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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

EÚ a Čína: nevyvážený obchod?
(2010/2301(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 2, 3, 6 a 21 Zmluvy o Európskej únii,

– so zreteľom na články 153, 191, 207 a 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na články 12, 21, 28, 29, 31 a 32 Charty základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na Protokol o pristúpení Čínskej ľudovej republiky k Svetovej obchodnej 
organizácii z 23. novembra 2001,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. februára 2009 a správu Riaditeľstva pre vonkajšie 
politiky z júla 2011 o obchodných a hospodárskych vzťahoch s Čínou1,

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie účastníkov 13. samitu EÚ – Čína, ktorý sa konal 
6. októbra 2010 v Bruseli,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Obchod, rast a svetové záležitosti: obchodná 
politika ako hlavná súčasť stratégie Európa 2020 (KOM(2010)0612) a svoje uznesenie 
z 27. septembra 2011 o novej obchodnej politike pre Európu v rámci stratégie Európa 
20202,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. februára 2008 o stratégii EÚ na zabezpečenie 
prístupu európskych spoločností na vonkajší trh3,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred 
dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva, 
a oznámenie Komisie zo 6. decembra 2006 s názvom Globálna Európa: európske nástroje 
na ochranu obchodu v meniacom sa globálnom hospodárstve,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 24. mája 2011 s názvom Jednotný trh pre práva 
duševného vlastníctva, správu Komisie zo 14. júla 2011 o uplatňovaní práv duševného 
vlastníctva európskymi colnicami a svoje uznesenie z 18. decembra 2008 o vplyve 
falšovania na medzinárodný obchod4,

– so zreteľom na správu WTO z 5. júla 2011 o opatreniach Číny týkajúcich sa vývozu 
rôznych nerastných surovín a svoje uznesenie z 13. septembra 2011 o účinnej stratégii v 
oblasti nerastných surovín pre Európu5,

                                               
1 Ú. v. EÚ C 67E, 18.3.2010, s. 132.
2 Prijaté texty, P7_TA(2011)0412.
3 Ú. v. EÚ C 184E, 6.8.2009, s. 16.
4 Ú. v. EÚ C 45E, 23.2.2010, s. 47.
5 Prijaté texty, P7_TA(2011)0364.
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– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. apríla 2011 o budúcej medzinárodnej investičnej 
politike1,

– so zreteľom na svoje uznesenia z 25. novembra 2010 o sociálnej zodpovednosti podnikov 
v medzinárodných obchodných dohodách2 a uznesenie o ľudských právach a sociálnych a 
environmentálnych normách v dohodách o medzinárodnom obchode3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. apríla 2008 o reforme Svetovej obchodnej 
organizácie4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2010 o medzinárodnej obchodnej politike 
v kontexte naliehavých požiadaviek súvisiacich so zmenou klímy5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. februára 2009 o posilnení úlohy európskych malých a 
stredných podnikov v medzinárodnom obchode6,

– so zreteľom na závery Európskej rady z 23. októbra 2011 a záverečné vyhlásenie na 
samite G20 s názvom V záujme budovania našej spoločnej budúcnosti posilnime našu 
kolektívnu činnosť v prospech všetkých, ktoré bolo vydané 4. novembra 2011v Cannes,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanoviská Výboru pre rozvoj, 
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a 
Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0000/2011),

A. keďže pristúpenie Číny k WTO v roku 2001 výrazne prispelo k tomu, že sa stala prvým 
svetovým vývozcom tovaru s 10,36 % vývozu v roku 2010 a druhou svetovou 
hospodárskou veľmocou;

B. keďže EÚ je prvou destináciou čínskeho vývozu, ktorý vzrástol o 39,5 % od roku 2009 do 
roku 2010, a keďže Čína je druhým obchodným partnerom EÚ;

C. keďže od podpísania dohody o spolupráci medzi EÚ a Čínou v roku 1985 sa obchodné 
vzťahy medzi týmito dvomi regiónmi výrazne rozšírili a je teda potrebné túto dohodu 
obnoviť;

D. keďže dvojstranný obchod medzi EÚ a Čínou vykazuje nerovnováhu v prospech Číny od 
roku 1997 a keďže tento obchodný deficit v roku 2010 dosiahol 168,8 miliardy EUR 
oproti 49 miliardám v roku 2000;

E. keďže hospodársky rast v Európe je slabý a v roku 2012 by mal dosiahnuť 0,5 %, pričom 
v Číne je výrazný –  dosahuje 9 %;

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA-PROV (2011)0141.
2 Prijaté texty, P7_TA(2010)0446.
3 Prijaté texty, P7_TA(2010)0434.
4 Ú. v. EÚ C 259E, 29.10.2009, s. 77.
5 Prijaté texty, P7_TA(2010)0445.
6 Ú. v. EÚ C 67E, 18.3.2010, s. 101.
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F. keďže v roku 2001 sa Čína zaviazala dodržiavať pravidlá WTO, liberalizovať svoj obchod 
a otvoriť svoj trh;

G. keďže podhodnotenie jüanu prináša umelo vytvorené obchodné výhody pre Čínu a keďže 
členské štáty G20 sa zaviazali podporiť väčšiu pružnosť výmenných kurzov;

H. keďže EÚ v roku 2010 zabavila na svojich vonkajších hraniciach viac ako 103 miliónov 
výrobkov podozrivých z porušenia práv duševného vlastníctva v celkovej hodnote 1,11 
miliardy EUR a keďže 85 % týchto výrobkov pochádza z Číny;

I. keďže Čína by v rámci svojej 12. päťročnice mala rozvíjať strategické sektory energetiky, 
stavebníctva a dopravy a bude mať veľké potreby v oblasti rozvoja služieb, ktoré 
predstavujú príležitosť na nové investície pre európske podniky;

Povýšenie reciprocity na zásadu obchodnej politiky EÚ

1. žiada Komisiu, aby uplatňovala zásadu reciprocity v spoločnej obchodnej politike EÚ 
voči rozvinutým a rýchlo sa rozvíjajúcim krajinám, akými je Čína, aby sa zabezpečili 
rovnaké podmienky pre všetkých a aby nedochádzalo k protekcionizmu;

2. konštatuje, že čínske hospodárstvo nespĺňa kritériá trhového hospodárstva, ktoré 
definovalo WTO; vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s čínskou vládou s cieľom 
odstrániť prekážky udelenia štatútu trhového hospodárstva. zdôrazňuje skutočnosť, že 
tento štatút by mal byť priznaný iba vtedy, keď Čína splní tieto kritériá; žiada, aby EÚ 
prostredníctvom výročnej správy pravidelne hodnotila dodržiavanie povinností 
začlenených do protokolu o pristúpení k WTO Čínou;

3. vyjadruje poľutovanie nad existenciou mnohých tarifných a netarifných prekážok na 
čínskom trhu, akými je určitá diskriminácia zahraničných operátorov, najmä v bankovom 
sektore, poisťovníctve a telekomunikáciách, zložitosť tarifnej štruktúry a technické 
prekážky obchodu, ako je nedostatočná transparentnosť technických pravidiel a postupov 
posudzovania zhody alebo čínsky systém povinnej certifikácie; konštatuje, že Čína 
v protiklade k ustanoveniam v dohode o dotáciách a vyrovnávacích opatreniach 
neoznamuje systematicky svoje osobitné dotácie;

4. vyjadruje znepokojenie nad ťažkosťami s prístupom k čínskemu verejnému obstarávaniu 
pre zahraničné podniky, pričom prístup k európskemu verejnému obstarávaniu je 
zaručený; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Čína nepristúpila k viacstrannej 
dohode o verejnom obstarávaní, hoci sa k tomu zaviazala v protokole o pristúpení k WTO; 
žiada Komisiu, aby urýchlene vypracovala európsky nástroj, ktorý by zabezpečil lepší 
prístup európskych podnikov k zahraničnému verejnému obstarávaniu a ktorý by nabádal 
obchodných partnerov EÚ, ako je Čína, aby otvorili verejné obstarávanie a odstránili 
protekcionistické opatrenia;

5. poznamenáva, že vývozné úvery, ktoré poskytujú čínske orgány a banky, spôsobujú 
narúšanie obchodu; preto vyzýva Čínu, aby postupovala v súlade s usmerneniami dohody 
v rámci OECD, ktorá sa týka štátom podporovaných vývozných úverov; vyzýva Komisiu, 
aby sa pripojila k úsiliu OECD o dosiahnutie účasti Číny na tejto dohode; nabáda tiež 
Čínu, aby podpísala dohovor OECD o boji proti korupcii;
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6. pripomína, že hlavnou povolenou formou, prostredníctvom ktorej sa môžu zahraničné 
podniky usadiť v Číne, je mechanizmus joint-venture, ktorý je veľmi obmedzujúcim 
systémom príliš často spojeným s prenosom strategických technológií, ktoré môžu 
podporiť rozvoj konkurencieschopnosti Číny v neprospech európskeho priemyslu 
v oblastiach, v ktorých je EÚ na poprednom mieste;

7. vyzýva EÚ, aby v prípade nezákonných obchodných praktík Číny podľa potreby 
využívala nástroje na ochranu obchodu, ktoré sú v súlade s pravidlami WTO, t. j. 
antidumpingové opatrenia, opatrenia proti subvenciám a ochranné opatrenia, s cieľom 
zabezpečiť spravodlivé podmienky pre obchod medzi EÚ a Čínou;

Ochrana európskych priemyselných záujmov

8. vyjadruje poľutovanie nad nedostatočnou ochranou práv duševného vlastníctva v Číne 
a ľutuje nedostatok konkrétnych prostriedkov, ktoré majú k dispozícii európske podniky, 
najmä MSP, na účinný boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva; víta rozhodnutie 
Komisie navrhnúť revíziu smernice o uplatňovaní práv duševného vlastníctva; vyjadruje 
želanie, aby Čína pokračovala v transpozícii platného medzinárodného práva v oblasti 
ochrany práv duševného vlastníctva a najmä boja proti falšovaniu do vnútroštátnych 
predpisov, a trvá na tom, aby čínske orgány tieto práva skutočne uplatňovali; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že sa Čína nezúčastňuje na rokovaniach o budúcej medzinárodnej 
dohode o boji proti falšovaniu; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby rozšírili colnú 
spoluprácu v EÚ a s tretími krajinami, najmä pri zabavovaní sfalšovaného tovaru, a aby 
zjednodušili colné postupy;

9. poznamenáva, že Čína produkuje 97 % vzácnych zemín používaných vo svete, a žiada ju, 
aby svojim obchodným partnerom zaručila spravodlivé a udržateľné zásobovanie; vyzýva 
Komisiu, aby venovala osobitnú pozornosť každému prípadnému obmedzeniu vývozu 
nerastných surovín z Číny; v tejto súvislosti pripomína, že WTO 5. júla 2011 odsúdila 
Čínu za zavedenie obmedzení vývozu niektorých nerastných surovín; žiada Komisiu, aby 
vypracovala európsku stratégiu dobrého hospodárenia s nerastnými surovinami 
prostredníctvom zvýšenia energetickej účinnosti, recyklovania, zníženia využívania 
zdrojov a rozvoja priemyselnej spolupráce v sektoroch budúcnosti ekologického 
hospodárstva;

10. vyzýva Komisiu, aby rokovala o ambicióznej investičnej dohode medzi EÚ a Čínou 
zameranej na vytvorenie lepšieho prostredia pre európskych investorov v Číne, pričom by 
sa zároveň zvýšil tok čínskeho kapitálu do EÚ;

Odstránenie menovej konkurencie

11. pripomína, že Čína zakúpila štátne dlhy členských štátov eurozóny; pripomína, že toto 
vlastníctvo dostalo nový politický rozmer v dôsledku vážnych problémov zadlženia 
v eurozóne; žiada Komisiu, aby spolu s ECB a členskými štátmi uvažovala o vytvorení 
koordinovaného systému na identifikáciu držiteľov štátnych dlhov; kladie si otázku 
o schopnostiach obchodného rokovania EÚ s Čínou vzhľadom na jej príspevok 
k finančnej stabilizácii eurozóny;

12. zdôrazňuje, že chronické podhodnotenie a neexistujúca konvertibilita jüanu prinášajú 
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nelojálnu konkurenčnú výhodu pre čínsky vývoz, pričom Čína vlastní tretinu svetových 
devízových rezerv; pripomína, že bez posilnenia medzinárodnej finančnej regulácie 
a makroekonomickej koordinácie medzi štátmi G20 bude ohrozená svetová hospodárska 
a obchodná stabilita; vyzýva Čínu na posilnenie jüanu, aby dosiahol primeraný výmenný 
kurz; pripomína, že podľa európskych zmlúv môže EÚ v prípade neudržateľnej svetovej 
menovej nerovnováhy uskutočňovať kurzovú politiku;

Reforma organizácie obchodu

13. žiada členské štáty, aby od zahraničných podnikov vyžadovali dodržiavanie európskych 
sociálnych a environmentálnych noriem a zachovanie zamestnanosti v prípade, že kúpia 
európske podniky alebo otvoria pobočky v EÚ; vyzýva Komisiu, aby zriadila orgán, ktorý 
bude poverený posudzovaním zahraničných strategických investícií ex ante podľa vzoru 
výboru CFIUS (Committee on Foreign Investments in the US) v Spojených štátoch, 
s cieľom získať jasnú predstavu o podnikoch, ktoré pôsobia a investujú na území EÚ;

14. požaduje, aby EÚ navrhla reformu pravidiel organizácie obchodu v rámci WTO 
prostredníctvom začlenenia prísnych sociálnych a sanitárnych noriem vypracovaných 
spoločne Svetovou zdravotníckou organizáciou, Medzinárodnou organizáciou práce 
a OSN;

15. vyzýva EÚ, aby vypracovala stratégiu s cieľom zamedziť núteným prenosom technológie; 
v tejto súvislosti vyjadruje želanie, aby sa urýchlene dokončil postup posilnenej 
spolupráce v oblasti patentov Spoločenstva;

16. žiada, aby sa v prípade každého tovaru, ktorý je v obehu na vnútornom trhu, prísne 
dodržiavali európske pravidlá a normy, a žiada Komisiu, aby v súlade s pravidlami WTO 
urýchlene vypracovala scenár postupného zavádzania podmienenosti obchodných výmen 
a/alebo opatrení na úpravu dane na hraniciach v súvislosti s tovarmi pochádzajúcimi z 
tretích krajín, ktoré nerešpektovali tieto normy;

Vyhodnotenie úlohy Číny vo svete

17. zdôrazňuje rastúci vplyv Číny na scéne medzinárodného obchodu; vyzýva preto EÚ, aby 
bola opatrná, pokiaľ ide o hospodársky, sociálny a environmentálny vplyv rastúcich 
investícií Číny v rozvojových krajinách a najmä v Afrike;

18. pripomína, že Čína je prvým producentom emisií skleníkových plynov vo svete; žiada 
EÚ, aby navrhla WTO zahrnúť do pravidiel organizácie medzinárodného obchodu 
ekologické a klimatické požiadavky, a to prostredníctvom účinných environmentálnych 
noriem;

19. pripomína, že Čína už nie je prijímateľom tradičnej rozvojovej pomoci EÚ, ale je jej 
strategickým partnerom; vyzýva Komisiu, aby v rámci reformy všeobecného systému 
preferencií zohľadnila vývoj svetového hospodárstva a existenciu niektorých rýchlo sa 
rozvíjajúcich krajín, ako je Čína, ktoré sú už konkurencieschopné na svetovej úrovni;

Posilnenie EÚ vo svetovej hospodárskej súťaži
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20. žiada, aby EÚ vypracovala ambicióznu spoločnú priemyselnú politiku založenú na 
výskume a inováciách, s inovačným financovaním (napr. dlhopisy na projekty), ktorá by 
podporovala rozvoj MSP najmä prostredníctvom prístupu k verejnému obstarávaniu, 
s cieľom zachovať svoju konkurencieschopnosť vzhľadom na nové významné subjekty 
v oblasti priemyslu a výskumu; vyzýva EÚ, aby valorizovala európsku výrobu najmä 
zlepšením označovania „made in“;

21. vyjadruje želanie, aby EÚ posilnila svoje hospodárske, rozpočtové, daňové a politické 
riadenie, aby sa stala dôveryhodným a uznávaným partnerom na medzinárodnej scéne; 
vyzýva Radu a Komisiu, aby vystupovali jednotne s cieľom zabrániť tomu, aby 
partnerstvá a bilaterálne dohody oslabili pozíciu EÚ;  nalieha na EÚ, aby vypracovala 
dlhodobú stratégiu vzťahov s Čínou;

22. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Pred otvorením samitu G20 dňa 1. novembra 2011 Chu Ťin-tchao, prezident Čínskej ľudovej 
republiky, vyhlásil, že „Čína sa spolu s Európou dohodla [...] vytvoriť partnerstvo rovného 
s rovným, ktoré sa zakladá na vzájomnej úcte, priateľstve a dôvere, partnerstvo pre 
spoluprácu vyznačujúce sa obojstrannými výhodami, prospechom pre obidve strany 
a spoločným rozvojom [...]“. Toto vyhlásenie uprostred krízy európskeho verejného dlhu 
zdôraznilo skutočnosť, že hospodárstvo Číny sa dlhodobo neuspokojí so znížením rastu v 
Európe. 

V podstate Čína tvrdí, že potrebuje rast svojich obchodných partnerov na to, aby mohla 
investovať do svojho vlastného hospodárskeho rozvoja a vnútorných zmien, ktoré si tento 
rozvoj vyžaduje, najmä pokiaľ ide o vnútornú spotrebu a zvyšovanie životnej úrovne svojich 
obyvateľov. Štrukturálny vývoj stanovený v 12. čínskej päťročnici (2011 – 2015) sa 
sústreďuje na vyváženie čínskeho rastu zvýšením vnútornej spotreby a trvalo udržateľným 
rozvojom. 

Ide o zmenu modelu, ktorá je zdrojom nových príležitostí pre európske hospodárstvo pod 
podmienkou, že tieto ciele budú sprevádzané zásadnými rozhodnutiami čínskych orgánov 
v oblasti prístupu na trh, kontroly zahraničných investícií, ochrany práv duševného vlastníctva 
a odstránenia technických prekážok obchodu. Ide o prekážky, ktoré by v prípade, že by boli 
odstránené, zabezpečili vyváženie obchodu a následne opätovný nárast európskeho 
hospodárstva. Pretože Európa potrebuje Čínu a Čína potrebuje Európu. 

V tomto duchu sa musí naštartovať nová fáza obchodných vzťahov medzi EÚ a Čínou, ktoré 
budú založené na partnerstve rovného s rovným a budú sa vyznačovať vzájomnými výhodami 
a spoločným rozvojom. Ide tu o reciprocitu, ktorú Európania už dlho požadujú.

Čínske hospodárstvo, ktoré počas 30 rokov dosahovalo skoro 10-percentný ročný rast a je 
zamerané predovšetkým na vývoz, využilo otvorenie obchodu. V polovici storočia sa Čína 
stane najmocnejším svetovým hospodárstvom. 

Na druhej strana sa obchodný deficit EÚ, ktorá je prvou svetovou obchodnou veľmocou 
a prvou destináciou čínskeho vývozu, zvýšil zo 49 miliárd EUR v roku 2000 na 168,8 
miliardy v roku 2010, pričom sa zároveň dosahoval slabý rast, ktorý podnietil zvýšenie 
rozpočtového deficitu väčšiny členských štátov.  

Existuje jasná nevyváženosť, ktorej príčiny je potrebné analyzovať, pričom treba navrhnúť 
cesty a prostriedky na jej odstránenie v rámci obnoveného partnerstva založeného na zásadách 
reciprocity a spravodlivej hospodárskej súťaže. 

I – FAKTORY NEVYVÁŽENOSTI

Európske podniky nemôžu v súčasnosti investovať v Číne za rovnakých podmienok, aké sa 
vzťahujú na čínske investície v Európe.

Obchodné prekážky prístupu na čínsky trh
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Napriek pokroku, ktorý Peking dosiahol v znižovaní obchodných prekážok brániacich 
prístupu na čínsky trh, mnohé prekážky pretrvávajú, ako o tom svedčí posledná správa 
Obchodnej komory EÚ v Číne: 43 % riaditeľov európskych podnikov so sídlom v Číne sa 
v roku 2011 domnieva, že opatrenia, ktoré prijal Peking, sú pre nich diskriminačné, oproti 33 
% v roku 2010. V tejto správe sa tiež uvádza, že „nedávne opatrenia, ktoré ešte vo väčšej 
miere obmedzujú otvorenie trhu, vyvolávajú otázky, pokiaľ ide o vôľu vytvoriť udržateľné 
podmienky pre všetky subjekty na trhu“.

Pretrvávajú iné obchodné prekážky, akými sú poskytovanie dotácií a vývozných úverov v 
niektorých odvetviach, požiadavka národných certifikátov alebo nedostatok transparentnosti 
noriem.

Obmedzený prístup k čínskemu verejnému obstarávaniu 

Účasť európskych podnikov na čínskom verejnom obstarávaní je nemožná. Okrem problémov 
spojených s existenciou zložitých predpisov, objem a oblasti verejného obstarávania zostávajú 
obmedzené a nedostatok transparentnosti a hospodárskej súťaže, ako aj normy, ktoré nie sú 
v súlade s medzinárodnými pravidlami, predstavujú faktory, na základe ktorých sú európske 
podniky vylúčené.

Prenos technológií a ochrana práv duševného vlastníctva

Väčšina podnikov, ktoré si želajú investovať v Číne, sú podniky so špičkovou technológiou. 
Čínsky mechanizmus joint-venture však bráni zahraničným investorom, aby sa stali 
väčšinovými akcionármi v automobilovom alebo telekomunikačnom odvetví. 

Navyše slabá ochrana práv duševného vlastníctva v Číne, ktorá sa nezúčastňuje rokovaní o 
medzinárodnej dohode o boji proti falšovaniu, stále viac odrádza európskych investorov. 
V tejto súvislosti treba pripomenúť, že rasť čínskeho vývozu je spojený s rastom množstva 
sfalšovaných výrobkov zabavených na vonkajších hraniciach EÚ: 85 % tovaru, ktorý 
porušoval práva duševného vlastníctva a ktorý zabavili európske colnice v roku 2010, 
pochádzalo z Číny. 

Nerastné suroviny

Čínska politika v oblasti nerastných surovín a najmä vzácnych zemín, ktoré sú dôležité pre 
špičkové európske sektory, vyvoláva stále väčšie napätie. Čína, v ktorej sa sústreďuje 97 % 
svetovej produkcie, zaviedla obmedzenia pre ich vývoz s oficiálnym cieľom uprednostňovať 
vnútorný dopyt. Na niektoré čínske praktiky týkajúce sa iných nerastných surovín bola 
podaná sťažnosť adresovaná Orgánu WTO pre urovnávanie sporov, ktorý v júli 2011 Čínu 
odsúdil. 

Menová otázka

Keďže dvaja veľkí partneri Číny, t. j. sú Spojené štáty a Európa, majú „kolísavé“ meny, 
podhodnotenie a neexistujúca konvertibilita jüanu, ktoré sú vlastne menovým dumpingom 
nevídaných rozmerov, predstavujú závažný problém. Toto podhodnotenie umožnilo Číne 
nahromadiť približne 3 200 miliárd USD v rámci devízových rezerv a rozvíjať investície 
v Európe s cieľom získať špičkové technológie, ale tiež nakúpiť časť štátnych dlhov 
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niektorých členských štátov, bez toho, aby sme vedeli, koľko ich vlastní, keďže neexistuje 
nástroj na ich vyčíslenie, čo platí aj pre investície. 

Ale Čína má tiež niekoľko výhrad voči nám: komplikovaný systém poľnohospodárskych 
dovozných ciel a dotácií v rámci SPP, technické prekážky obchodu alebo obmedzenia, ktoré 
členské štáty EÚ uplatňujú na zahraničné investície atď. Táto správa poskytuje informácie 
o opatreniach, ktoré musí EÚ prijať v súlade s pravidlami WTO, pokiaľ ide o čínske investície 
na svojom území. Potvrdzuje najmä, že je potrebné vypracovať európsku hospodársku 
a priemyselnú politiku, aby EÚ mohla obchodovať s Čínou na spravodlivom základe, bez 
akéhokoľvek protekcionizmu. 

II. RECIPROCITA V CENTRE NOVÉHO PARTNERSTVA

Po tejto prvej potrebnej etape otvorenia obidvoch hraníc, ktorá nasleduje po desaťročiach 
studenej vojny, musí nasledovať partnerstvo prospešné pre obe strany, ktoré je o to viac
opodstatnené, že Čína v širokej miere využíva výhody voľného obchodu. Je potrebné hľadať 
rovnováhu, pretože počas krízy, v ktorej sa Európa v súčasnosti nachádza, je verejná mienka 
citlivá na obviňovanie Číny považovanej za faktor všetkých našich problémov. 

Filozofiou Európy nie je uzatvoriť sa, ale ani otvoriť sa všetkému. Tieto dva postoje protirečia 
duchu Spoločenstva a záujmom Európy a Európanov, ktorí obhajujú regulovanú, vyváženú a 
multilaterálnu predstavu medzinárodných vzťahov. Postupom Európy je budovanie 
partnerstiev založených na úprimnosti a reciprocite, ktoré sú faktormi zníženia napätia 
a spoločného rastu. 

Prístup na trh a spravodlivá medzinárodná hospodárska súťaž

Prístup európskych podnikov na čínsky trh sa musí uskutočňovať za rovnakých podmienok 
ako prístup čínskych podnikov na európsky trh. Pristúpenie Číny k Viacstrannej dohode 
o verejnom obstarávaní je naliehavé, rovnako ako prispôsobenie čínskych noriem 
medzinárodným normám, vypracovanie noriem v sektoroch, ktoré majú budúcnosť, a zrušenie 
ochrany prístupu na čínsky trh, ktorú predstavuje napr. systém licencií, priama pomoc 
a prekážky pre verejné zákazky. Zároveň je potrebné, aby EÚ vypracovala stratégiu s cieľom 
zamedziť núteným prenosom technológie. Rovnako je potrebné urýchlene vyriešiť otázku 
posilnenej spolupráce s oblasti patentov Spoločenstva. 

Je tiež nevyhnutné uvažovať o reforme WTO s cieľom začleniť dodržiavanie spoločných 
sociálnych, sanitárnych a environmentálnych noriem vypracovaných spoločne Svetovou 
zdravotníckou organizáciou, Medzinárodnou organizáciou práce a OSN. Do tohto náročného 
budúceho rámca je potrebné postupne zaviesť podmienenosť obchodu. 
Nakoniec ide o štatút trhového hospodárstva pre Čínu, ktorý je možno citlivou otázkou:
 Komisia by si mala dať za úlohu pomáhať čínskej vláde v jej úsilí o odstránenie súčasných 
prekážok. 
Nové nástroje pre väčšiu transparentnosť

Na rozdiel od USA nepozná EÚ presnú mieru prieniku Číny do hospodárstva členských 
štátov, či už ide o investície alebo nákup štátnych dlhopisov. Táto neznalosť prirodzene 
poškodzuje európske záujmy a vyvoláva rôzne zavádzajúce predstavy. EÚ musí vypracovať 
nástroj podľa vzoru amerického výboru pre zahraničné investície (Committee on Foreign 
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Investments in the US (CFIUS)), aby bola informovaná o zahraničných držiteľoch štátneho 
dlhu.  EÚ by mala tiež vydávať výročnú správu o dodržiavaní povinností stanovených v 
protokole o pristúpení k WTO Čínou a lepšie využívať nástroje na ochranu obchodu, ktoré má 
k dispozícii.

Podhodnotenie jüanu a neexistujúca konvertibilita poškodzujú transparentnosť a poctivosť 
obchodu. EÚ musí teda naliehať na čínske orgány a nabádať ich, aby pokračovali v začatom 
úsilí. Netreba zabudnúť, že podľa európskych zmlúv môže EÚ v prípade neudržateľnej 
svetovej menovej nerovnováhy uskutočňovať kurzovú politiku.

Nový rámec pre vzťahy EÚ s Čínou

Obchodné vzťahy medzi EÚ a Čínou sa za 30 rokov značne rozvinuli a zároveň vzrástol 
vplyv Číny na medzinárodnej scéne. Je teda potrebné, aby EÚ a Čína aktualizovali 
podmienky svojej dohody o spolupráci z roku 1985. Aj keď Čínu ešte nemožno považovať za 
trhové hospodárstvo, je potrebné zahrnúť do tejto dohody prísnejšie normy v oblasti dovozu 
a vývozu tovaru.

Nová dohoda o investovaní by mala zohľadniť potrebu neobmedzeného prístupu k čínskemu 
verejnému obstarávaniu za rovnakých podmienok ako v Európe. EÚ by naďalej mala byť 
opatrná, pokiaľ ide o hospodársky, sociálny a environmentálny vplyv rastúcich investícií Číny 
v rozvojových krajinách a najmä v Afrike;

----

Pre EÚ je naliehavé, aby vykonávala koordinovanú politiku reindustrializácie, ako aj politiku 
výskumu a inovácií na úrovni nových svetových výziev. Z tohto hľadiska by bolo užitočné, 
aby EÚ napríklad podporovala nákup európskych výrobkov.

Je zbytočné opakovať, že je absolútne potrebná lepšia koordinácia medzi členskými štátmi, 
aby ich bilaterálne vzťahy s Čínou neoslabili pozíciu EÚ voči Číne.

Požiadavka lepšej koordinácie presahuje obchodné otázky. Pokiaľ ide o nás, je potrebné 
nielen brániť model trhového sociálneho hospodárstva, ktorý je otvorený ale náročný v oblasti 
reciprocity a ochrany záujmov Európanov, ale tiež podporovať a brániť našu koncepciu 
rozvoja, demokracie a ľudských práv. Veríme totiž, že sociálny a hospodársky pokrok je úzko 
spojený s vybudovaním demokratických inštitúcií.


