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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la UE și China: există un dezechilibru în relațiile comerciale?
(2010/2301(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolele 2, 3, 6 și 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

– având în vedere articolele 153, 191, 207 și 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolele 12, 21, 28, 29, 31 și 32 din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene,

– având în vedere Protocolul de aderare a Republicii Populare Chineze la Organizația 
Mondială a Comerțului din 23 noiembrie 2001,

– având în vedere rezoluția sa din 5 februarie 2009 și raportul Direcției sale de politici 
externe din iulie 2011 privind relațiile comerciale și economice cu China1,

– având în vedere declarația comună prezentată cu ocazia celui de-al treisprezecelea summit 
UE-China, care a avut loc la Bruxelles la 6 octombrie 2010,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Comerț, creștere și afaceri 
internaționale – Politica comercială – componentă cheie a strategiei UE 2020” 
(COM(2010)0612) și Rezoluția Parlamentului din 27 septembrie 2011 referitoare la o 
nouă politică comercială pentru Europa în conformitate cu Strategia EUROPA 20202, 

– având în vedere Rezoluția sa din 19 februarie 2008 privind strategia UE pentru 
ameliorarea accesului pe piețele externe pentru întreprinderile europene3,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 
privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor 
care nu sunt membre ale Comunității Europene și Comunicarea Comisiei din 6 decembrie 
2006 intitulată „Europa în lume: instrumentele europene de protecție comercială într-o 
economie globală în schimbare”,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „O piață unică pentru drepturile de 
proprietate intelectuală” din 24 mai 2011, Raportul Comisiei din 14 iulie 2011 privind 
asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale 
din UE și Rezoluția Parlamentului din 18 decembrie 2008 referitoare la impactul 
contrafacerii asupra comerțului internațional4, 

                                               
1 JO C 67E, 18.3.2010, p.132.
2 Texte adoptate, P7_TA(2011)0412.
3 JO C 184E, 6.8.2009, p. 16.
4 JO C 45E, 23.2.2010, p.47.
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– având în vedere Raportul OMC din 5 iulie 2011 referitor la măsurile luate de China 
privind exportul anumitor materii prime și Rezoluția Parlamentului din 13 septembrie 
2011 referitoare la o strategie eficientă privind materiile prime pentru Europa1, 

– având în vedere Rezoluția sa din 6 aprilie 2011 referitoare la viitoarea politică în materie 
de investiții internaționale2;

– având în vedere Rezoluțiile sale din 25 noiembrie 2010 referitoare la responsabilitatea 
socială a întreprinderilor în acordurile comerciale internaționale3, respectiv referitoare la 
drepturile omului și standardele sociale și de mediu în acordurile comerciale 
internaționale4,  

– având în vedere Rezoluția sa din 24 aprilie 2008 privind „Spre o reformă a Organizației 
Mondiale a Comerțului”5,

– având în vedere Rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 privind Politica comercială 
internațională în contextul imperativelor legate de schimbările climatice6,

– având în vedere Rezoluția sa din 5 februarie 2009 referitoare la consolidarea rolului IMM-
urilor europene în comerțul internațional7,

– având în vedere Concluziile Consiliului European din 23 octombrie 2011 și declarația 
finală de la summitul G20: „Spre construirea viitorului comun, prin consolidarea 
acțiunilor colective în folosul tuturor”, întocmită la Cannes la 4 noiembrie 2011,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru 
dezvoltare, al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, al Comisiei 
pentru industrie, cercetare și energie, precum și cel al Comisiei pentru piața internă și 
protecția consumatorilor (A7-0000/2011),

A. întrucât aderarea Chinei la OMC în 2001 a contribuit mult la succesul acestei țări în a 
deveni primul exportator mondial de bunuri, cu 10,36% din exporturile efectuate în 2010, 
dar și a doua putere economică a lumii;

B. întrucât UE este cea mai importantă destinație a exporturilor chineze, care au crescut cu 
39,5% între 2009 și 2010 și întrucât China este ca mărime al doilea partener comercial al 
UE;

C. întrucât, de la semnarea acordului de cooperare dintre UE și China în 1985, relațiile 
comerciale dintre aceste două regiuni s-au dezvoltat considerabil și întrucât acest acord ar 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0364.
2 Texte adoptate, P7_TA-PROV(2011)0141.
3 Texte adoptate, P7_TA(2010)0446.
4 Texte adoptate, P7_TA(2010)0434.
5 JO C 259E, 29.10.2009, p. 77.
6 Texte adoptate, P7_TA(2010)0445.
7 JO C 67E, 18.3.2010, p.101.
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trebui reînnoit;

D. întrucât, începând din 1997, comerțul bilateral dintre UE și China este marcat de un 
dezechilibru în favoarea Chinei, iar acest deficit comercial se ridica în 2010 la 168,8 
miliarde de euro, față de 49 de miliarde de euro în 2000;

E. întrucât creșterea economică europeană este redusă, estimându-se că aceasta va fi de 0,5% 
în 2012, și întrucât creșterea economică a Chinei este puternică, de ordinul a 9%;

F. întrucât, din 2001, China s-a angajat să respecte normele OMC, să își liberalizeze 
comerțul și să își deschidă piața;

G. întrucât subevaluarea yuan-ului creează avantaje comerciale artificiale pentru China și 
întrucât țările membre ale G20 s-au angajat să faciliteze o mai bună flexibilitate a 
cursurilor de schimb;

H. întrucât la frontierele externe ale UE s-au confiscat în 2010 peste 103 milioane de produse 
suspectate că încalcă drepturile de proprietate intelectuală (DPI), produse cu o valoare 
totală de 1,11 miliarde de euro, China fiind țara de origine a 85% din aceste articole;

I. întrucât China, conform celui de-al doisprezecelea său plan cincinal, ar trebui să își 
dezvolte sectoarele strategice ale energiei, construcției și transporturilor și se va confrunta 
cu importante nevoi în materie de dezvoltare a serviciilor, ceea ce va oferi noi oportunități 
de investiții pentru întreprinderile europene, 

Reciprocitatea ridicată la rangul de principiu al politicii comerciale a UE

1. solicită Comisiei să aplice principiul reciprocității în politica comercială comună a UE cu 
țările dezvoltate și emergente, cum ar fi China, pentru a garanta condiții egale pentru toate 
părțile, evitând orice formă de protecționism;

2. constată că economia chineză nu îndeplinește criteriile unei economii de piață, conform 
definiției OMC; invită Comisia să coopereze cu guvernul chinez în vederea eliminării 
obstacolelor în calea statutului de economie de piață; insistă asupra faptului că acest statut 
ar trebui acordat doar atunci când China va îndeplini aceste criterii; solicită ca UE să 
procedeze la evaluarea regulată, sub forma unui raport anual, a respectării de către China a 
obligațiilor incluse în protocolul său de aderare la OMC;

3. regretă existența a numeroase bariere tarifare și netarifare de pe piața chineză, precum și a 
anumitor forme de discriminare la adresa operatorilor străini din sectorul bancar, al 
asigurărilor și al telecomunicațiilor, complexitatea structurii tarifare și obstacolele tehnice 
în calea comerțului, cum ar fi lipsa transparenței normelor tehnice și a procedurilor de 
evaluare a conformității sau sistemul chinez de certificare obligatorie (CCC); constată că 
China, contrar a ceea ce se prevede în Acordul privind subvențiile și măsurile 
compensatorii, nu notifică sistematic aceste subvenții specifice;

4. este preocupat de dificultatea accesului pe piețele publice chineze pentru întreprinderile 
străine, în vreme ce accesul pe piețele publice europene este garantat; regretă neaderarea 
Chinei la Acordul plurilateral privind achizițiile publice, în ciuda angajamentului asumat 
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în acest sens în Protocolul de aderare la OMC; solicită Comisiei să elaboreze rapid un 
instrument european de garantare a unui acces mai bun al întreprinderilor europene pe 
piețele publice străine și să încurajeze partenerii comerciali ai UE, cum ar fi China, să își 
deschidă piețele publice și să elimine măsurile protecționiste;

5. ia act de faptul că creditele la export aprobate de autoritățile și băncile chineze favorizează 
denaturările comerciale; invită, prin urmare, China să se conformeze liniilor directoare din 
Acordul OCDE privind creditele la export care beneficiază de sprijin public; solicită 
Comisiei să se alăture eforturilor OCDE pentru a obține participarea Chinei la acest acord; 
încurajează, de asemenea, China să semneze Convenția OCDE privind lupta împotriva 
corupției;

6. reamintește faptul că principala formă autorizată prin care întreprinderile străine își pot 
desfășura activitatea în China este mecanismul de joint venture, dispozitiv care presupune 
multe constrângeri și care este prea des asociat cu transferuri de tehnologii strategice cu 
potențial de dezvoltare concurențială a Chinei în detrimentul industriei europene în 
domenii în care UE se află în linia întâi;

7. solicită UE să recurgă, ori de câte ori va fi nevoie, la instrumente de apărare comercială, 
conform normelor OMC, mai precis la măsuri antidumping, măsuri antisubvenție și de 
salvgardare, în caz de practică comercială ilegală a Chinei, pentru a asigura condiții 
echitabile pentru schimburile comerciale UE-China;

Apărarea intereselor industriei europene

8. regretă protecția insuficientă a DPI în China, precum și lipsa de mijloace concrete puse la 
dispoziția întreprinderilor europene, în special a IMM-urilor, pentru a lupta în mod eficace 
împotriva infracțiunilor legate de DPI; salută decizia Comisiei de a propune o revizuire a 
directivei privind punerea în aplicare a DPI; dorește continuarea de către China a 
transpunerii în legislația sa națională a dreptului internațional în vigoare în materie de 
protecție a DPI, în special privind lupta împotriva contrafacerii și insistă ca autoritățile 
chineze să aplice în mod real această legislație; regretă faptul că la negocierile pentru 
viitorul acord internațional privind lupta împotriva contrafacerii (ACTA) China nu ia 
parte; cheamă Comisia și statele membre la o cooperare vamală mai bună în UE și cu 
țările terțe, în special pentru confiscarea bunurilor contrafăcute, precum și la simplificarea 
procedurilor vamale;

9. remarcă faptul că în China se află 97% din pământurile rare utilizate în lume și solicită 
acestei țări să garanteze o aprovizionare echitabilă și durabilă cu aceste metale a 
partenerilor săi comerciali; invită Comisia să acorde o atenție specială oricărei eventuale 
restricții impuse de China asupra exportului de aceste materii prime; în acest sens, 
reamintește de condamnarea Chinei de către OMC la 5 iulie 2011 pentru instituirea de 
restricții la exportul anumitor materii prime; solicită Comisiei să dezvolte o strategie 
europeană de gestionare adecvată a materiilor prime, care să vizeze creșterea eficienței 
energetice, reciclarea, reducerea utilizării resurselor, precum și dezvoltarea cooperării 
industriale în sectoarele ecologice de viitor;

10. invită Comisia să negocieze un acord de investiții UE-China ambițios, care să vizeze 
crearea unui mediu mai bun pentru investitorii europeni în China, crescând, în același 
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timp, nivelul fluxurilor de capital chinez în UE;

Reducerea concurenței monetare

11. reamintește faptul că China deține datorie publică în unele țări membre ale zonei euro; 
subliniază că deținerea acestei datorii a luat o nouă dimensiune politică în urma unor 
grave probleme de îndatorare din cadrul zonei euro; solicită Comisiei să se angajeze într-
un exercițiu de reflecție cu BCE și cu statele membre pe tema înființării unui sistem 
coordonat pentru identificarea deținătorilor de datorie publică; se întreabă care este 
capacitatea de negociere comercială a UE cu China în legătură cu contribuția acesteia din 
urmă la stabilizarea financiară a zonei euro;

12. subliniază faptul că subevaluarea cronică și neconvertibilitatea yuan-ului aduc un avantaj 
concurențial neloial exporturilor chineze, în condițiile în care China deține o treime din 
rezervele valutare mondiale; reamintește faptul că, în lipsa consolidării reglementărilor 
financiare internaționale și a coordonării macroeconomice între statele G20, stabilitatea 
economică și comercială mondială este în pericol; solicită Chinei să lase yuan-ul să se 
aprecieze pentru a atinge un curs de schimb corespunzător; reamintește faptul că, în 
conformitate cu tratatele europene, UE poate, în caz de dezechilibre monetare mondiale 
nesustenabile, să recurgă la o politică a ratei de schimb valutar;

Reformarea organizării schimburilor comerciale

13. solicită statelor membre să ceară ca întreprinderile străine să respecte normele sociale și 
de mediu europene, precum și durabilitatea locurilor de muncă atunci când răscumpără 
întreprinderi europene sau instalează filiale în UE; invită Comisia să creeze un organism 
însărcinat cu evaluarea ex ante a investițiilor strategice străine după modelul Comisiei 
CFIUS din SUA, pentru a avea o imagine clară a întreprinderilor care desfășoară 
operațiuni sau investesc pe teritoriul UE;

14. solicită UE să propună o reformă a normelor de organizare a schimburilor comerciale sub 
egida OMC, care să cuprindă standarde obligatorii cu caracter social și sanitar, elaborate 
în colaborare cu OMS, OIM și ONU;

15. invită UE să dezvolte o strategie pentru a evita transferurile forțate de tehnologie; dorește, 
în acest sens, încheierea rapidă a procedurii de cooperare consolidată în materie de brevet 
comunitar;

16. solicită ca toate bunurile aflate în circulație pe piața internă să respecte cu strictețe 
standardele și normele europene și solicită Comisiei să propună rapid, conform normelor 
OMC, un scenariu de introducere progresivă a unor condiții pentru schimburi și/sau o 
ajustare la frontiere pentru bunurile originare din țări terțe care nu respectă aceste 
standarde;

Evaluarea rolului mondial al Chinei

17. subliniază influența din ce în ce mai mare a Chinei pe scena comerțului internațional; 
solicită, prin urmare, UE să rămână vigilentă în ceea ce privește impactul economic, social 
și de mediu al investițiilor din ce în ce mai mari ale Chinei în țările în curs de dezvoltare și 



PE478.356v01-00 8/12 PR\885424RO.doc

RO

în special în Africa;

18. reamintește faptul că cele mai multe gaze cu efect de seră sunt produse în China; solicită 
ca UE să propună OMC să integreze imperative ecologice și climatice atunci când 
elaborează standarde de mediu efective în cadrul normelor de organizare a schimburilor 
comerciale internaționale;

19. reamintește că China nu mai este un beneficiar tradițional de ajutor pentru dezvoltare din 
partea UE și că, în prezent, China se bucură de un parteneriat strategic; invită Comisia să 
țină cont, în cadrul reformei sistemului de preferințe tarifare generalizate (SPG), de 
evoluțiile economiei mondiale și de emergența unor țări în curs de dezvoltare mai 
avansate, cum ar fi China, care au devenit competitive la nivel mondial;

Pregătirea UE pentru concurența pe plan mondial

20. solicită UE să dezvolte o politică industrială comună ambițioasă, fondată pe cercetare și 
inovare, care să beneficieze de finanțări inovatoare cum ar fi obligațiunile pentru 
finanțarea proiectelor (project bonds), susținând dezvoltarea IMM-urilor, în special prin 
intermediul accesului la piețele publice, pentru a-și menține competitivitatea în fața noilor 
actori majori din domeniul industriei și cercetării; solicită UE să valorifice producția 
europeană, în special printr-o mai bună etichetare „made in”;

21. dorește consolidarea guvernanței economice, bugetare, fiscale și politice a UE, pentru ca 
aceasta să devină un interlocutor credibil și cu greutate pe scena internațională;  solicită 
Consiliului și Comisiei să comunice la unison pentru a evita ca parteneriatele și acordurile 
bilaterale să slăbească poziția UE; îndeamnă UE să pună în aplicare o strategie pe termen 
lung în relația cu China;

22. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.



PR\885424RO.doc 9/12 PE478.356v01-00

RO

EXPUNERE DE MOTIVE

În ziua de dinaintea deschiderii Summitului G20, la 1 noiembrie 2011, Hu Jintao, președintele 
Republicii Populare Chineze, declara că: „China dorește ca, împreună cu Europa […] să 
construiască un parteneriat de la egal la egal bazat pe respect reciproc, pe prietenie și pe 
încredere reciprocă, un parteneriat de cooperare marcat de avantaje reciproce, într-un climat 
de dezvoltare comună, din care ambele părți să aibă de câștigat […]”.  Această declarație, 
făcută în plină criză a datoriei publice europene, a venit să sublinieze faptul China nu va putea 
aștepta mult timp înainte să reacționeze la criza economică din Europa. 

În esență, China afirmă că are nevoie de creșterea economică a partenerilor săi comerciali 
pentru a-și alimenta propria dezvoltare economică și schimbările interne pe care le implică 
acest fapt, în special în termeni de consum intern și de creștere a nivelului de trai al populației 
acestei țări. O evoluție structurală stabilită în cel de-al doisprezecelea plan cincinal chinez 
(2011-2015), care pune accentul pe reechilibrarea creșterii economice chineze printr-o 
creștere a consumului intern și prin dezvoltarea durabilă. 

O schimbare de model, sursă de noi oportunități pentru economia europeană, cu condiția ca 
aceste obiective să fie însoțite de decizii hotărâte ale autorităților chineze în materie de acces 
pe piață, de control al investițiilor străine, de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală 
și de îndepărtare a barierelor tehnice din calea comerțului. Tot atâtea obstacole care, dacă ar fi 
suprimate, ar asigura o reechilibrare a schimburilor comerciale și, prin urmare, o 
recrudescență a creșterii economiei europene. Căci Europa are nevoie de China, iar China are 
nevoie de Europa. 

Exact în acest spirit trebuie să se deschidă o nouă etapă a relațiilor comerciale UE-China, o 
etapă bazată pe un parteneriat de la egal la egal, marcat de avantaje reciproce și de dezvoltare 
comună. O reciprocitate pe care europenii o revendică de mult timp.

Marcată de o creștere de aproape 10% pe an de 30 de ani încoace, economia chineză, în mod 
esențial îndreptată spre export, a beneficiat de liberalizarea schimburilor comerciale. China va 
deveni la jumătatea secolului economia cea mai puternică din lume. 

Cât despre UE, prima putere comercială și destinația numărul unu a exporturilor chineze, ea s-
a confruntat cu creșterea deficitului comercial, care a trecut de la 49 de miliarde de euro în 
2000 la 168,8 miliarde de euro în 2010, fenomen însoțit de o creștere economică slabă propice 
unei creșteri a deficitului bugetar în majoritatea statelor membre. 

Există deci în mod clar un dezechilibru ale cărui cauze trebuie analizate, iar căile și mijloacele 
depășirii acestuia trebuie sugerate în cadrul unui parteneriat reînnoit, care să se bazeze pe 
principiile reciprocității și concurenței echitabile. 

I- CAUZELE DEZECHILIBRELOR

Întreprinderile europene nu pot în prezent să investească în China în condiții similare celor 
care se aplică investițiilor chineze în Europa.
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Bariere comerciale în calea accesului pe piețele chineze

În ciuda progreselor realizate de Beijing în vederea reducerii barierelor comerciale în calea 
accesului la piețele din această țară, persistă numeroase obstacole, după cum o dovedește 
ultimul raport al Camerei de Comerț a UE în China: 43% dintre șefii de întreprinderi europene 
care desfășoară operațiuni în China consideră, în 2011, că măsurile luate de Beijing îi 
discriminează, față de 33% în 2010. Același raport precizează chiar că: „măsurile recente care 
limitează și mai mult deschiderea pieței ridică întrebări legate de voința de a crea pentru toți 
actorii de pe piață oportunități durabile”.  

Persistă și alte bariere comerciale, cum ar fi acordarea de subvenții și de credite la export 
pentru anumite sectoare, exigențele pentru obținerea de certificări naționale sau lipsa de 
transparență a normelor.

Accesul limitat pe piețele publice chineze

Participarea întreprinderilor europene la piețele publice chineze este imposibilă. Dincolo de 
problemele legate de existența unor reglementări complexe, volumele și domeniile piețelor 
publice rămân restrânse, iar lipsa de transparență și de concurență, precum și standardele 
neconforme cu normele internaționale constituie factori de excludere pentru întreprinderile 
europene.

Transferurile de tehnologie și protecția drepturilor de proprietate intelectuală (DPI)

Majoritatea întreprinderilor care doresc să investească în China sunt întreprinderi de înaltă 
tehnologie. Or, mecanismul chinez de joint venture împiedică investitorii străini să devină 
acționari majoritari în domeniile construcției de automobile sau telecomunicațiilor. 

În plus, slaba protecție a drepturilor de proprietate intelectuală în China – care nu ia parte la 
negocierile pentru ACTA – descurajează din ce în ce mai mult investitorii europeni. Se cuvine 
în acest sens să reamintim că augmentarea exporturilor chineze merge în paralel cu creșterea 
cantității de mărfuri contrafăcute confiscate la frontierele externe ale UE; în 2010, 85% dintre 
mărfurile care au încălcat drepturile de proprietate intelectuală confiscate de către vămile 
europene au provenit din China. 

Materiile prime

Politica chineză în domeniul materiilor prime, în special în ceea ce privește pământurile rare, 
importante pentru sectoarele europene de vârf, cauzează din ce în ce mai multe tensiuni. 
China, care concentrează 97% din producția mondială, a instituit restricții la exportul acestor 
materii prime, motivul oficial fiind acela al privilegierii cererii interne. Anumite practici 
chineze care vizează alte materii prime au fost, de altfel, contestate la organismul de 
soluționare a litigiilor din cadrul OMC, care a hotărât împotriva Chinei în iulie 2011. 

Problema monedei

În vreme ce Statele Unite ale Americii și Europa, cei doi mari parteneri ai Chinei, au monede 
„fluctuante”, subevaluarea și neconvertibilitatea yuan-ului, care are aspect de dumping 
monetar de o amploare inegalabilă, reprezintă o problemă extrem de importantă. Această 



PR\885424RO.doc 11/12 PE478.356v01-00

RO

subevaluare a permis Chinei să acumuleze aproape 3200 de miliarde de dolari în rezerve 
valutare și să își dezvolte investițiile în Europa în vederea achiziționării de tehnologie de vârf, 
dar și în vederea cumpărării unei părți a datoriilor publice a anumitor state europene, fără 
declararea explicită a acestui scop – e adevărat, prin investiții - , dar în lipsa unui instrument 
pentru a măsura valoarea datoriei deținute de China. 

Dar există și câteva reproșuri pe care China ni le adresează: sistem complex de drepturi 
vamale agricole și subvenții acordate prin PAC, obstacole tehnice în calea comerțului sau 
restricții în calea investițiilor străine de către statele membre ale UE…Prezentul raport dă 
indicații privind acțiunea pe care UE trebuie să o întreprindă în ceea ce privește investițiile 
chineze pe teritoriul său, cu respectarea cadrului OMC. În special, raportul afirmă necesitatea 
elaborării unei politici economice și industriale europene pentru ca UE să poate derula relații 
comerciale echitabile cu China, cu excluderea oricărei forme de protecționism. 

II. RECIPROCITATEA ÎN CENTRUL UNUI NOU PARTENERIAT

În această primă etapă necesară deschiderii frontierelor noastre, care survine în urma a câteva 
decenii de război rece, trebuie instituit un parteneriat din care ambele părți să aibă de câștigat, 
cu atât mai mult cu cât China a beneficiat masiv de libertatea schimburilor. Echilibrul care 
trebuie găsit este o necesitate deoarece, în perioada crizei pe care Europa o traversează în 
prezent, opinia publică nu este insensibilă la afirmații care incriminează China, considerând-o 
drept cauza tuturor relelor pe care le suferim. 

Filosofia Europei nu este nici de a se închide, nici de a se deschide complet în fața tuturor 
posibilităților. Aceste două atitudini sunt contrare spiritului comunitar, contrare interesului 
Europei și al europenilor, care apără o viziune reglementată, echilibrată și multilaterală a 
relațiilor internaționale. Demersul Europei este reprezentat de construcția de parteneriate 
fondate pe sinceritate și reciprocitate, factori care aplanează tensiunile și care promovează 
creșterea pentru toate părțile implicate. 

Acces la piețe și concurență internațională bazate pe echitate

Accesul întreprinderilor europene pe piața chineză trebuie să se efectueze în aceleași condiții 
ca accesul întreprinderilor chineze pe piața europeană. Aderarea Chinei la Acordul plurilateral 
privind achizițiile publice este urgentă și la fel de urgentă este și transformarea normelor și 
standardelor chineze în norme internaționale, elaborarea de standarde comune în sectoarele de 
viitor și eliminarea măsurilor de protecție față de accesul pe piața chineză, cum ar fi regimul 
de acordare a autorizațiilor, ajutoarele directe și barierele impuse la comandă politică. Este, de 
asemenea, nevoie ca UE să dezvolte o strategie pentru a evita transferurile forțate de 
tehnologie. În același timp, trebuie reglată rapid problema procedurii de cooperare consolidată 
în materie de brevet comunitar. 

Este, de asemenea, indispensabil să se reflecteze la o reformă a OMC pentru a include 
respectarea normelor sociale, sanitare și de mediu comune elaborate în colaborare cu OIM, 
OMS și ONU. În acest viitor cadru marcat de exigențe, ar trebui să se ridice problema 
introducerii progresive a unei condiționalități a schimburilor. În final despre o chestiune 
sensibilă în sine, statutul de economie de piață a Chinei: Comisia ar trebui să își stabilească 
misiunea de a sprijini guvernul chinez în eforturile sale de îndepărtare a obstacolelor actuale. 
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Noi instrumente pentru o mai mare transparență

Spre deosebire de SUA, UE nu cunoaște cu certitudine gradul de penetrare a Chinei în 
economia statelor membre, fie că este vorba de investiții sau de cumpărarea de titluri de 
datorie publică. Această lipsă de informații este, evident, în detrimentul interesului european 
și de natură să alimenteze toate supozițiile. UE trebuie să procure instrumente de măsurare 
după modelul Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) pentru a 
identifica deținătorii străini de datorie publică. UE ar trebui, de asemenea, să publice un raport 
anual privind respectarea de către China a obligațiilor prevăzute în protocolul său de aderare 
la OMC și să utilizeze mai bine instrumentele de apărare comercială pe care le are la 
dispoziție.

Subevaluarea și neconvertibilitatea yuan-ului dăunează transparenței și corectitudinii 
schimburilor comerciale. UE trebuie deci să insiste pe lângă autoritățile chineze și să le 
încurajeze să continue eforturile deja angajate. Să nu uităm că, în conformitate cu tratatele 
europene, UE poate, în caz de dezechilibre monetare mondiale nesustenabile, să recurgă la o 
politică a ratei de schimb valutar.

Un nou cadru pentru relațiile UE-China

Relațiile comerciale dintre UE și China au evoluat considerabil în ultimii 30 de ani, iar 
influența Chinei pe scena internațională a devenit din ce în ce mai mare. Este, prin urmare, 
necesar ca UE și China să actualizeze condițiile acordului de cooperare semnat în 1985. Dacă 
China nu poate fi încă considerată o economie de piață, este totuși potrivit ca în acest acord să 
se introducă norme mai stricte în materie de import și de export al produselor.

Noul acord privind investițiile ar trebui să țină seama de necesitatea de acces nerestricționat 
pe piețele publice chineze în aceleași condiții ca și în Europa. De altfel, UE va trebui să 
rămână vigilentă în ceea ce privește impactul economic, social și de mediu al investițiilor din 
ce în ce mai mari ale Chinei în țările în curs de dezvoltare și în special în Africa.

----

Este urgent ca UE să pună în aplicare o politică concertată de reindustrializare, precum și o 
politică de cercetare și inovare, la înălțimea noilor mize de pe plan mondial. Din acest punct 
de vedere, ar fi util, de exemplu, ca UE să încurajeze achiziția de produse europene.

Este evidentă importanța absolută a unei mai bune coordonări între statele membre, pentru ca 
relațiile lor bilaterale cu China să nu slăbească poziția UE față de China.

Necesitatea unei mai bune coordonări depășește cadrul strict al problematicii comerciale. 
Pentru noi, este vorba nu doar de a apăra modelul unei economii sociale de piață, deschise, 
dar exigente în materie de reciprocitate și de protecție a intereselor europenilor, ci și de a 
promova și de a apăra concepția noastră asupra dezvoltării, democrației și drepturilor omului. 
Căci noi credem că progresul social și economic este strâns legat de instaurarea instituțiilor 
democratice.


