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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-UE u ċ-Ċina: kummerċ żbilanċjat?
(2010/2301(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 2, 3, 6 u 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 153, 191, 207 u 218 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 12, 21, 28, 29, 31 u 32 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Protokoll ta' Adeżjoni tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina mal-
Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ fit-23 ta' Novembru 2001,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Frar 2009 u r-rapport tad-Direttorat għall-
Politika Esterna tiegħu ta' Lulju 2011 dwar ir-Relazzjonijiet Kummerċjali u Ekonomiċi 
maċ-Ċina1,

– wara li kkunsidra l-komunikat konġunt tat-13-il samit UE-Ċina li sar fi Brussell fis-
6 ta' Ottubru 2010,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu "Kummerċ, Tkabbir u 
Affarijiet Dinjija – Il-Politika tal-Kummerċ bħala element prinċipali mill-Istrateġija tal-
UE 2020" (COM(2010)0612) u r-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta' Settembru 2011 dwar 
Politika Kummerċjali Ġdida għall-Ewropa fl-ambitu tal-Istrateġija EWROPA 20202,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Frar 2008 dwar l-Istrateġija tal-Unjoni 
Ewropea li tiżgura aċċess għas-suq għall-kumpaniji Ewropej3,

– wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 tat-30 ta' Novembru 2009 
dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi 
mhux membri tal-Komunità Ewropea u l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-
6 ta' Diċembru 2006 bit-titolu "Ewropa globali: Strumenti għad-Difiża tal-Kummerċ tal-
UE f'ekonomija dinjija li qed tinbidel",

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni bit-titolu "Suq Uniku għad-
Drittijiet tal-Proprjeta Intellettwali" tal-24 ta' Mejju 2011, ir-rapport tal-Kummissjoni tal-
14 ta' Lulju 2011 dwar l-applikazzjoni mid-dwani Ewropej tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali u r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Diċembru 2008 dwar l-impatt tal-iffalsifikar 
fuq il-Kummerċ Internazzjonali4,

                                               
1 ĠU C 67E, 18.3.2010, p. 132.
2 Testi adottati f'din id-data, P7_TA(2011)0412.
3 ĠU C 184E, 6.8.2009, p. 16.
4 ĠU C 45E, 23.2.2010, p. 47.
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– wara li kkunsidra r-rapport tad-WTO tal-5 ta' Lulju 2011 dwar il-miżuri ta' esportazzjoni 
taċ-Ċina ta' diversi materji primi u r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Settembru 2011 dwar 
strateġija effettiva tal-materja prima għall-Ewropa1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' April 2011 dwar il-politika Ewropea futura 
ta' investiment internazzjonali2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-25 ta' Novembru 2010 dwar ir-responsabilità 
soċjali tal-kumpaniji fil-ftehimiet kummerċjali internazzjonali3 u dwar id-drittijiet tal-
bniedem u l-istandards soċjali u ambjentali fil-Ftehimiet ta' Kummerċ Internazzjonali4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' April 2008 dwar Lejn Organizzazzjoni 
Dinjija tal-Kummerċ riformata5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2010 il-Politika dwar il-
Kummerċ Internazzjonali fil-kuntest tal-imperattivi marbuta mat-tibdil fil-klima6,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Frar 2009 dwar it-tisħiħ tal-irwol tal-SMEs 
Ewropej fil-kummerċ internazzjonali7,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-23 ta' Ottubru 2011 u d-
dikjarazzjoni finali tas-samit tal-G20: "Building our common future: renewed collective 
action for the benefit of all" (Biex nibdu l-ġejjieni komuni tagħna, insaħħu l-azzjoni 
kollettiva tagħna għall-ġid ta' kulħadd), magħmula f'Cannes fl-4 ta' Novembru 2011,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-opinjonijiet tal-
Kumitat għall-Iżvilupp, tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, tal-Kumitat 
għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-
Konsumatur (A7-0000/2011),

A. billi l-adeżjoni taċ-Ċina mad-WTO fl-2001 ikkontribwiet bil-kbir biex tkun l-ewwel 
esportatur dinji ta' merkanzija, b'10.36 % ta' esportazzjonijiet fl-2010, u t-tieni qawwa 
ekonomika dinjija;

B. billi l-UE hija l-ewwel destinazzjoni tal-esportazzjonijiet Ċiniżi, li żdiedu minn 39.5 % 
bejn l-2009 u l-2010, u li ċ-Ċina hija t-tieni sieħba kummerċjali tal-UE;

C. billi mill-iffirmar tal-Ftehim ta' Kooperazzjoni UE-Ċina fl-1985, ir-relazzjonijiet 
kummerċjali bejn dawn iż-żewġ reġjuni żviluppaw konsiderevolment u billi għaldaqstant 
jixraq li jiġġeddu;

                                               
1 Testi adottati f'din id-data, P7_TA(2011)0364.
2 Testi adottati f'din id-data, P7_TA-PROV(2011)0141.
3 Testi adottati f'din id-data, P7_TA(2010)0446.
4 Testi adottati f'din id-data, P7_TA(2010)0434.
5 ĠU C 259E, 29.10.2009, p. 77.
6 Testi adottati f'din id-data, P7_TA(2010)0445.
7 ĠU C 67E, 18.3.2010, p. 101.
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D. billi l-kummerċ bilaterali bejn l-UE u ċ-Ċina qiegħed juri żbilanċ favur iċ-Ċina mill-1997 
u billi dan id-defiċit kummerċjali fl-2010 kien jammonta għal EUR 168.8 biljun meta 
mqabbla mal-EUR 49 biljun fl-2000;

E. billi t-tkabbir ekonomiku Ewropew huwa dgħajjef u għandu jkun 0.5 % fl-2012, u t-
tkabbir qawwi taċ-Ċina jkun bejn wieħed u ieħor 9 %;

F. billi mill-2001, iċ-Ċina impenjat ruħha li tirrispetta r-regoli tad-WTO, tilliberalizza l-
kummerċ tagħha u tiftaħ is-suq tagħha;

G. billi s-sottovalutazzjoni tal-yuan toħloq vantaġġi kummerċjali artifiċjali għaċ-Ċina u billi 
l-pajjiżi membri tal-G20 impenjaw ruħhom li jiffaċilitaw flessibilità aħjar tar-rati tal-
kambju;

H. billi l-UE ssekwestrat fl-2010 aktar minn 103 miljun prodott b'suspett li jikser id-drittijiet 
ta' proprjetà intellettwali mal-fruntieri esterni tagħha għal valur totali ta' EUR 1.11 biljun u 
billi ċ-Ċina hija l-pajjiż ta' oriġini ta' 85 % ta' dawn l-oġġetti;

I. billi ċ-Ċina, skont it-12-il pjan tagħha għal ħames snin, għandha tiżviluppa s-setturi 
strateġiċi tal-enerġija, tal-kostruzzjoni, tat-trasport u se tħabbat wiċċha ma' bżonnijiet 
konsiderevoli fl-iżvilupp tas-servizzi u toffri opportunitajiet ġodda ta' investimenti għall-
impriżi Ewropej;

Ir-reċiproċità ssir prinċipju tal-politika kummerċjali tal-UE

1. Jitlob lill-Kummissjoni tapplika l-prinċipju tar-reċiproċità fil-politika kummerċjali komuni 
tal-UE mal-pajjiżi żviluppati u emerġenti bħaċ-Ċina biex tiggarantixxi kundizzjonijiet 
indaqs għal kulħadd u tevita kull protezzjoniżmu;

2. Jinnota li l-ekonomija Ċiniża ma tissodisfax il-kriterji tal-ekonomija tas-suq hekk kif 
definiti mid-WTO; jistieden lill-Kummissjoni tikkoopera mal-Gvern Ċiniż bil-għan li 
jitneħħew l-ostakli għall-istatus ta' ekonomika tas-suq; jinsisti fuq il-fatt li dan l-istatus 
għandu jingħata biss meta ċ-Ċina tkun issodisfat dawn il-kriterji; jitlob li l-UE tipproċedi 
bil-valutazzjoni regolari, f'forma ta' rapport annwali, tar-rispett min-naħa taċ-Ċina tal-
obbligi inklużi fil-Protokoll ta' Adeżjoni tagħha mad-WTO;

3. Jiddispjaċih tal-eżistenza ta' bosta ostakli tarriffarji u mhux tariffarji fis-suq Ċiniż, bħal 
ċerti diskriminazzjonijiet fir-rigward tal-operaturi barranin partikolarment fis-settur 
bankarju, tal-assigurtazzjoni u tat-telekomunikazzjonijiet, il-kumplessità tal-istruttura 
tariffarja u l-ostakli tekniċi għall-kummerċ bħan-nuqqas ta' trasparenza tar-regoli tekniċi u 
tal-proċeduri ta' valutazzjoni tal-konformità jew is-sistema Ċiniża taċ-ċertifikazzjoni 
obbligatorja (CCC); jinnota li ċ-Ċina, bil-maqlub ta' li hemm previst fil-Ftehim dwar is-
Sussidji u l-Miżuri Kumpensatorji (ASCM), ma tinnotifikax sistematikament is-sussidji 
speċifiċi tagħha;

4. Huwa mħasseb bid-diffikultà ta' aċċess għall-akkwisti pubbliċi Ċiniżi għall-impriżi 
barranin filwaqt li l-aċċess għall-akkwisti pubbliċi Ewropej huwa garantit; jiddeplora l-fatt 
li ċ-Ċina ma aderietx mal-Ftehim Multilaterali dwar l-Akkwisti Pubbliċi minkejja li kienet 
impenjat ruħha fil-Protokoll ta' Adeżjoni tiegħu mad-WTO; jitlob lill-Kummissjoni 
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tiżviluppa malajr strument Ewropew biex jiżgura aċċess aħjar tal-impriżi Ewropej għall-
akkwisti pubbliċi barranin u li jinkoraġġixxi s-sħab kummerċjali tal-UE, bħaċ-Ċina, jiftħu 
l-akkwisti pubbliċi tagħhom u jeliminaw il-miżuri ta' protezzjoniżmu;

5. Josserva li l-krediti għall-esportazzjoni permessi mill-awtoritajiet u mill-banek Ċiniżi 
jiffavorixxu d-distorsjonijiet kummerċjali; jistieden għaldaqstant liċ-Ċina tikkonforma 
mal-linji gwida tal-arranġament tal-OECD dwar il-krediti għall-esportazzjoni li 
jibbenefikaw minn sostenn pubbliku; jistieden lill-Kummissjoni takkumpanja l-isforzi tal-
OECD biex tinkiseb il-parteċipazzjoni taċ-Ċina f'dan l-arranġament; jinkoraġġixxi wkoll 
liċ-Ċina ssir firmatarja tal-konvenzjoni tal-OECD dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni;

6. ifakkar li l-forma awtorizzata prinċipali ta' stabbiliment għall-impriżi barranin fiċ-Ċina 
hija l-mekkaniżmu tal-joint venture, sistema vinkolanti ħafna u wisq ta' spiss assoċjata ma' 
trasferimenti ta' teknoloġiji strateġiċi li jistgħu jiffavorixxu l-iżvilupp kompetittiv taċ-Ċina 
askapitu tal-industrija Ewropej fl-oqsma li fihom l-UE hija fuq quddiem nett;

7. jistieden lill-UE tirrikorri, kulmeta jkollha bżonn, għall-istrumenti ta' difiża kummerċjali 
konformi mar-regoli tad-WTO, jiġifieri l-miżuri anti-dumping, kontra s-sussidji u ta' 
salvagwardja, f'każ ta' prattika kummerċjali illegali taċ-Ċina bil-għa li jkunu żgurati 
kundizzjonijiet ta' parità għall-kummerċ UE-Ċina;

Difiża tal-interessi industrijali Ewropej

8. Jiddeplora l-protezzjoni insuffiċjenti tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali fiċ-Ċina u 
jiddispjaċih bin-nuqqas ta' mezzi konkreti għad-dispożizzjoni tal-impriżi Ewropej, 
partikolarment l-SMEs, għall-ġlieda effikaċi kontra l-ksur tad-drittijiet ta' proprjetà 
intellettwali; jilqa' favorevolment id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tipproponi reviżjoni tad-
direttiva dwar l-implimentazzjoni tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali; jawspika li ċ-Ċina 
tkompli tittrasponi fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħha d-dritt internazzjonali fis-seħħ fil-
qasam tal-protezzjoni tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali, u b'mod aktar partikolari tal-
ġlieda kontra l-falsifikazzjoni, u jinsisti biex l-awtoritajiet Ċiniżi japplikawhom realment; 
jiddispjaċih li ċ-Ċina ma tiħux sehem fin-negozjati tal-ftehim internazzjonali li jmiss dwar 
il-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni (ACTA); jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
jiffurmaw aktar kooperazzjoni doganali fl-UE u mal-pajjiżi terzi, partikolarment fis-
sekwestru ta' merkanzija ffalsifikati, u jissemplifikaw il-proċeduri doganali;

9. josserva li ċ-Ċina tipproduċi 97 % tal-elementi rari tal-art użati fid-dinja u jistidinha 
tiggarantixxi provvista ekwa u sostenibbli għas-sħab kummerċjali tagħha; jistieden lill-
Kummissjoni tagħti attenzjonali partikolari għal kull restrizzjoni eventwali taċ-Ċina 
f'dawk li huma tal-esportazzjoni tal-materja prima tagħha; ifakkar f'dan ir-rigward il-
kundanna taċ-Ċina min-naħa tad-WTO fil-5 ta' Lulju 2011 billi stabbiliet restrizzjonijiet 
għall-esportazzjoni ta' ċerti materji primi; jitlob lill-Kummissjoni tiżviluppa strateġija 
Ewropea ta' ġestjoni tajba tal-materji primi permezz taż-żieda tal-effiċjenza enerġetika, ir-
riċiklaġġ, it-tnaqqis tal-użu tar-riżorsi u l-iżvilupp tal-kooperazzjoni industrijali fis-setturi 
promettenti tal-ekonomika ħadra;

10. Jistieden lill-Kummissjoni tinnegozja ftehim ta' investiment UE-Ċina ambizzjuż intiż li 
joħloq ambjent aħjar għall-investituri Ewropej fiċ-Ċina, filwaqt li jiżdied il-livell ta' flussi 
ta' kapital Ċiniż lejn l-UE;
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Taffija tal-kompetizzjoni monetarja

11. Ifakkar li ċ-Ċina tiddetjeni d-dejn sovran ta' xi pajjiżi membri taż-żona euro; jenfasizza li 
din id-detenzjoni ħadet dimensjoni politika ġdida wara l-problemi gravi ta' dejn fi ħdan iż-
żona euro; jitlob lill-Kummissjoni tagħti bidu għal riflessjoni mal-BĊE u l-Istati Membri 
dwar il-ħolqien ta' sistema kkoordinata biex tidentifika d-detenturi tad-dejn sovran; 
jistaqsi lilu nnifsu dwar il-kapaċitajiet ta' negozjar kummeċjali tal-UE maċ-Ċina fid-dawl 
tal-kontribut ta' din tal-aħħar għall-istabbilizzazzjoni finanzjarja taż-żona euro;

12. Jenfasizza li s-sottovalutazzjoni kronika u n-nonkonveritibilità tal-yuan iġibu vantaġġ 
kompetittiv inġust għall-esportaturi Ċiniżi filwaqt li ċ-Ċina tiddetjeni terz tar-riservi dinjin 
tal-kambju; ifakkar li mingħajr infurzar tar-regolamentazzjoni finanzjarja internazzjojali u 
tal-koordinament makroekonomiku bejn l-Istati tal-G20, l-istabilità ekonomika u 
kummerċjali dinjija tinsab fil-periklu; jitlob liċ-Ċina tħalli r-rivalutazzjoni tal-yuan biex 
jilħaq rata ta' kambju xierqa; ifakkar li, kif jipprevedu t-Trattati Ewropej, l-UE tista', f'każ 
ta' żbilanċi monetarji dinjija insostenibbli, tadotta politika tal-kambju;

Riforma tal-organizzazzjoni tal-iskambji kummerċjali

13. Jitlob lill-Istati Membri jeżiġu li l-impriżi barranin jirrispettaw l-istandards soċjali u 
ambjentali Ewropej u s-sostenibilità tal-impjieg huma u jerġgħu jixtru impriżi Ewropej 
jew jistabbilixxu sussidjarji fl-UE; jistieden lill-Kummissjoni toħloq entità inkarigata li 
tivvaluta l-investimenti strateġiċi barranin ex ante fuq il-mudell tal-kumitat CFIUS fl-
Istati Uniti bil-għan li jkollna stampa ċara tal-impriżi li joperaw u jinvestu fit-territorju 
tagħha;

14. Jitlob lill-UE tipproponi riforma tar-regoli tal-organizzazzjoni tal-iskambji kummerċjali 
rregolati mid-WTO li jinkludu regoli vinkolanti ta' natura soċjali u sanitarja, żviluppati 
konġuntament mal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, l-Organizzazzjoni Internazzjonali 
tax-Xogħol u n-Nazzjonijiet Uniti;

15. Jistieden lill-UE tiżviluppa strateġija biex tevita t-trasferimenti furzati tat-teknoloġija; 
jawspika, f'dan ir-rigward, il-konklużjoni rapida tal-proċedura ta' kooperazzjoni msaħħa 
fil-qasam tal-privattiva Komunitarja;

16. Jeżiġi li l-beni kollha fiċ-ċirkolazzjoni fis-suq intern jirrispettaw rigorożament ir-regoli u 
l-istandards Ewropej u jitlob lill-Kummissjoni tipproponi malajr xenarju, konformi mar-
regoli tad-WTO, ta' introduzzjoni progressiva ta' kundizzjonalità għall-iskambji 
kummerċjali u/jew ta' adegwament mal-fruntieri bħall-beni li jkunu ġejjin minn pajjiż terz 
li ma jirrispettax dawn l-istandards;

Valutazzjoni tar-rwol dinji taċ-Ċina

17. Jenfasizza l-influwenza dejjem ikbar taċ-Ċina fuq ix-xena tal-kummerċ internazzjonali; 
jistieden għalhekk lill-UE tibqa' tgħasses l-impatt ekonomiku, soċjali u ambjentali tal-
investimenti dejjem ikbar taċ-Ċina fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp u partikolarment fl-
Afrika;

18. Ifakkar li ċ-Ċina hija l-ewwel pajjiż fid-dinja f'termini ta' emissjonijiet ta' gas b'effett ta' 
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serra; jappella li l-UE tipproponi lid-WTO l-integrazzjoni tal-imperattiv ekoloġiku u 
klimatiku billi toħroġ standards ambjentali effettivi fir-regoli tal-organizzazzjoni tal-
iskambji internazzjonali;

19. Ifakkar li ċ-Ċina ma għadhiex benefiċjarju tradizzjonali tal-għajnuna għall-iżvilupp tal-UE 
u llum tgawdi minn sħubija strateġika; jistieden lill-Kummissjoni tqis, fir-riforma tagħha 
tas-sistema ta' preferenza ġeneralizzata (SPĠ), l-andament tal-ekonomija dinjija u l-
emerġenza ta' ċerti pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp l-aktar avvanzati, bħaċ-Ċina, li llum huma 
kompetittivi fuq livell dinji;

Armar tal-UE għall-kompetizzjoni dinjija

20. Jitlob li l-UE tiżviluppa politika industrijali komuni ambizzjuża bbażata fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni, li tibbenefika minn finanzjamenti innovattivi bħall-project bonds u tappoġġa 
l-iżvilupp tal-SMEs, partikolarment permezz tal-aċċess għall-akkwist pubbliku, bil-għan li 
żżomm il-kompetittività tagħha quddiem atturi ewlenin ġodda tal-industrija u tar-riċerka; 
jistieden lill-UE tivvalorizza l-produzzjoni Ewropea partikolarment permezz tat-titjib tat-
tikkettar "made in";

21. Jawspika li l-UE ssaħħaħ il-governanza ekonomika, baġitarja, fisakli u politika tagħha bil-
għan li ssir interlokutur kredibbli u ta' piż fix-xena internazzjonali; jistieden lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni jitkellmu b'vuċi waħda bil-għan li jiġi evitat li s-sħubiji u l-ftehimiet 
bilaterali jdgħajfu l-pożizzjoni tal-UE; iħeġġeġ lill-UE timplimenta strateġija fit-tul fil-
konfront taċ-Ċina;

22. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Lejlet il-ftuħ tas-Samit tal-G20, l-1 ta' Novembru 2011, Hu Jintao, il-President tar-Repubblika 
Popolari taċ-Ċina, iddikjara li ċ-"Ċina biħsiebha, flimkien mal-Ewropa [...] tibni sħubija minn 
pari għal pari bbażata fuq ir-rispett reċiproku, il-ħbiberija u l-fiduċja reċiproka, sħubija ta' 
kooperazzjoni kkaratterizzata mill-vantaġġi reċiproċi, is-sitwazzjoni vantaġġjuża għal 
kulħadd u l-iżvilupp komuni [...]." Din id-dikjarazzjoni, fl-eqqel tal-kriżi tad-dejn pubbliku 
Ewropew, enfasizzat li l-ekonomija taċ-Ċina mhijiex se ddum ħafna sodisfatta bi tnaqqis tat-
tkabbir tal-Ewropa. 

Sostanzjalment, iċ-Ċina tafferma li għandha bżonn it-tkabbir tas-sħab kummerċjali tagħha 
biex tgħajjex l-iżvilupp ekonomiku tagħha stess u l-bidliet interni li jimplika, partikolarment 
f'termini ta' konsum intern u ta' żieda tal-livell tal-ħajja tal-popolazzjoni tagħha. Evoluzzjoni 
strutturali stabbilita mit-12-il pjan Ċiniż fuq ħames snin (2011-2015) li tagħmel enfasi fuq l-
ibbilanċjar mill-ġdid tat-tkabbir Ċiniż permezz ta' żieda tal-konsum intern u l-iżvilupp 
sostenibbli. 

Bidla tal-mudell, għajn ta' opportunitajiet ġodda għall-ekonomija Ewropea, bil-kundizzjoni li 
dawn l-objettivi jkunu akkumpanjati minn deċiżjonijiet b'saħħithom min-naħa tal-awtoritajiet 
Ċiniżi fil-qasam tal-aċċess għas-suq, ta' kontroll tal-investimenti barranin, ta' protezzjoni tad-
drittijiet ta' proprjetà intellettwali u ta' tneħħija tal-ostakli tekniċi għall-kummerċ. Daqstant 
ostakli li, jekk jiġu eliminati, jafu jiżguraw ibbilanċjar mill-ġdid tal-iskambji kummerċjali u, 
b'konsegwenza, irkupru ta' tkabbir għall-ekonomija Ewropea. L-Ewropa infatti għandha 
bżonn iċ-Ċina u ċ-Ċina għandha bżonn l-Ewropa. 

Huwa għalhekk f'dan l-ispirtu li għandha tinfetaħ fażi ġdida fir-relazzjonijiet kummerċjali 
UE-Ċina bbażati fuq sħubija minn pari għal pari, ikkaratterizzata mill-vantaġġi reċiproċi u l-
iżvilupp komuni. Reċiproċità li l-Ewropej ilhom żmien jippretendu.

Sostnuta minn tkabbir ta' kważi 10 % fis-sena f'dawn l-aħħar 30 sena, l-ekonomija Ċiniża, 
essenzjalment orjentata lejn l-esportazzjoni, ibbenefikat mill-ftuħ tal-iskambji kummerċjali. 
Lejn nofs is-seklu, iċ-Ċina se ssir l-ekonomija l-aktar b'saħħitha tad-dinja. 

Min-naħa tagħha, l-UE (l-ewwel qawwa kummerċjali u l-ewwel destinazzjoni tal-
esportazzjonijiet Ċiniżi) irreġistrat defiċit kummerċjali ta' EUR 49 biljun fl-2000 li għadda 
għal EUR 168.8 biljun fl-2010 u fl-istess ħin tkabbir dgħajjef propizju għal żieda tad-defiċit 
baġitarju mill-maġġoranza tal-Istati Membri tagħha. 

Jeżisti għaldaqstant żbilanċ ċar li tiegħu jkun opportun li jiġu analizzati l-kawżi u jiġu 
suġġeriti l-modi u l-mezzi biex tinvellah fil-qafas ta' sħubija mġedda, li jkun ibbażat fuq il-
prinċipji ta' reċiproċità u ta' kompetizzjoni ġusta. 

I – FATTURI TA' ŻBILANĊ

L-impriżi Ewropej illum ma jistgħux jinvestu fiċ-Ċina f'kundizzjonijiet analogi għal dawk li 
fihom isiru l-investimenti Ċiniżi fl-Ewropa.
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Ostakli kummerċjali għall-aċċess għas-swieq Ċiniżi

Minkejja l-progress li sar minn Pekin biex jonqsu l-ostakli kummerċjali li jxekklu l-aċċess 
għas-swieq tagħha, għadhom jeżistu bosta ostakli, kif juri l-aħħar rapport tal-Kamra tal-
Kummerċ tal-UE fiċ-Ċina: 43 % tad-diretturi tal-impriżi Ewropej stabbiliti fiċ-Ċina jistimaw 
li fl-2011 il-miżuri meħuda minn Pekin huma diskriminatorji fil-konfront tagħhom, meta 
mqabbla ma' 33 % fl-2010. Dan ir-rapport jispeċifika wkoll li "miżuri reċenti li għadhom 
jillimitaw aktar il-ftuħ tas-suq iqajmu kwistjonijiet dwar ir-rieda li jinħolqu għall-atturi 
kollha tas-suq opportunitajiet dejjiema". 

Għadhom jeżistu ostakli kummerċjali oħrajn, bħall-konċessjoni ta' sussidji u ta' krediti għall-
esportazzjoni f'ċerti setturi, ir-rekwiżit ta' ċertifikazzjonijiet nazzjonali jew in-nuqqas ta' 
trasparenza tal-istandards.

Aċċess limitat għall-akkwist pubbliku Ċiniż

Il-parteċipazzjoni tal-impriżi Ewropej fl-akkwist pubbliku Ċiniż ma tistax tintlaħaq. Barra 
mill-problemi marbuta mal-eżistenza ta' regolamentazzjonijiet kumplessi, il-volumi u s-setturi 
tal-akkwist pubbliku għadhom ristretti u n-nuqqas ta' trasparenza u ta' kompetizzjoni kif ukoll 
standards mhux konformi mar-regoli internazzjonali jikkostitwixxu fatturi ta' esklużjoni għall-
impriżi Ewropej.

Trasferimenti tat-teknoloġija u protezzjoni tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali

Il-biċċa l-kbira tal-impriżi li jixtiequ jagħmlu investimenti fiċ-Ċina huma impriżi tat-
teknoloġija avvanzata. Għalhekk, il-mekkaniżmu Ċiniż tal-joint venture jimpedixxi lill-
investituri barranin milli jsiru azzjonisti ta' maġġoranza fis-setturi tal-karozzi u tat-
telekomunikazzjonijiet. 

Barra minn hekk, il-protezzjoni skarsa tal-proprjetà intellettwali fiċ-Ċina (li ma tiħux sehem 
fin-negozjati tal-ACTA) tiddisswadi dejjem iktar lill-investituri Ewropej. Jeħtieġ għalhekk li 
jitfakkar li ż-żieda tal-esportazzjonijiet Ċiniżi tmur id f'id maż-żieda tal-kwantità ta' 
merkanzija ffalsifikata sekwestrata mal-fruntieri esterni tal-UE: fl-2010, 85 % tal-merkanzija 
li kienet tikser id-drittijiet ta' proprjetà intellettwali sekwestrata mid-dwani Ewropej kienet 
ġejja miċ-Ċina. 

Il-materji primi

Il-politika Ċiniża fil-qasam tal-materji primi, u partikolarment tal-elementi rari tal-art, 
importanti għas-setturi Ewropej l-aktar avvanzati, tqajjem dejjem iktar tensjonijiet. Iċ-Ċina, li 
tikkonċentra 97 % tal-produzzjoni dinjija, stabbiliet restrizzjonijiet għall-esportazzjoni 
tagħhom biex, uffiċjalment, tipprivileġġa d-domanda interna tagħha. Ċerti prattiki Ċiniżi 
rigward materji primi oħrajn ġew barra minn hekk ikkontestati quddiem l-Korp ta' 
konċiljazzjoni tad-WTO, li ta t-tort liċ-Ċina f'Lulju 2011. 

Kwistjoni tal-valuta

Filwaqt li l-Istati Uniti u l-Ewropa, iż-żewġ sħab il-kbar taċ-Ċina, għandhom valuti b'kambju 
"fluttwanti", is-sottovalutazzjoni u n-nonkonvertibilità tal-yuan, li tixbah dumping monetarju 
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ta' kobor liema bħalu, tqajjem kwistjoni importanti. Din is-sottovalutazzjoni ppermettiet liċ-
Ċina takkumula madwar USD 3200 biljun f'riservi ta' kambju u tiżviluppa l-investimenti 
tagħha fl-Ewropa bil-għan li tikseb teknoloġiji avvanzati, iżda wkoll tixtri parti mid-dejn 
sovran ta' ċerti pajjiżi Ewropej, mingħajr ma aħna nkunu nafu kemm tiddetjeni (u dan hu 
wkoll minnu fil-każ tal-investimenti), minħabba n-nuqqas ta' strument kapaċi li jkejlu. 

Imma ċ-Ċina wkoll għandha xi rekriminazzjonijiet x'tagħmlilna: sistema kumplessa tad-dazji 
doganali agrikoli u tas-sussidji tal-PAK, ostakli tekniċi għall-kummerċ u anki restrizzjonijiet 
għall-investimenti barranin mill-Istati Membri tal-UE… Dan ir-rapport jagħti indikazzjonijiet 
dwar l-azzjoni li l-UE għandha timplimenta f'dawk li huma investimenti Ċiniżi fit-territorju 
tagħha, fir-rispett tal-qafas tad-WTO. Jafferma speċjalment il-bżonn li tiġi żviluppata politika 
ekonomika u industrijali Ewropea biex l-UE tkun tista' tagħmel kummerċ b'mod ekwu maċ-
Ċina, filwaqt li jiġi eskluż kull protezzjoniżmu. 

II. IR-REĊIPROĊITÀ FIL-QOFOL TA' SĦUBIJA ĠDIDA

Wara dan l-ewwel pass meħtieġ ta' ftuħ tal-fruntieri rispettivi tagħna, li sar wara snin sħaħ ta' 
gwerra bierda, għandu jkun hemm sħubija li tkun vantaġġjuża għal kulħadd, iktar u iktar 
iġġustifikata billi ċ-Ċina bbenefikat bil-kbir mil-libertà tal-iskambji. Il-bilanċ li għandu jinstab 
huwa eżiġenza billi, fil-kriżi li għaddejja minnha l-Ewropa llum, l-opinjonijiet pubbliċi 
mhumiex insensittivi għal akkużi li jqajmu dubju fuq iċ-Ċina, meqjusa bħala fattur tal-għawġ 
kollu. 

Il-filosofija tal-Ewropa hija li ma tingħalaqx fiha nnifisha u ma tinfetaħx beraħ. Dawn iż-
żewġ atteġġjamenti jmorru kontra l-ispirtu Komunitarju, kontra l-interess tal-Ewropa u tal-
Ewropej li jiddefendu viżjoni regolamentata, bilanċjata u multilaterali tar-relazzjonijiet 
internazzjonali. L-approċċ tal-Ewropa huwa li tibni sħubiji msejsa fuq is-sinċerità u r-
reċiproċità, fatturi ta' taffija tat-tensjonijiet u tat-tkabbir kondiviż. 

Aċċess għas-swieq u kompetizzjoni internazzjonali ġusti

L-aċċess tal-impriżi Ewropej fis-suq Ċiniż għandu jsir fl-istess kundizzjonijiet bħall-aċċess 
tal-impriżi Ċiniżi fis-suq Ewropew. L-adeżjoni taċ-Ċina mal-Ftehim multilaterali dwar l-
Akkwisti Pubbliċi hija urġenti, kif anki l-konverżjoni tar-regoli u tal-standards Ċiniżi għar-
regoli internazzjonali, l-iżvilupp ta' standards komuni fis-setturi promettenti u t-tneħħija tal-
protezzjonijiet għall-aċċess fis-suq Ċiniż bħar-reġim ta' liċenzji, l-għajnuniet diretti u l-ostakli 
għall-appalt pubbliku. Għandna bżonn ukoll li l-UE tiżviluppa strateġija biex tevita t-
trasferimenti furzati tat-teknoloġija. Barra minn dan il-kwistjoni tal-proċedura ta' 
kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-privattiva Komunitarja għandha tkun regolamentata 
malajr; 

Huwa wkoll indispensabbli li ssir riflessjoni dwar riforma tad-WTO biex fiha jkun inkluż ir-
rispett tar-regoli soċjali, sanitarji u ambjentali komuni żviluppati konġuntament mal-
Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol u n-
Nazzjonijiet Uniti; F'dan il-qafas eżiġenti futur, għandha tkun inkluża l-introduzzjoni 
progressiva ta' kundizzjonalità tal-iskambji. Fl-aħħar nett, f'każ li hija kwistjoni sensittiva, l-
istatus ta' ekonomija tas-suq taċ-Ċina: il-Kummissjoni għandha jkollha l-għan li takkumpanja 
l-Gvern Ċiniż fl-isforzi tiegħu biex jitneħħew l-ostakli attwali. 



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

MT

Strumenti ġodda għal aktar trasparenza

Bil-maqlub tal-Istati Uniti, l-UE ma tafx bi preċiżjoni r-rata ta' penetrazzjoni taċ-Ċina fl-
ekonomija tal-Istati Membri, sew jekk huma investimenti sew jekk huma xiri ta' titoli ta' dejn 
pubbliku.  Din l-injoranza naturalment hija ta' ħsara għall-interess Ewropew u b'hekk tqanqal 
kull tip ta' biża'. L-UE għandha tagħti lilha nnifisha strumenti ta' kejl fuq il-mudell tal-
Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) biex issir taf id-detenturi 
barranin tad-dejn pubbliku. L-UE għandha wkoll tippubblika rapport annwali dwar ir-rispett 
min-naħa taċ-Ċina tal-obbligi previsti fil-Protokoll ta' Adeżjoni tagħha mad-WTO u tuża aħjar 
l-istrumenti ta' difiża kummerċjali għad-dispożizzjoni tagħha.

Is-sottovalutazzjoni tal-yuan u n-nonkredibilità tiegħu jagħmlu ħsara lit-trasparenza u lis-
sinċerità tal-iskambji. Għalhekk l-UE għandha tinsisti mal-awtoritajiet Ċiniżi u tħeġġiġhom 
ikomplu l-isforzi diġà mibdija. Ma ninsewx li skont it-Trattati Ewropej, l-UE tista', f'każ ta' 
żbilanċi monetarji dinjija insostenibbli, tadotta politika tal-kambju.

Qafas ġdid għar-relazzjonijiet UE-Ċina

Ir-relazzjonijiet kummerċjali UE-Ċina evolvew konsiderevolment fi 30 sena kif anki l-
influwenza dejjem ikbar taċ-Ċina fix-xena internazzjonali. Jeħtieġ għaldaqstant li l-UE u ċ-
Ċina jaġġornaw il-kundizzjonijiet tal-ftehim ta' kooperazzjoni tagħhom tal-1985. Jekk iċ-Ċina 
ma tistax tibqa' titqies bħala ekonomija tas-suq, jeħtieġ madankollu li f'dan il-ftehim jiġu 
integrati regoli akar vinkolanti fil-qasam tal-importazzjonijiet u tal-esportazzjonijiet tal-
prodotti.

Il-ftehim dwar l-investimenti l-ġdid għandu jqis il-bżonn ta' aċċess mingħajr restrizzjoni 
għall-akkwist pubbliku Ċiniż fl-istess kundizzjonijiet bħal fl-Ewropa. L-UE, min-naħa l-oħra, 
se jkollha tibqa' tgħasses l-impatt ekonomiku, soċjali u ambjentali tal-investimenti dejjem 
ikbar taċ-Ċina fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp u partikolarment fl-Afrika.

----

Huwa urġenti li l-UE timplimenta politika miftiehma ta' reindustrijalizzazzjoni kif ukoll 
politika ta' riċerka u innovazzjoni adegwati għall-isfidi dinjin il-ġodda Minn dan il-lat, ikun 
utli, pereżempju, li l-UE tinkoraġixxi x-xiri ta' prodotti Ewropej.

Għandha tinsisti, ma għandniex xi ngħidu, fuq l-eżiġenza assoluta ta' koordinament aħjar tal-
Istati Membri biex ir-relazzjonijiet bilaterali tagħhom maċ-Ċina ma jdgħajfux il-pożizzjoni 
tal-UE fil-konfront ta' din.

Eżiġenza ta' koordinament aħjar li jiswa aktar mis-sempliċi kwistjonijiet kummerċjali. 
Għalina, mhux biss ifisser id-difiża ta' mudell ta' ekonomija soċjali tas-suq, miftuħa iżda 
eżiġenti f'termini ta' reċiproċità u ta' protezzjoni tal-interess tal-Ewropej, iżda wkoll il-
promozzjoni u d-difiża tal-kunċett tagħna ta' żvilupp, ta' demokrazija u ta' drittijiet tal-
bniedem. Għax aħna nemmnu li l-progress soċjali u ekonomiku huma marbuta intimament 
mal-istabbiliment tal-istituzzjonijiet demokratiċi.


