareiškime pabrėžiama, kad lėtėjant Europos ekonomikos augimui Kinijos 
ekonomikos poreikių ilgai nebus galima patenkinti. 

Iš esmės Kinija tvirtina, jog jai reikalingas prekybos partnerių ekonomikos augimas, kad būtų 
skatinama Kinijos ekonominė plėtra ir su ja susiję vidaus pokyčiai, ypač vidaus vartojimo ir 
gyventojų gyvenimo lygio kėlimo srityse. Kinijos dvyliktajame penkmečio plane (2011–
2015 m.) nustatyti struktūriniai pokyčiai, didžiausią dėmesį skiriant tam, kad Kinijos augimas 
būtų dar kartą subalansuotas didinant vidaus vartojimą ir užtikrinant tvarų vystymąsi. 

Pakeitus modelį atsirastų naujų galimybių Europos ekonomikai, jeigu šie tikslai būtų 
įgyvendinami Kinijos institucijoms vykdant griežtus sprendimus, susijusius su galimybėmis 
patekti į rinką, užsienio investicijų kontrole, intelektinės nuosavybės teisių apsauga ir 
techninių prekybos kliūčių šalinimu. Jeigu tokios kliūtys būtų pašalintos, prekyba vėl būtų 
subalansuota, todėl Europos ekonomika vėl augtų. Nes Europai reikia Kinijos, o Kinijai reikia 
Europos. 

Atsižvelgiant į tai turi būti pradėtas naujas ES ir Kinijos prekybos santykių etapas, pagrįstas 
abiem partneriams naudinga lygiaverte partneryste, vykdoma užtikrinant bendrą vystymąsi. 
Tokio abipusiškumo europiečiai reikalauja seniai.

Kinijos ekonomikai, kuri trisdešimt metų auga beveik 10 proc. per metus ir daugiausia 
orientuojama į eksportą, atvira prekyba naudinga. Įpusėjus XXI amžiui Kinijos ekonomika 
taps stipriausia pasaulyje. 

Europos Sąjungos, kuri pirmauja pagal prekybos apimtis ir į kurią Kinija eksportuoja 
daugiausia prekių, prekybos deficitas padidėjo nuo 49 mlrd. EUR 2000 m. iki 
168,8 mlrd. EUR 2010 m., todėl augimas taip pat buvo mažas ir dėl to daugelio valstybių 
narių biudžeto deficitas padidėjo. 

Taigi akivaizdu, kad ekonomika nesubalansuota, ir reikėtų išnagrinėti, kodėl taip yra, bei 
pasiūlyti jos subalansavimo būdus ir priemones vykdant atnaujintą partnerystę, pagrįstą 
abipusiškumo ir sąžiningos konkurencijos principais. 

I. NESUBALANSUOTOS PADĖTIES PRIEŽASTYS

Europos įmonės Kinijoje šiuo metu negali investuoti panašiomis sąlygomis į tas, kokiomis 
kinai investuoja Europoje.

Prekybos kliūtys, dėl kurių sunku patekti į Kinijos rinkas
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Nors Pekinas pasiekė pažangos norėdamas sumažinti prekybos kliūtis, dėl kurių sunku patekti 
į Kinijos rinkas, tebėra daug kliūčių, kaip nurodoma naujausioje ES prekybos rūmų Kinijoje 
ataskaitoje: 2011 m. 43 proc. Kinijoje įsteigtų Europos įmonių vadovų manė, kad Pekino 
priimtomis priemonėmis jos yra diskriminuojamos – 2010 m. taip manė 33 proc. Šioje 
ataskaitoje net nurodoma, kad „dėl neseniai priimtų priemonių, kuriomis dar labiau 
ribojamas rinkos atvėrimas, kyla klausimų, ar visiems rinkos dalyviams siekiama sudaryti 
tvarias sąlygas“. 

Yra ir kitų prekybos kliūčių, pavyzdžiui, subsidijų ir eksporto kreditų teikimas tam tikruose 
sektoriuose, reikalavimas turėti nacionalinius sertifikatus arba nepakankamai skaidrūs 
standartai.

Ribotos galimybės dalyvauti Kinijos viešuosiuose pirkimuose

Europos įmonės negali dalyvauti Kinijos viešuosiuose pirkimuose. Ne tik kyla problemų dėl 
sudėtingų teisės aktų, bet ir viešųjų pirkimų apimtys ir sritys tebėra ribotos ir, kadangi trūksta 
skaidrumo bei konkurencijos, o standartai neatitinka tarptautinių taisyklių, Europos įmonių 
paraiškos atmetamos.

Technologijų perdavimas ir intelektinės nuosavybės teisių apsauga

Dauguma Kinijoje norinčių investuoti įmonių yra pažangiųjų technologijų įmonės. Tačiau dėl 
Kinijoje taikomo mechanizmo, pagal kurį steigiamos bendrosios įmonės (angl. joint venture), 
užsienio investuotojai automobilių ar telekomunikacijų srityse negali tapti didžiausiais 
akcininkais. 

Be to, vis daugiau Europos investuotojų atsisako investuoti dėl to, kad Kinijoje, kuri 
nedalyvauja derybose dėl ACTA, intelektinės nuosavybės apsauga menka. Šiuo klausimu 
reikėtų priminti, kad didėjant Kinijos eksportui kartu daugėja prie ES išorės sienų 
konfiskuojamų suklastotų prekių: 2010 m. 85 proc. Europos muitinių konfiskuotų prekių, 
kuriomis pažeistos intelektinės nuosavybės teisės, buvo eksportuotos iš Kinijos. 

Žaliavos

Dėl Kinijos žaliavų, ypač retųjų žemių metalų, kurie svarbūs pažangiems Europos sektoriams, 
politikos kyla vis daugiau įtampos. Kinija, kurioje pagaminama 97 proc. pasaulio produkcijos, 
nustatė eksporto apribojimus, kad oficialiai pirmenybė būtų teikiama vidaus paklausai. Be to, 
PPO ginčų sprendimo institucijoje buvo sprendžiamas ginčas dėl tam tikros Kinijos praktikos, 
susijusios su kitomis žaliavomis, ir 2011 m. liepos mėn. ši institucija pripažino Kiniją kalta. 

Pinigų klausimas

Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos (dviejų didžiųjų Kinijos partnerių) valiutų kursas 
svyruoja, ir kyla akivaizdžių klausimų dėl to, kad juanis nuvertėja ir nėra konvertuojamas –
tai panašu į nepalyginamo masto pinigų dempingą. Dėl šio nuvertėjimo Kinija galėjo sukaupti 
beveik 3 200 mlrd. USD valiutos atsargų ir plėsti savo investicijas Europoje siekdama įsigyti 
pažangių technologijų, taip pat nupirkti dalį tam tikrų Europos šalių valstybės garantuotų 
skolų, ir mes nežinome, kiek šių skolų ji turi (taip pat iš tikrųjų nežinome, kiek ji atlieka 
investicijų), nes nėra priemonių tai įvertinti. 
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Tačiau Kinija taip pat turi keletą priekaištų mums: dėl sudėtingos žemės ūkio muitų sistemos, 
pagal BŽŪP skiriamų subsidijų, techninių prekybos kliūčių ar ES valstybių narių taikomų 
užsienio investicijų apribojimų ir pan. Šioje ataskaitoje nurodoma, kokius veiksmus, 
susijusius su Kinijos investicijomis ES teritorijoje, ES turi įgyvendinti laikydamasi PPO 
nustatytos sistemos. Visų pirma ataskaitoje teigiama, kad būtina plėtoti Europos ekonomikos 
ir pramonės politiką siekiant užtikrinti, kad ES su Kinija galėtų prekiauti vienodomis 
sąlygomis, nesant jokio protekcionizmo. 

II. ABIPUSIŠKUMAS – SVARBIAUSIA NAUJOS PARTNERYSTĖS DALIS

Po šio pirmojo būtino etapo – abiejų partnerių sienų atvėrimo pasibaigus dešimtmečius 
trukusiam šaltajam karui – turi būti vykdoma visiems naudinga partnerystė, kuri juo labiau 
pateisinama dėl to, kad Kinija plačiai pasinaudojo prekybos laisve. Būtina ieškoti 
pusiausvyros, nes šiuo metu Europai patiriant krizę visuomenė abejingai nevertina kaltinimų 
Kinijai, kuri laikoma visų blogybių priežastimi. 

Europos pozicija nėra nei užverti rinką, nei ją atverti visiems norintiems. Šios dvi pozicijos 
prieštarauja Bendrijos esmei ir Europos bei europiečių, kurie remia nuosaikius, suderintus ir 
daugiašalius tarptautinius santykius, interesams. Europa siekia kurti partnerystę, pagrįstą 
nuoširdumu ir abipusiškumu – veiksniais, dėl kurių mažinama įtampa ir užtikrinamas bendras 
augimas. 

Patekimas į rinkas ir tarptautinė konkurencija vienodomis sąlygomis

Europos įmonės į Kinijos rinką turi patekti tokiomis pat sąlygomis, kokiomis į Europos rinką 
patenka Kinijos įmonės. Kinija turi skubiai prisijungti prie daugiašalės Sutarties dėl viešųjų 
pirkimų, taip pat savo normas ir standartus pakeisti tarptautiniais standartais, parengti bendrus 
standartus perspektyviuose sektoriuose ir panaikinti apsaugos priemones, taikomas norint 
patekti į Kinijos rinką, pavyzdžiui, licencijų sistemą, tiesioginę pagalbą ir kliūtis, susijusias su 
valstybiniais užsakymais. ES taip pat turi plėtoti strategiją, kurios tikslas – išvengti, kad 
priverstinai nebūtų perduodamos technologijos. Be to, turi būti greitai išspręstas klausimas, 
susijęs su sustiprinto bendradarbiavimo Bendrijos patentų srityje procedūra. 

Taip pat būtina apsvarstyti galimybę keisti PPO taisykles siekiant į jas įtraukti nuostatas dėl 
bendrų socialinių, sveikatos ir aplinkosaugos standartų, parengtų kartu su Pasaulio sveikatos 
organizacija (PSO), Tarptautine darbo organizacija (TDO) ir JTO, laikymosi. Šiomis 
sudėtingomis aplinkybėmis, kurios laukia ateityje, turės būti laipsniškai pradėtos taikyti 
prekybos sąlygos. Galiausiai opus klausimas yra Kinijos rinkos ekonomikos statusas: 
Komisija turėtų nusistatyti užduotį padėti Kinijos vyriausybei, šiai stengiantis šalinti 
dabartines kliūtis. 

Naujos priemonės siekiant didesnio skaidrumo

Kitaip negu Jungtinės Amerikos Valstijos, ES tiksliai nežino, kokiu mastu Kinija dalyvauja 
valstybių narių ekonomikoje tiek investuodama, tiek pirkdama valdžios sektoriaus skolos 
vertybinius popierius. Tai, kad ji to nežino, neabejotinai kenkia Europos interesams ir dėl to 
atsiranda visos neteisingos nuomonės. ES turi sukurti vertinimo priemones remdamasi 
Jungtinių Amerikos Valstijų užsienio investicijų komiteto (angl. Committee on Foreign 
Investment in the United States (CFIUS) pavyzdžiu, kad būtų teikiama informacija apie 
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valdžios sektoriaus skolų turinčius užsienio subjektus. ES taip pat turėtų skelbti metinę 
ataskaitą apie tai, kaip Kinija laikosi jos stojimo į PPO protokole nustatytų reikalavimų, ir 
geriau naudoti savo turimas prekybos apsaugos priemones.

Tai, kad juanis nuvertėja ir nėra konvertuojamas, kenkia prekybos skaidrumui ir atvirumui. 
Todėl ES turi reikalauti, kad Kinijos institucijos tęstų jau pradėtus darbus, ir skatinti juos 
vykdyti. Nepamirškime, kad esant nepriimtinam pasauliniam pinigų disbalansui ES gali 
vykdyti valiutų kurso politiką, kaip numatoma ES Sutartyse.

Naujas ES ir Kinijos santykių pagrindas

Per trisdešimt metų ES ir Kinijos prekybos santykiai labai kito, taip pat didėjo Kinijos įtaka 
tarptautinėje arenoje. Todėl būtina, kad ES ir Kinija atnaujintų 1985 m. bendradarbiavimo 
susitarimo sąlygas. Nors Kinija dar negali būti laikoma rinkos ekonomika, vis dėlto reikėtų į 
šį susitarimą įtraukti griežtesnius su prekių importu ir eksportu susijusius standartus.

Naujame investicijų susitarime turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad būtina suteikti galimybes 
Kinijos viešuosiuose pirkimuose be apribojimų dalyvauti tokiomis pat sąlygomis kaip 
Europoje. Be to, ES turės atidžiai stebėti didėjančių Kinijos investicijų besivystančiose šalyse, 
visų pirma Afrikoje, ekonominį bei socialinį poveikį ir poveikį aplinkai.

----

ES skubiai turi įgyvendinti suderintą pramonės pertvarkymo politiką ir mokslinių tyrimų bei 
inovacijų politiką, atitinkančias naujus pasaulinius uždavinius. Pavyzdžiui, šiuo požiūriu būtų 
naudinga, kad ES skatintų pirkti Europos prekes.

Nereikia nustatyti visapusio reikalavimo geriau derinti valstybių narių veiksmus, kad dėl jų 
dvišalių santykių su Kinija nesusilpnėtų ES pozicija Kinijos atžvilgiu.

T. y. nustatyti reikalavimo geriau derinti veiksmus, apimančio ne vien prekybos klausimus. 
Turime ne tik remti socialinės rinkos ekonomikos, kuri yra atvira, tačiau ją vykdant taikomas 
reikalavimas užtikrinti abipusiškumą ir ginami europiečių interesai, modelį, bet ir skatinti 
taikyti ES vystymosi, demokratijos ir žmogaus teisių sąvokas. Nes manome, kad socialinė ir 
ekonominė pažanga glaudžiai susijusi su demokratinių institucijų steigimu.


