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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par iespējamu līdzsvara trūkumu ES un Ķīnas tirdzniecībā
(2010/2301(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 2., 3., 6. un 21. pantu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 153., 191., 207. un 218. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 12., 21., 28., 29., 31. un 32. pantu,

– ņemot vērā 2001. gada 23. novembra Protokolu par Ķīnas Tautas Republikas 
pievienošanos Pasaules Tirdzniecības organizācijai,

– ņemot vērā 2009. gada 5. februāra rezolūciju un ES ārpolitikas ģenerāldirektorāta 
2011. gada jūlija ziņojumu par tirdzniecības un ekonomiskām attiecībām ar Ķīnu1,

– ņemot vērā kopīgo paziņojumu, ko pieņēma ES un Ķīnas 13. augstākā līmeņa sanāksmē, 
kas notika Briselē 2010. gada 6. oktobrī,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Tirdzniecība, izaugsme un pasaules norises. 
Tirdzniecības politika kā stratēģijas „Eiropa 2020” galvenā sastāvdaļa” 
(COM(2010) 0612) un Eiropas Parlamenta 2011. gada 27. septembra rezolūciju par jaunu 
Eiropas tirdzniecības politiku atbilstīgi stratēģijai „Eiropa 2020”2,

– ņemot vērā 2008. gada 19. februāra rezolūciju par ES stratēģiju, lai Eiropas uzņēmumiem 
nodrošinātu piekļuvi tirgum3

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK) Nr. 1225/2009 par 
aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas 
dalībvalstis, un Komisijas 2006. gada 6. decembra paziņojumu „Globālā Eiropa. Eiropas 
tirdzniecības aizsardzības instrumenti mainīgajā globālajā ekonomikā”,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 24. maija paziņojumu „Intelektuālā īpašuma tiesību 
vienotais tirgus”, Komisijas 2011. gada 14. jūlija ziņojumu par muitas darbu intelektuālā 
īpašuma tiesību īstenošanā un Eiropas Parlamenta 2008. gada 18. decembra rezolūciju par 
viltošanas ietekmi uz starptautisko tirdzniecību4,

– ņemot vērā PTO 2011. gada 5. jūlija ziņojumu par Ķīnas pasākumiem attiecībā uz dažādu 
izejvielu eksportu un Eiropas Parlamenta 2011. gada 13. septembra rezolūciju par efektīvu 
Eiropas stratēģiju izejvielu nodrošināšanai5,

                                               
1 OV C 67E, 18.3.2010.,132. lpp.
2 Šajā datumā pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0412.
3 OV C 184E, 6.8.2009., 16. lpp.
4 OV C 45E, 23.2.2010., 47. lpp.
5 Šajā datumā pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0364.
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– ņemot vērā 2011. gada 6. aprīļa rezolūciju par turpmāko Eiropas starptautisko ieguldījumu 
politiku1,

– ņemot vērā 2010. gada 25. novembra rezolūcijas par uzņēmumu sociālo atbildību 
starptautiskos tirdzniecības nolīgumos2 un par cilvēktiesībām un sociāliem un vides 
standartiem starptautiskajos tirdzniecības nolīgumos3,

– ņemot vērā 2008. gada 24. aprīļa rezolūciju par gatavošanos Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas reformai4,

– ņemot vērā 2010. gada 25. novembra rezolūciju par starptautiskās tirdzniecības politiku 
klimata pārmaiņu diktēto prasību kontekstā5,

– ņemot vērā tā 2009. gada 5. februāra rezolūciju par Eiropas MVU lomas pastiprināšanu 
starptautiskajā tirdzniecībā6,

– ņemot vērā Eiropadomes 2011. gada 23. oktobra secinājums un G20 samita noslēguma 
deklarāciju „Mūsu kopējās nākotnes veidošana — pastiprināta kolektīvā rīcība kopējam 
labumam”, kas pieņemta Kannās 2011. gada 4. novembrī,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu un Attīstības komitejas, 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komitejas un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumus (A7-
0000/2011),

A. tā kā Ķīnas pievienošanās PTO 2001. gadā ievērojami sekmēja to, ka Ķīna ir kļuvusi par 
pasaulē lielāko preču eksportētāju — 10,36 % no 2010. gada eksporta — un ka tā 
ekonomikas ziņā ir otrā varenākā valsts pasaulē;

B. tā kā ES ir Ķīnas eksporta galvenais galamērķis, šis eksports no 2009. gada līdz 
2010. gadam ir pieaudzis par 39,5 %, un tā kā Ķīna ir ES otrais lielākais tirdzniecības 
partneris;

C. tā kā kopš ES un Ķīnas sadarbības nolīguma parakstīšanas 1985. gadā tirdzniecības 
attiecības starp šiem abiem reģioniem ir ievērojami attīstījušās un tā kā šis nolīgums ir 
jāatjauno;

D. tā kā divpusējā tirdzniecībā starp ES un Ķīnu kopš 1997. gada pastāv līdzsvara trūkums 
par labu Ķīnai, un tā kā tirdzniecības deficīts 2010. gadā sasniedza EUR 168,8 miljardus 
salīdzinājumā ar EUR 49 miljardiem 2000. gadā;

                                               
1 Šajā datumā pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2011)0141.
2 Šajā datumā pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0446.
3 Šajā datumā pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0434.
4 OV C 259E, 29.10.2009., 77. lpp.
5 Šajā datumā pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0445.
6 OV C 67E, 18.3.2010., 101. lpp.
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E. tā kā Eiropā ir maza ekonomiskā izaugsme, kas 2012. gadā varētu būt 0,5 % apmērā, un tā 
kā Ķīnā ir liela izaugsme aptuveni 9 % apmērā;

F. tā kā kopš 2001. gada Ķīna ir apņēmusies ievērot PTO noteikumus, liberalizēt savu 
tirdzniecību un atvērt savu tirgu;

G. tā kā juaņas pārāk zemais novērtējums Ķīnai rada mākslīgas tirdzniecības priekšrocības un 
tā kā G20 dalībvalstis ir apņēmušās uzlabot valūtu kursu elastību;

H. tā kā ES uz savām ārējām robežām 2010. gadā konfiscēja vairāk nekā 103 miljonus 
produktu, kas radīja aizdomas par intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) pārkāpumiem, par 
kopējo vērtību EUR 1,11 miljardi un tā kā 85 % šo preču izcelsmes valsts ir Ķīna;

I. tā kā Ķīna saskaņā ar savu 12. piecgades plānu vēlas attīstīt stratēģiskās enerģētikas, 
būvniecības un transporta nozares un tai būs lielas vajadzības saistībā ar tādu pakalpojumu 
attīstīšanu, kas piedāvā jaunas ieguldījumu iespējas Eiropas uzņēmumiem;

Noteikt savstarpību par ES tirdzniecības politikas principu

1. pieprasa Komisijai ES kopējā tirdzniecības politikā ar attīstītajām un jaunietekmes 
valstīm, piemēram, Ķīna, piemērot savstarpības principu, lai garantētu vienādus 
nosacījumus visiem, izvairoties no jebkāda protekcionisma;

2. konstatē, ka Ķīnas ekonomika neatbilst tirgus ekonomikas kritērijiem, ko noteikusi PTO; 
aicina Komisiju sadarboties ar Ķīnas valdību, lai izskaustu šķēršļus tirgus ekonomikas 
statusam; uzsver, ka šis statuss Ķīnai jāpiešķir tikai tad, kad tā būs izpildījusi šos 
kritērijus; pieprasa, lai ES ikgadējā ziņojumā regulāri novērtē, kā Ķīna ievēro 
pienākumus, kas ietverti Protokolā par Ķīnas pievienošanos PTO;

3. pauž nožēlu par to, ka Ķīnas tirgū pastāv daudzi ar tarifiem saistīti un nesaistīti šķēršļi, 
piemēram, zināma ārvalstu operatoru diskriminācija, jo īpaši banku, apdrošināšanas un 
telekomunikāciju nozarēs, tarifu sistēmas sarežģītība un tādi tehniskie šķēršļi tirdzniecībai 
kā tehnisko noteikumu un atbilstības novērtēšanas procedūru pārredzamības trūkums, kā 
arī Ķīnas obligātās sertifikācijas sistēma (CCC); konstatē, ka Ķīna pretēji Nolīgumā par 
subsīdijām un kompensācijas pasākumiem (ASCM) paredzētajam sistemātiski neziņo par 
specifiskām subsīdijām;

4. pauž bažas par grūtībām piekļūt Ķīnas publiskajam iepirkumam, ar ko saskaras ārvalstu 
uzņēmumi, lai gan piekļuve Eiropas publiskajam iepirkumam ir garantēta; pauž nožēlu par 
to, ka Ķīna nav pievienojusies Daudzpusējam nolīgumam par publisko iepirkumu (GPA), 
lai gan Protokolā par pievienošanos PTO tā apņēmās pievienoties nolīgumam; pieprasa, 
lai Komisija ātri izstrādā Eiropas instrumentu ar mērķi nodrošināt Eiropas uzņēmumiem 
labāku piekļuvi citu valstu publiskajam iepirkumam, lai mudinātu ES tirdzniecības 
partnerus, piemēram, Ķīnu, padarīt pieejamu savu publisko iepirkumu un izskaust 
protekcionisma pasākumus;

5. atzīmē, ka Ķīnas varas iestāžu un banku eksportam piešķirtie kredīti kropļo tirdzniecību; 
tāpēc aicina Ķīnu ievērot ESAO Vienošanās par oficiāli atbalstītiem eksporta kredītiem 
pamatnostādnes; aicina Komisiju atbalstīt ESAO centienus, lai panāktu, ka Ķīna 
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pievienojas šim dokumentam; mudina arī Ķīnu parakstīt ESAO Konvenciju par korupcijas 
apkarošanu;

6. atgādina, ka galvenā atļautā ārvalstu uzņēmumu atvēršanas forma Ķīna ir joint venture 
(kopuzņēmuma) mehānisms, šī sistēma ir ļoti ierobežojoša un pārāk bieži saistīta ar 
stratēģisku tehnoloģiju tālāknodošanu, kas var sekmēt konkurences attīstību Ķīnā, kaitējot 
Eiropas rūpniecībai jomās, kurās ES ir izvirzījusies priekšplānā;

7. aicina ES nepieciešamības gadījumā izmantot tirdzniecības aizsardzības instrumentus 
saskaņā ar PTO noteikumiem, tas ir, antidempinga, antisubsidēšanas un aizsardzības 
pasākumus, ja Ķīna veic nelegālas tirdzniecības darbības, lai nodrošinātu taisnīgus ES un 
Ķīnas tirdzniecības nosacījumus;

Eiropas rūpniecības interešu aizstāvība

8. pauž nožēlu par nepietiekamo IĪT aizsardzību Ķīnā un par konkrētu līdzekļu trūkumu, kas 
būtu Eiropas uzņēmumu, jo īpaši MVU, rīcībā, lai efektīvi cīnītos pret IĪT pārkāpumiem; 
atzinīgi vērtē Komisijas lēmumu ierosināt Direktīvas par intelektuālā īpašuma tiesību 
piemērošanu pārskatīšanu; vēlas, lai Ķīna turpina savos valsts tiesību aktos transponēt 
spēkā esošās starptautiskās tiesību normas IĪT aizsardzības jomā, jo īpaši cīņas pret 
viltošanu jomā, un uzstāj, lai Ķīnas varas iestādes tās piemērotu arī faktiski; pauž nožēlu, 
ka Ķīna nepiedalās sarunās par nākamo Tirdzniecības nolīgumu viltojumu novēršanas 
jomā (ACTA); aicina Komisiju un dalībvalstis ciešāk sadarboties muitas jautājumos ES un 
ar trešām valstīm, jo īpaši saistībā ar viltotu preču konfiskāciju, kā arī vienkāršot muitas 
procedūras;

9. atzīmē, ka Ķīna ražo 97 % no pasaulē izmantotajām retzemēm, un aicina saviem 
tirdzniecības partneriem garantēt taisnīgu un ilgtspējīgu apgādi; aicina Komisiju īpaši 
pievērst uzmanību ikvienam iespējamam Ķīnas ierobežojumam attiecībā uz tās izejvielu 
eksportu; šajā saistībā atgādina, ka 2011. gada 5. jūlijā PTO nosodīja Ķīnu, jo tā ieviesa 
dažu izejvielu eksporta ierobežojumus; pieprasa Komisijai izstrādāt Eiropas stratēģiju 
labai izejvielu pārvaldībai, īstenojot uzlabotu energoefektivitāti, pārstrādi, resursu 
izmantošanas samazināšanu un rūpnieciskās sadarbības attīstību nākotnes videi draudzīgās 
ekonomikas nozarēs;

10. aicina Komisiju risināt sarunas par vērienīgu ES un Ķīnas investīciju nolīgumu ar mērķi 
Eiropas investoriem radīt labāku vidi Ķīnā, vienlaicīgi palielinot Ķīnas kapitālu plūsmu 
apjomus uz ES;

Monetārās konkurences nolīdzināšana

11. atgādina, ka Ķīna tur eurozonas dalībvalstu valsts parādus; uzsver, ka šim faktam pēc 
smagajām parādu problēmām eurozonā ir parādījusies jauna politiska dimensija; pieprasa 
Komisijai, lai tā kopā ar ECB un dalībvalstīm uzsāk izskatīt saskaņotas sistēmas izveidi 
valsts parādu turētāju noteikšanai; šaubās par ES tirdzniecības sarunu ar Ķīnu spējām tās 
ieguldījuma eurozonas finanšu stabilizācijā dēļ;

12. uzsver, ka ilgstošais juaņas pārāk zemais novērtējums un nekonvertējamība Ķīnas 
eksportam rada negodīgu priekšrocību konkurencē, lai gan Ķīnai pieder trešdaļa pasaules 
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ārvalstu valūtas rezervju; atgādina, ka gadījumā, ja netiks nostiprināts starptautiskais 
finanšu regulējums un makroekonomikas saskaņošana starp G20 valstīm, ir apdraudēta 
pasaules ekonomiskā un tirdzniecības stabilitāte; aicina Ķīnu ļaut noteikt juaņas vērtību, 
lai tā sasniegtu atbilstošu maiņas kursu; atgādina, ka pārlieku lielas monetārās 
nestabilitātes pasaulē gadījumā ES var izstrādāt valūtas maiņas kursa politiku, kā tas 
paredzēts Eiropas Savienības līgumos;

Tirdzniecības organizēšanas reforma

13. lūdz dalībvalstīm, lai tās ārvalstu uzņēmumiem pieprasa ievērot Eiropas sociālos un vides 
standartus un nodarbinātības ilgtspēju gadījumos, kad tie pārpērk Eiropas uzņēmumus vai 
izveido filiāles ES; aicina Komisiju izveidot iestādi, kas būtu atbildīga par ārvalstu 
stratēģisko ieguldījumu ex ante novērtēšanu, līdzīgu CFIUS komitejai Amerikas 
Savienotajās Valstīs, lai būtu skaidrs redzējums par uzņēmumiem, kas darbojas un iegulda 
tās teritorijā;

14. pieprasa, lai ES ierosina reformēt noteikumus par tirdzniecības organizēšanu, ko pārvalda 
PTO, ietverot saistošos sociālos un sanitāros standartus, kas izstrādāti kopā ar PVO, ILO
un ANO;

15. aicina ES izstrādāt stratēģiju, lai izvairītos no piespiedu tehnoloģiju tālāknodošanas; šajā 
saistībā vēlas, lai ātri tiktu pabeigta ciešākas sadarbības procedūra Kopienas patenta jomā;

16. pieprasa, lai attiecībā uz visām iekšējā tirgū apritē esošajām precēm tiktu stingri ievēroti 
Eiropas noteikumi un standarti, un pieprasa Komisijai steidzami ierosināt plānu, kas 
atbilstu PTO noteikumiem, lai pakāpeniski ieviestu tirdzniecības nosacījumus un/vai 
robežšķērsošanas nodokli attiecībā uz precēm no trešām valstīm, kuras neatbilst šiem 
standartiem;

Ķīnas lomas pasaulē novērtēšana

17. uzsver pieaugošo Ķīnas ietekmi starptautiskās tirdzniecības kontekstā; tāpēc aicina ES būt 
uzmanīgai attiecībā uz pieaugošo Ķīnas ieguldījumu ekonomisko, sociālo un vides ietekmi 
jaunattīstības valstīs, jo īpaši Āfrikā;

18. atgādina, ka Ķīna ir lielākais siltumnīcefektu izraisošo gāzu emitents pasaulē; pieprasa, lai 
ES ierosina PTO iekļaut vides un klimata prasības, izsludinot saistošus vides standartus 
starptautiskās tirdzniecības organizēšanas noteikumos;

19. atgādina, ka Ķīna vairs nav tradicionālā ES attīstības palīdzības saņēmēja un ka tagad tā ir 
stratēģisks partneris; aicina Komisiju savā vispārējās preferenču sistēmas (VPS) reformā 
ņemt vērā pasaules ekonomikas jaunākos notikumus un tādu dažu labākā situācijā esošu 
jaunattīstības valstu parādīšanos kā Ķīna, kas tagad ir konkurētspējīgas pasaules līmenī;

ES nodrošinājums globālajā konkurencē

20. pieprasa, lai ES izstrādā vērienīgu kopēju rūpniecības politiku, kas pamatota uz pētniecību 
un inovāciju un kas saņem inovatīvu finansējumu, piemēram, project bonds (projektu 
obligācijas), un kas atbalsta MVU attīstību, jo īpaši ar piekļuvi publiskajam iepirkumam, 
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lai saglabātu savu konkurētspēju, saskaroties ar jauniem ievērojamiem rūpniecības un 
pētniecības dalībniekiem; aicina ES piešķirt lielāku vērtību Eiropas ražojumiem, jo īpaši 
uzlabojot marķējumu „made in”;

21. vēlas, lai ES nostiprinātu savu ekonomikas, budžeta, fiskālo un politikas pārvaldību 
nolūkā kļūt par uzticamu un nozīmīgu sarunu partneri starptautiskajā kontekstā; aicina 
Padomi un Komisiju paust vienotu viedokli, lai izvairītos no situācijas, kurā partnerības 
un divpusēji nolīgumi pavājina ES pozīciju; mudina ES īstenot ilgtermiņa stratēģiju 
attiecībā uz Ķīnu;

22. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

G20 samita atklāšanas priekšvakarā, 2011. gada 1. novembrī, Ķīnas Tautas Republikas 
prezidents Hu Jintao paziņoja, ka „Ķīna vēlas kopā ar Eiropu (..) veidot vienlīdzīgu 
partnerību, pamatojoties uz savstarpēju cieņu, draudzību un savstarpēju uzticību, sadarbības 
partnerību, ko iezīmē abpusējs izdevīgums, abpusējs ieguvums un kopēja attīstība (..)”. Šajā 
paziņojumā, kas izteikts Eiropas valstu parādu krīzes laikā, tika uzsvērts, ka Ķīnas ekonomika 
ilglaicīgi nevarēs samierināties ar Eiropas izaugsmes lejupslīdi. 

Būtībā Ķīna apstiprina, ka tai ir nepieciešama savu tirdzniecības partneru izaugsme, lai 
sekmētu savas ekonomikas attīstību un iekšējās pārmaiņas, kas ar to saistītas, jo īpaši iekšējā 
patēriņa un savu iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanās ziņā. Ķīnas 12. piecgades plānā 
(2011.–2015. gadam) ir noteikta strukturāla izaugsme, uzsverot Ķīnas izaugsmes 
līdzsvarošanu, palielinot iekšējo patēriņu, un ilgtspējīgu attīstību. 

Modeļa maiņa ir jaunu iespēju avots Eiropas ekonomikai, ja šos mērķus papildinās nozīmīgi 
Ķīnas varas iestāžu lēmumi piekļuves tirgum, ārvalstu ieguldījumu kontroles, intelektuālā 
īpašuma tiesību aizsardzības un tehnisko šķēršļu tirdzniecībai izskaušanas jomās. Pastāv 
daudz šķēršļu, un, ja tie tiktu novērsti, būtu nodrošināta tirdzniecības līdzsvarošana un 
attiecīgi — Eiropas ekonomikas izaugsmes atjaunošanās. Eiropai ir vajadzīga Ķīna, un Ķīnai 
ir vajadzīga Eiropa. 

Šajā kontekstā ir jāuzsāk jauns posms ES un Ķīnas tirdzniecības attiecībās, pamatojoties uz 
vienlīdzīgu partnerību, ko iezīmē abpusējs izdevīgums un kopēja attīstība. Tai jābūt 
savstarpībai, ko eiropieši pieprasa jau ilgi.

Panākusi gandrīz 10 % izaugsmi gadā pēdējo 30 gadu laikā, Ķīnas ekonomika, kas 
galvenokārt ir vērsta uz eksportu, ir guvusi labumu no tirdzniecības atvēršanas. Gadsimta vidū 
Ķīna kļūs par visspēcīgāko ekonomiku pasaulē. 

Turpretim ES, kas ir vadošā tirdzniecības lielvara un Ķīnas eksporta galvenais galamērķis, 
tirdzniecības deficīts ir palielinājies no EUR 49 miljardiem 2000. gadā līdz 
EUR 168,8 miljardiem 2010. gadā, vienlaikus uzrādot vāju izaugsmi, kas sekmēja budžeta 
deficīta palielināšanos lielākajā daļā tās dalībvalstu. 

Tātad pastāv nepārprotams līdzsvara trūkums, un ir jāanalizē tā cēloņi, jāierosina veidi un 
līdzekļi, lai to novērstu atjaunotas partnerības ietvaros, pamatojoties uz savstarpības un 
taisnīgas konkurences principiem. 

I. LĪDZSVARA TRŪKUMA FAKTORI

Šobrīd Eiropas uzņēmumi nevar ieguldīt Ķīna ar nosacījumiem, kas līdzīgi tiem, ar ko regulē 
Ķīnas ieguldījumus Eiropā.

Tirdzniecības šķēršļi piekļuvei Ķīnas tirgiem

Neskatoties uz Pekinas panākto progresu, lai mazinātu tirdzniecības šķēršļus, kas kavē 
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piekļuvi tās tirgiem, daudzi šķēršļi joprojām pastāv, kā par to liecina jaunākais ES 
Tirdzniecības palātas Ķīnā ziņojums: 2011. gadā 43 % Ķīnā darbojošos Eiropas uzņēmumu 
vadītāju uzskata, ka Pekinas veiktie pasākumi tos diskriminē, salīdzinājumā ar 33 % vadītāju 
2010. gadā. Šajā ziņojumā pat precizēts, ka „nesenie pasākumi, kas vēl vairāk ierobežo tirgus
atvērtību, rada jautājumus par vēlmi radīt ilgtspējīgas iespējas visiem tirgus dalībniekiem”. 

Pastāv arī citi tirdzniecības šķēršļi, piemēram, subsīdiju un eksporta kredītu piešķiršana 
noteiktās nozarēs, valsts sertifikācijas prasība vai standartu pārredzamības trūkums.

Ierobežota piekļuve Ķīnas publiskajam iepirkumam

Eiropas uzņēmumu dalība Ķīnas publiskajā iepirkumā ir neiespējama. Bez problēmām, kas 
saistītas ar sarežģītu regulējumu pastāvēšanu, arī publiskā iepirkuma apjomi un jomas 
joprojām ir ierobežotas, un pārredzamības un konkurences trūkums, kā arī standarti, kas 
neatbilst starptautiskajiem noteikumiem, ir Eiropas uzņēmumus izslēdzoši faktori.

Tehnoloģiju tālāknodošana un intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) aizsardzība

Lielākā daļa uzņēmumu, kas vēlas ieguldīt Ķīnā, ir augsto tehnoloģiju uzņēmumi. Taču Ķīnas 
joint venture (kopuzņēmuma) mehānisms traucē ārzemju investoriem kļūt par vairākuma 
akcionāriem automobiļu vai telekomunikāciju jomās. 

Turklāt vājā intelektuālā īpašuma aizsardzība Ķīnā, kas nepiedalās sarunās par ACTA, aizvien 
vairāk attur Eiropas investorus. Šajā ziņā jāatgādina, ka Ķīnas eksporta pieaugums iet kopsolī 
ar pieaugošu uz ES ārējām robežām konfiscēto viltoto preču daudzumu: 2010. gadā 85 % 
preču, ar ko tika pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības un ko konfiscēja Eiropas muitas 
iestādes, izcelsmes valsts bija Ķīna. 

Izejvielas

Ķīnas politika izejvielu jomā, jo īpaši retzemju jomā, kas ir nozīmīgas Eiropas progresīvajām 
nozarēm, rada aizvien lielāku spriedzi. Ķīna, kurā koncentrējas 97 % no pasaulē saražotajām 
retzemēm, ir ieviesusi to eksporta ierobežojumus, lai oficiāli dotu priekšroku iekšējam 
pieprasījumam. PTO Strīdu izšķiršanas padomē tika diskutēts arī par zināmu Ķīnas rīcību 
attiecībā uz citām izejvielām, tā 2011. gadā Ķīnu atzina par vainīgu.

Naudas jautājums

Lai gan ASV un Eiropai, diviem lielajiem Ķīnas partneriem, ir valūtas ar „mainīgo” maiņas 
kursu, juaņas pārāk zemais novērtējums un nekonvertējamība, kas saistīts ar nevienlīdzīga 
apjoma monetāro dempingu, raisa būtisku jautājumu. Šis pārāk zemais novērtējums Ķīnai 
ļāva uzkrāt aptuveni USD 3200 miljardus ārvalstu valūtas rezervju un attīstīt savus 
ieguldījumus Eiropā, lai iegūtu progresīvās tehnoloģijas, bet arī lai nopirktu daļu no dažu 
Eiropas valstu valsts parādiem, mums to nezinot, un tas pats attiecas arī uz ieguldījumiem, jo 
nav instrumenta, lai izmērītu, kādi apmēri ir tās rīcībā. 

Taču arī Ķīnai ir daži pārmetumi, ko veltīt mums: sarežģītā lauksaimniecības muitas nodevu 
sistēma un KLP subsīdijas, tehniskie šķēršļi tirdzniecībai un arī ierobežojumi attiecībā uz ES 
dalībvalstu ārvalstu ieguldījumiem… Šajā ziņojumā ir norādes par to, kā ES jārīkojas attiecībā 
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uz Ķīnas ieguldījumiem tās teritorijā, ievērojot PTO regulējumu. Īpaši tajā uzsvērta 
nepieciešamība izstrādāt Eiropas ekonomikas un rūpniecības politiku, lai ES varētu taisnīgi 
tirgoties ar Ķīnu, izslēdzot jebkāda veida protekcionismu. 

II. SAVSTARPĪBA JAUNAS PARTNERĪBAS PAMATĀ

Šim pirmajam nepieciešamajam mūsu attiecīgo robežu atvēršanas posmam pēc vairākām 
aukstā kara desmitgadēm jāseko abpusēja ieguvuma partnerībai, ko īpaši pamato tas, ka Ķīna 
guva ievērojamu labumu no tirdzniecības brīvības. Nepieciešams meklēt līdzsvaru, jo krīzes 
laikā, ar ko šobrīd saskaras Eiropa, publiskie viedokļi nav vienaldzīgi pret vārdiem, kas 
apsūdz Ķīnu, kura tiek uzskatīta par visu mūsu nelaimju cēloni. 

Eiropas filozofija neatbalsta ne pilnīgu noslēgšanos, ne atvēršanos. Šīs abas attieksmes ir 
pretrunā Kopienas būtībai, pretrunā Eiropas un eiropiešu interesēm, kas aizstāv regulētu, 
līdzsvarotu un daudzpusēju starptautisko attiecību redzējumu. Eiropa darbojas, lai veidotu 
partnerības, kuras pamatotas uz atklātību un savstarpību, kas ir spriedzes mazināšanas un 
kopīgas izaugsmes faktori. 

Taisnīga piekļuve tirgiem un starptautiskā konkurence

Eiropas uzņēmumu piekļuvei Ķīnas tirgum jārisinās ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi tiek 
piemēroti Ķīnas uzņēmumu piekļuvei Eiropas tirgum. Ķīnai steidzami jāpievienojas 
Daudzpusējam nolīgumam par publisko iepirkumu (GPA), tāpat arī steidzami jāpārveido 
Ķīnas normas un standarti, lai tās atbilstu starptautiskajām normām, jāizstrādā kopēji standarti 
nākotnē svarīgās nozarēs un jālikvidē protekcijas pasākumi attiecībā uz piekļuvi Ķīnas 
tirgum, piemēram, licenču režīms, tiešā palīdzība un šķēršļi valsts pasūtījumam. 
Nepieciešams arī, lai ES izstrādātu stratēģiju ar mērķi izvairīties no piespiedu tehnoloģiju 
tālāknodošanas. Tāpat arī ātri jāatrisina jautājums par ciešākas sadarbības procedūru Kopienas 
patenta jomā. 

Nepieciešams arī apsvērt PTO reformu, lai tajā iekļautu kopējus sociālos, sanitāros un vides 
standartus, kas izstrādāti kopā ar ILO, PVO un ANO. Šajā nākotnes sistēmā ar stingrām 
prasībām būtu jānosaka pakāpeniska tirdzniecības nosacījumu ieviešana. Visbeidzot, patiesi 
būtisks jautājums ir Ķīnas tirgus ekonomikas stāvoklis: Komisijai sev būtu jāizvirza 
uzdevums palīdzēt Ķīnas valdībai centienos novērst pašreiz pastāvošos šķēršļus. 

Jauni rīki lielākai pārredzamībai

Pretēji ASV ES precīzi nezina, cik lielā mērā Ķīna ir iesaistījusies dalībvalstu ekonomikā gan 
attiecībā uz ieguldījumiem, gan uz valsts parādzīmju nopirkšanu. Šī neziņa, protams, kaitē 
Eiropas interesēm un rada pamatu visa veida fantāzijām. ES jāizveido novērtēšanas 
instrumenti, līdzīgi Amerikas Savienoto Valstu Ārvalstu ieguldījumu komitejai (CFIUS), lai 
apzinātu valsts parāda ārvalstu turētājus. ES vajadzētu arī publicēt gada ziņojumu par to, kā 
Ķīna ievēro pienākumus, kas paredzēti tās Protokolā par pievienošanos PTO, kā arī labāk 
izmantot tās rīcībā esošos tirdzniecības aizsardzības instrumentus.

Juaņas pārāk zemais novērtējums un nekonvertējamība kaitē tirdzniecības pārredzamībai un 
atklātībai. Tāpēc ES neatlaidīgi jāvēršas pie Ķīnas varas iestādēm un tās jāmudina turpināt jau 
uzsāktos centienus. Neaizmirsīsim, ka saskaņā ar Eiropas līgumiem pārlieku lielas monetārās 



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

LV

nestabilitātes pasaulē gadījumā ES var izstrādāt valūtas maiņas kursa politiku.

Jauns ES un Ķīnas attiecību regulējums

ES un Ķīnas tirdzniecības attiecības 30 gadu laikā ir ievērojami attīstījušās, tāpat kā Ķīnas 
pieaugošā ietekme starptautiskajā kontekstā. Tāpēc nepieciešams, lai ES un Ķīna aktualizētu 
to 1985. gada sadarbības nolīguma nosacījumus. Lai arī Ķīnas ekonomiku vēl nevar uzskatīt 
par tirgus ekonomiku, tomēr šajā nolīgumā ir jāiekļauj saistošāki standarti produktu importa 
un eksporta jomā.

Jaunajā nolīgumā par ieguldījumiem vajadzētu ņemt vērā nepieciešamību bez ierobežojumiem 
piekļūt Ķīnas publiskajam iepirkumiem ar tādiem pašiem nosacījumiem kā Eiropā. Turklāt ES 
vajadzētu būt uzmanīgai attiecībā uz pieaugošo Ķīnas ieguldījumu ekonomisko, sociālo un 
vides ietekmi jaunattīstības valstīs, jo īpaši Āfrikā.

----

Nepieciešams, lai ES īstenotu saskaņotu reindustrializācijas politiku, kā arī pētniecības un 
inovācijas politiku, kas būtu atbilstoša jaunajiem izaicinājumiem pasaulē. No šī viedokļa 
raugoties, būtu lietderīgi, piemēram, ja ES mudinātu pirkt Eiropas produktus.

Lieki uzsvērt, ka viennozīmīgi nepieciešama labāka koordinēšana dalībvalstu starpā, lai to 
divpusējās attiecības ar Ķīnu nevājinātu ES pozīciju attiecībās ar šo valsti.

Labāka koordinēšana ir nepieciešama ne tikai attiecībā uz tirdzniecības jautājumiem. Mums ir 
ne tikai jāatbalsta tādas sociālās tirgus ekonomikas modelis, kas savstarpības ziņā ir atvērta, 
bet ar stingrām prasībām, un kas aizsargā eiropiešu intereses, bet arī jāsekmē un jāatbalsta 
mūsu attīstības, demokrātijas un cilvēktiesību koncepcija. Tāpēc, ka mēs ticam, ka sociālais 
un ekonomiskais progress ir cieši saistīts ar demokrātisku institūciju izveidi.


