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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o EU in Kitajski: neuravnotežena menjava?
(2010/2301(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 2, 3, 6 in 21 Pogodbe o Evropski uniji,

– ob upoštevanju členov 153, 191, 207 in 218 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju členov 12, 21, 28, 29, 31 in 32 Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah,

– ob upoštevanju protokola o pristopu Ljudske republike Kitajske k Svetovni trgovinski 
organizaciji z dne 23. novembra 2001,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. februarja 2009 in poročila svojega direktorata za 
zunanjo politiko iz julija 2011 o trgovinskih in gospodarskih odnosih s Kitajsko1,

– ob upoštevanju skupne izjave, sprejete na 13. vrhu EU–Kitajska, ki je potekal 
6. oktobra 2010 v Bruslju,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Trgovina, rast in svetovne zadeve –
Trgovinska politika je temeljna sestavina strategije EU 2020“ (KOM(2010)0612) in svoje 
resolucije z dne 27. septembra 2011 o novi trgovinski politiki za Evropo v okviru 
strategije Evropa 20202,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. februarja 2008 o strategiji EU za olajšanje 
dostopa evropskim podjetjem na zunanje trge3,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti pred 
dampinškim uvozom iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti, in sporočila Komisije z 
dne 6. decembra 2006 z naslovom: „Globalna Evropa: Evropski instrumenti trgovinske 
zaščite v spreminjajočem se globalnem gospodarstvu“,

– ob upoštevanju sporočila Komisije „Enotni trg na področju varstva pravic intelektualne 
lastnine“ z dne 24. maja 2011, poročila Komisije z dne 14. julija 2011 o uresničevanju 
pravic intelektualne lastnine s strani evropskih carin in svoje resolucije z dne 18. 
decembra 2008 o vplivu ponarejanja na mednarodno trgovino4,

– ob upoštevanju poročila STO z dne 5. julija 2011 o ukrepih za izvoz različnih surovin iz 
Kitajske in svoje resolucije z dne 13. septembra 2011 o učinkoviti strategiji o surovinah za 

                                               
1 UL C 67E, 18.3.2010, str. 132.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0412.
3 UL C 184E, 6.8.2009, str. 16.
4 UL C 45E, 23.2.2010, str. 47.
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Evropo1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. aprila 2011 o prihodnji evropski mednarodni 
naložbeni politiki2,

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 25. novembra 2010 o družbeni odgovornosti 
gospodarskih družb v mednarodnih trgovinskih sporazumih3 in  o človekovih pravicah ter 
socialnih in okoljskih standardih v mednarodnih sporazumih4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. aprila 2008: Reformirani Svetovni trgovinski 
organizaciji naproti5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2010 o mednarodni trgovinski politiki 
v okviru zahtev glede podnebnih sprememb6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. februarja 2009 o krepitvi vloge evropskih malih 
in srednjih podjetij v mednarodni trgovini7,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 23. oktobra 2011 in končne deklaracije z 
vrha skupine G20:  „Okrepimo kolektivno delovanje v dobro vseh za izgradnjo skupne 
prihodnosti“, Cannes, 4. november 2011,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino in mnenj Odbora za razvoj, 
Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko 
ter Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A7-0000/2011),

A. ker je pristop Kitajske k STO leta 2001 veliko pripomogel k temu, da je ta država postala 
največja svetovna izvoznica, katere izvoz je leta 2010 dosegel 10,36 % vsega svetovnega 
izvoza, in druga največja svetovna gospodarska velesila;

B. ker je EU najpomembnejši izvozni trg za kitajske izdelke, saj se je izvoz iz te države med 
letoma 2009 in 2010 povečal za 39,5 %, Kitajska pa je druga največja trgovinska 
partnerica EU;

C. ker so se od podpisa sporazuma o sodelovanju med EU in Kitajsko leta 1985 trgovinski 
odnosi med tema regijama zelo razvili, zato bi bilo treba zadevni sporazum obnoviti;

D. ker je dvostranska trgovina med EU in Kitajsko od leta 1997 neuravnotežena v korist 
Kitajske in je trgovinski primanjkljaj leta 2010 znašal 168,8 milijarde EUR, leta 2000 pa 
le 49 milijard EUR;

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0364.
2 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2011)0141.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0446.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0434.
5 UL C 259E, 29.10.2009, str. 77.
6 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0445.
7 UL C 67E, 18.3.2010, str. 101.
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E. ker je evropska gospodarska rast šibka (v letu 2012 naj bi znašala 0,5 %), Kitajska pa 
beleži hitro rast (približno 9 %);

F. ker se je Kitajska leta 2001 zavezala, da bo upoštevala pravila STO, liberalizirala svojo 
trgovino in odprla svoj trg;

G. ker podcenjenost juana ustvarja umetno trgovinsko prednost za Kitajsko in ker so se 
države članice skupine G20 zavezale, da bodo spodbujale prožnejši menjalni tečaj;

H. ker je EU na svojih zunanjih mejah v letu 2010 zasegla več kot 103 milijone izdelkov v 
skupni vrednosti 1,11 milijarde EUR, za katere je sumila, da so z njimi kršene pravice 
intelektualne lastnine, in ker je bila država porekla 85 % teh izdelkov Kitajska;

I. ker naj bi Kitajska v okviru 12. petletke razvijala strateške sektorje energetike, 
gradbeništva in prometa, ob čemer se bo srečevala z velikimi potrebami, povezanimi z 
razvojem storitev, kar pomeni nove naložbene priložnosti za evropska podjetja;

Izoblikovanje načelne vzajemnosti v trgovinski politiki EU

1. poziva Komisijo, naj v skupni trgovinski politiki EU do razvitih držav in držav v vzponu, 
kot je Kitajska, ravna v skladu z načelom vzajemnosti, da bi tako zagotovila enake pogoje 
za vse in preprečila protekcionizem;

2. ugotavlja, da kitajsko gospodarstvo ne izpolnjuje meril za podelitev statusa tržnega 
gospodarstva, kot ga opredeljuje STO; poziva Komisijo, naj sodeluje s kitajsko vlado pri 
premagovanju ovir za pridobitev tega statusa; vztraja, da bi bilo treba Kitajski zadevni 
status podeliti šele, ko bo izpolnila postavljena merila; poziva EU, naj v obliki letnega 
poročila redno ocenjuje, ali Kitajska izpolnjuje obveznosti iz protokola te države o 
pristopu k STO;

3. obžaluje obstoj številnih tarifnih in netarifnih ovir na kitajskem trgu, kot so nekatere 
oblike diskriminacije tujih gospodarskih subjektov, zlasti v bančnem, zavarovalniškem in 
telekomunikacijskem sektorju, zapletenost tarifne strukture in tehnične ovire pri 
trgovanju, kot sta nepreglednost tehničnih pravil in postopkov ugotavljanja skladnosti ali 
kitajski obvezni certifikacijski sistem (CCC); ugotavlja, da Kitajska v nasprotju z 
določbami sporazuma o subvencijah in izravnalnih ukrepih ne uporablja sistematičnega 
sistema obveščanja o svojih posebnih subvencijah;

4. je zaskrbljen nad težavami, ki jih imajo tuja podjetja pri dostopu do kitajskih javnih 
naročil, medtem ko je dostop do evropskih javnih naročil zagotovljen; obžaluje, da 
Kitajska ni pristopila k večstranskemu sporazumu o javnih naročilih, čeprav se je v 
protokolu o pristopu k STO zavezala, da bo to storila; poziva Komisijo, naj hitro pripravi 
evropski instrument za izboljšanje dostopa evropskih podjetij do tujih javnih naročil, da bi 
tako spodbudila trgovinske partnerje EU, kot je Kitajska, k odprtju njihovih javnih naročil 
in odpravi protekcionističnih ukrepov;

5. ugotavlja, da izvozni krediti, ki jih podeljujejo kitajski organi in kitajske banke, 
spodbujajo izkrivljanje trgovine; poziva Kitajsko, naj upošteva smernice iz Dogovora 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) o uradno podprtih izvoznih 
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kreditih; poziva Komisijo, naj podpre OECD v prizadevanjih, da bi dosegli sodelovanje 
Kitajske pri tem dogovoru; hkrati spodbuja Kitajsko, naj podpiše Konvencijo OECD o 
boju proti podkupovanju;

6. opozarja, da je glavna dovoljena oblika poslovanja tujih podjetij na Kitajskem mehanizem 
skupnega podjetja (joint venture), ki je zelo zavezujoč in prepogosto povezan s prenosi 
strateških tehnologij, s katerimi se lahko spodbudi konkurenčni razvoj Kitajske v škodo 
evropske industrije na področjih, na katerih je EU v prednostnem položaju;

7. poziva EU, naj v primerih nezakonite trgovinske prakse Kitajske po potrebi uporabi 
instrumente trgovinske zaščite v skladu s pravili STO, to je protidampinške, 
protisubvencijske in zaščitne ukrepe, da bi tako zagotovila pravične pogoje za trgovino 
med EU in Kitajsko;

Zaščita evropskih industrijskih interesov

8. obžaluje nezadostno varstvo pravic intelektualne lastnine na Kitajskem in pomanjkanje 
konkretnih sredstev, ki so na voljo evropskim podjetjem (zlasti MSP) za učinkovit boj 
proti kršitvam teh pravic; pozdravlja odločitev Komisije, da predlaga revizijo direktive o 
izvajanju pravic intelektualne lastnine; želi, da bi Kitajska nadaljevala prenos veljavnega 
mednarodnega prava o varstvu pravic intelektualne lastnine v nacionalno zakonodajo, še 
zlasti v zvezi z bojem proti ponarejanju, in vztraja, naj kitajski organi to pravo tudi 
dejansko izvajajo; obžaluje, da Kitajska ne sodeluje pri pogajanjih o prihodnjem 
mednarodnem sporazumu za boj proti ponarejanju (ACTA); poziva Komisijo in države 
članice k okrepitvi carinskega sodelovanja v EU in s tretjimi državami, zlasti pri zasegu 
ponarejenega blaga in poenostavitvi carinskih postopkov;

9. ugotavlja, da Kitajska proizvede 97 % redkih zemelj, ki se uporabljajo v svetu, zato jo 
poziva, naj zagotovi pravično in trajnostno oskrbo svojih trgovinskih partnerjev; poziva 
Komisijo, naj bo posebej pozorna na kakršno koli morebitno omejevanje, ki bi ga uvedla 
Kitajska pri izvozu svojih surovin; v zvezi s tem opozarja, da je STO 5. julija 2011 
Kitajsko obsodila zaradi vzpostavitve omejitev pri izvozu nekaterih surovin; poziva 
Komisijo, naj razvije evropsko strategijo za dobro upravljanje s surovinami, ki naj 
vključuje energetsko učinkovitost, recikliranje, manjšo porabo virov in razvoj 
industrijskega sodelovanja v sektorjih prihodnosti zelenega gospodarstva;

10. poziva Komisijo, naj izpelje pogajanja za sklenitev velikopoteznega sporazuma o 
naložbah med EU in Kitajsko, da bi tako ustvarila boljše okolje za evropske vlagatelje na 
Kitajskem in zvišala raven kitajskih kapitalskih tokov proti EU;

Premostitev valutne konkurence

11. opozarja, da ima Kitajska v lasti javne dolgove držav članic evroobmočja; poudarja, da je 
zadevno lastništvo dobilo nove politične razsežnosti zaradi resnih dolžniških težav znotraj 
evroobmočja; poziva Komisijo, naj skupaj z ECB in državami članicami razmisli o 
vzpostavitvi usklajenega sistema za določanje lastnikov javnega dolga; se sprašuje o tem, 
kake možnosti sploh ima EU v trgovinskih pogajanjih s Kitajsko zaradi prispevka te 
države k finančni stabilizaciji evroobmočja;
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12. poudarja, da si Kitajska s kronično podcenjenostjo juana in njegovo nekonvertibilnostjo 
zagotavlja nelojalno konkurenčno prednost pri izvozu svojega blaga, po drugi strani pa 
ima ta država v lasti tretjino svetovnih deviznih rezerv; opozarja, da bo brez krepitve 
mednarodnih finančnih predpisov in makroekonomskega usklajevanja med državami 
članicami skupine G20 ogrožena svetovna gospodarska in trgovinska stabilnost; poziva 
Kitajsko, naj dopusti dvig vrednosti juana, da bi ta dosegel ustrezen menjalni tečaj;
opozarja, da lahko EU na podlagi Pogodb v primeru nevzdržnih svetovnih valutnih 
neravnovesij sprejme politiko deviznega tečaja;

Reforma ureditve trgovine

13. poziva države članice, naj od tujih podjetij zahtevajo, da ob nakupu evropskih podjetij ali 
ob ustanavljanju hčerinskih družb v EU upoštevajo evropske socialne in okoljske 
standarde ter si prizadevajo za trajno zaposlovanje; poziva Komisijo, naj po zgledu 
Odbora za tuje naložbe v Združenih državah Amerike (CFIUS) ustanovi organ, ki bo 
vnaprej ocenjeval tuje strateške naložbe, da bi tako zagotovili jasen pregled nad podjetji, 
ki delujejo na evropskem ozemlju in vanj usmerjajo svoje naložbe;

14. poziva EU, naj predlaga reformo pravil za ureditev trgovine, za katero veljajo predpisi 
STO in v katero je treba vključiti zavezujoče socialne in sanitarne standarde, pripravljene 
v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo, Mednarodno organizacijo dela in 
Organizacijo združenih narodov;

15. poziva EU, naj razvije strategijo za preprečevanje prisilnih prenosov tehnologije; želi, da 
bi se v zvezi s tem hitro končal postopek okrepljenega sodelovanja glede patenta 
Skupnosti;

16. zahteva, da za vse blago v obtoku na notranjem trgu strogo veljajo evropski predpisi in 
standardi, ter poziva Komisijo, naj nemudoma predlaga scenarij, ki se bo skladal s pravili 
STO in bo vključeval postopno uvedbo pogojnosti za trgovino in/ali poravnave na mejah 
za blago s poreklom iz tretjih držav, ki ne bi upoštevale teh pravil;

Ocena vloge Kitajske v svetu

17. opozarja na vse večji vpliv Kitajske v mednarodni trgovini; zato poziva EU, naj še naprej 
budno spremlja gospodarski, socialni in okoljski vpliv vse večjih naložb Kitajske v 
državah v razvoju, zlasti v Afriki;

18. opozarja, da je Kitajska največja svetovna proizvajalka toplogrednih plinov; poziva EU, 
naj STO predlaga vključitev ekološke in podnebne zaveze tako, da bodo s pravili, s 
katerimi je urejena mednarodna trgovina, predpisani učinkoviti okoljski standardi;

19. opozarja, da Kitajska ni več tradicionalni prejemnik razvojne pomoči EU in da je s to 
državo odslej sklenjeno strateško partnerstvo; poziva Komisijo, naj v okviru reforme 
sistema splošnih preferencialov upošteva spremembe v svetovnem gospodarstvu in vzpon 
nekaterih naprednejših držav v razvoju, kot je Kitajska, ki so odslej konkurenčne na 
svetovni ravni;

Opremljenost EU za boj v svetovni konkurenci
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20. poziva EU, naj razvije velikopotezno skupno industrijsko politiko, ki bo temeljila na 
raziskavah in inovativnosti, vključevala inovativne oblike financiranja, kot so evropske 
projektne obveznice (project bonds), in podpirala razvoj malih in srednjih podjetij, zlasti 
prek dostopa do javnih naročil, da bi tako ohranili njeno konkurenčnost kljub pojavu 
novih velikih akterjev v industrijskem in raziskovalnem sektorju; poziva EU, naj ustrezno 
ovrednoti evropsko proizvodnjo, zlasti z izboljšanjem označevanja porekla („made in“);

21. želi, da bi EU okrepila svoje gospodarsko, proračunsko, davčno in politično upravljanje 
ter bi tako postala verodostojna in pomembna sogovornica na mednarodnem prizorišču; 
poziva Svet in Komisijo, naj delujeta usklajeno, da bi tako preprečili slabljenje položaja 
EU z dvostranskimi partnerstvi in sporazumi; spodbuja EU, naj izoblikuje dolgoročno 
strategijo do Kitajske;

22. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo pošlje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Na predvečer začetka vrha skupine G20, 1. novembra 2011, je Hu Jintao, predsednik Ljudske 
republike Kitajske, izjavil, da želi Kitajska „skupaj z Evropo […] zgraditi enakovredno 
partnerstvo, ki bo temeljilo na vzajemnem spoštovanju, prijateljstvu in obojestranskem 
zaupanju, torej partnerstvo, v katerem bomo imeli vsi koristi in bomo vsi zmagovalci ter bo 
zagotavljalo skupen razvoj […]“. S to izjavo, ki je bila podana sredi evropske dolžniške krize, 
je poudaril, da kitajsko gospodarstvo ne bo moglo dolgo prenašati zmanjšane evropske rasti. 

Kitajska v bistvu potrjuje, da potrebuje rast svojih trgovinskih partnerjev za zagotovitev 
lastnega gospodarskega razvoja in s tem povezanih notranjih sprememb, zlasti v zvezi z 
notranjo porabo in zvišanjem življenjske ravni svojega prebivalstva. V 12. kitajsko petletko 
(2011–2015) je bil vključen strukturni razvoj, ki temelji na ponovnem uravnovešenju kitajske 
rasti s povečanjem notranje porabe in trajnostnim razvojem. 

Taka sprememba modela se kaže kot vir novih priložnosti za evropsko gospodarstvo, če bodo 
kitajski organi te cilje pospremili z odločnimi potezami glede dostopa do trga, nadzora nad 
tujimi naložbami, varstva intelektualne lastnine in odprave tehničnih ovir za trgovino. Če bi 
bile te ovire odpravljene, bi lahko zagotovili ponovno uravnovešenje trgovinske menjave in s 
tem tudi vnovično rast evropskega gospodarstva. Evropa namreč potrebuje Kitajsko, Kitajska 
pa Evropo. 

V tem duhu je treba začeti novo fazo trgovinskih odnosov med EU in Kitajsko, ki bo temeljila 
na enakovrednem partnerstvu, s katerim bodo zagotovljene vzajemne prednosti in skupen 
razvoj. Gre za vzajemnost, ki jo Evropejci že dolgo zahtevajo.

Kitajsko gospodarstvo, ki ga že 30 let poganja skoraj 10-odstotna rast in je večinoma 
usmerjeno v izvoz, je izkoristilo odpiranje trgovinske menjave. Do sredine stoletja bo ta 
država postala najmočnejše svetovno gospodarstvo. 

Po drugi strani je EU – največja trgovinska velesila in najpomembnejši kitajski izvozni trg – v 
minulih letih kopičila trgovinski primanjkljaj, ki se je z 49 milijard EUR leta 2000 povečal na 
168,8 milijarde EUR leta 2010, kar je spremljala šibka rast, ki je spodbudila povečevanje 
proračunskega primanjkljaja večine držav članic. 

Neravnovesje je torej očitno, zato je treba analizirati njegove vzroke ter predlagati načine in 
sredstva za njegovo izravnavo v okviru prenovljenega partnerstva, ki bo temeljilo na načelih 
vzajemnosti in pravične konkurence. 

I – DEJAVNIKI NERAVNOVESIJ

Evropska podjetja danes na Kitajskem ne morejo vlagati pod pogoji, ki bi bili primerljivi z 
ureditvijo kitajskih naložb v Evropi.

Trgovinske ovire za dostop do kitajskega trga

Kljub napredku, ki ga je dosegel Peking pri zmanjševanju trgovinskih ovir, ki otežujejo 
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dostop do kitajskega trga, številne težave ostajajo, na kar kaže tudi zadnje poročilo trgovinske 
zbornice EU na Kitajskem: 43 % direktorjev evropskih podjetij na Kitajskem je leta 2011 
menilo, da so ukrepi, ki jih je sprejel Peking, zanje diskriminatorni, medtem ko je bilo 
leta 2010 tega mnenja 33 % zadevnih direktorjev. V tem poročilu je celo navedeno, da 
„nedavni ukrepi, ki dodatno omejujejo odpiranje trga, vzbujajo pomisleke glede volje, da se 
ustvarijo trajne možnosti za vse akterje na trgu“. 

Ostajajo še druge trgovinske ovire, kot so podeljevanje subvencij in izvoznih kreditov v 
nekaterih sektorjih, zahteve po nacionalnih certifikatih in nepregledni standardi.

Omejen dostop do kitajskih javnih naročil

Evropska podjetja ne morejo sodelovati na kitajskih javnih razpisih. Poleg težav, povezanih z 
zapletenimi predpisi, k njihovi izključitvi pripomorejo še drugi dejavniki, kot so še naprej 
omejeni obseg in področja javnih razpisov, pomanjkljiva preglednost in konkurenca ter 
standardi, ki se ne skladajo z mednarodnimi pravili.

Prenosi tehnologije in varstvo pravic intelektualne lastnine

Podjetja, ki želijo vlagati na Kitajskem, so večinoma visokotehnološka podjetja. Vendar je s 
kitajskim mehanizmom „joint venture“ onemogočeno, da bi tuji vlagatelji postali večinski 
delničarji v avtomobilskem ali telekomunikacijskem sektorju. 

Evropske vlagatelje vse bolj odvrača tudi slabo varstvo intelektualne lastnine na Kitajskem, ki 
ne sodeluje v pogajanjih o sklenitvi sporazuma ACTA. V zvezi s tem je treba opozoriti, da 
vse večji kitajski izvoz spremlja vse več ponarejenih izdelkov, zaseženih na zunanjih mejah 
EU: leta 2010 je 85 % blaga, ki so ga zasegli evropski cariniki in s katerim so bile kršene 
pravice intelektualne lastnine, prihajalo iz Kitajske. 

Surovine

Kitajska politika na področju surovin, še zlasti redkih zemelj, ki so pomembne za ključne 
evropske sektorje, sproža vse več napetosti. Ta država, v kateri poteka 97 % svetovne 
proizvodnje, je vzpostavila izvozne omejitve z uradno obrazložitvijo, da želi dati prednost 
povpraševanju na notranjem trgu. Zoper nekatere kitajske prakse v zvezi z drugimi 
surovinami je bil sprožen postopek pred organom STO za reševanje sporov, ki je julija 2011 
odločil v škodo Kitajske. 

Vprašanje valute

Medtem ko imata dva velika kitajska partnerja, Združene države Amerike in Evropa, 
„nihajoče“ valute, se zaradi podcenjenosti in nekonvertibilnosti juana v povezavi z valutnim 
dampingom, kot mu še nismo bili priča, postavlja pereče vprašanje. Kitajska si je s tako 
podcenitvijo nakopičila skoraj 3200 milijard USD deviznih rezerv, razvila naložbe v Evropi, 
da bi tako pridobila ključne tehnologije, in hkrati odkupila del javnega dolga nekaterih 
evropskih držav, ne da bi sploh vedeli – kar velja tudi za naložbe –, koliko navedenega je v 
njeni lasti, saj na tem področju nimamo na voljo nobenega merilnega instrumenta. 

Vendar ima tudi Kitajska nekaj pripomb na naš račun: zapleten sistem carinskih tarif za 
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kmetijske izdelke, subvencije skupne kmetijske politike, tehnične ovire za trgovino, 
omejevanje tujih naložb v posameznih državah članicah EU itd. To poročilo vključuje 
smernice o ukrepih, ki bi jih morala sprejeti EU v zvezi s kitajskimi naložbami na svojem 
ozemlju in ki se morajo skladati z okvirom STO. Zlasti je potrjena potreba po izoblikovanju 
evropske gospodarske in industrijske politike, da bo lahko EU pravično trgovala s Kitajsko in 
bo odpravljen kakršen koli protekcionizem. 

II. VZAJEMNOST KOT OSREDNJA TEMA NOVEGA PARTNERSTVA

Tej nujni prvi stopnji, s katero smo po desetletjih hladne vojne drug drugemu odprli meje, 
mora slediti partnerstvo, od katerega bomo imeli vsi koristi – še zlasti, ker je Kitajska dodobra 
izkoristila svobodno trgovino. Obvezno je treba vzpostaviti ravnovesje, saj v krizi, ki danes 
preplavlja Evropo, javna mnenja niso ravnodušna do vprašanj, povezanih s Kitajsko, ki se 
obravnava kot vir vseh naših težav. 

Evropska filozofija je, da se ne smemo niti zapreti niti popolnoma odpreti. Oboje bi bilo 
namreč v nasprotju z duhom Skupnosti ter interesi Evrope in Evropejcev, ki zagovarjajo 
urejeno, uravnoteženo in večstransko vizijo mednarodnih odnosov. Evropa si prizadeva za 
izgradnjo partnerstev na podlagi odkritosti in vzajemnosti, kar bo pripomoglo k umiritvi 
napetosti in skupni rasti. 

Pravičen dostop do trga in pravična mednarodna konkurenca

Evropskim podjetjem je treba zagotoviti dostop do kitajskega trga pod enakimi pogoji, kot 
veljajo za dostop kitajskih podjetij do evropskega trga. Kitajska mora nujno pristopiti k 
večstranskemu sporazumu o javnih naročilih, hkrati pa je treba še pretvoriti kitajske norme in 
standarde v mednarodne norme, izdelati skupne standarde v sektorjih prihodnosti in opustiti 
ukrepe za zaščito pred dostopom do kitajskega trga, kot so sistem licenc, neposredne pomoči 
in ovire pri javnem naročanju. Poleg tega mora EU razviti strategijo za preprečevanje prisilnih 
prenosov tehnologije. Prav tako je treba hitro razrešiti vprašanje postopka okrepljenega 
sodelovanja v zvezi s patentom Skupnosti. 

Nujno je treba razmisliti tudi o reformi STO, saj bi bilo treba v to organizacijo vključiti 
upoštevanje skupnih socialnih, sanitarnih in okoljskih standardov, izoblikovanih v 
sodelovanju z Mednarodno organizacijo dela, Svetovno zdravstveno organizacijo in 
Organizacijo združenih narodov. V ta zahteven prihodnji okvir bo treba postopoma uvajati 
pogojnost menjav. Nazadnje se je treba pomuditi še pri najobčutljivejšem vprašanju, ali naj se 
Kitajski prizna status tržnega gospodarstva: Komisija bi si morala kot nalogo zadati, da bo 
kitajski vladi pomagala pri prizadevanjih za odstranitev obstoječih ovir. 

Nova orodja za večjo preglednost

EU v nasprotju z Združenimi državami Amerike ni seznanjena s točno stopnjo prodora 
Kitajske v gospodarstva držav članic, pa naj gre pri tem za naložbe ali nakup obveznic 
javnega dolga. Tako nepoznavanje seveda škoduje evropskim interesom in daje prosto pot 
domišljiji. EU mora vzpostaviti merilne instrumente po zgledu Odbora za tuje naložbe v 
Združenih državah Amerike (Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS), 
da bi si tako ustvarila pregled nad tujimi lastniki javnega dolga. Prav tako bi morala objavljati 
letna poročila o tem, ali Kitajska upošteva obveznosti iz protokola o pristopu te države k STO, 
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in bolje izkoristiti instrumente trgovinske zaščite, ki jih ima na voljo.

Podcenjenost in nekonvertibilnost juana škodujeta preglednosti in odkritosti v trgovini. Zato 
mora EU pri kitajskih organih vztrajati, naj nadaljujejo že začeta prizadevanja, in jih pri tem 
spodbujati. Ne smemo pozabiti, da lahko EU na podlagi Pogodb v primeru nevzdržnih 
svetovnih valutnih neravnovesij sprejme politiko deviznega tečaja.

Nov okvir za odnose med EU in Kitajsko

Trgovinski odnosi med EU in Kitajsko so se v zadnjih 30 letih močno razvili, hkrati pa se je 
močno povečal tudi vpliv Kitajske na mednarodnem prizorišču. Torej morata EU in Kitajska 
posodobiti pogoje iz sporazuma o sodelovanju, ki sta ga sklenili leta 1985. Kitajske sicer res 
še ni mogoče šteti za tržno gospodarstvo, vendar je treba v zadevni sporazum kljub temu 
vključiti bolj zavezujoče standarde za uvoz in izvoz izdelkov.

V novem sporazumu o naložbah bi bilo treba upoštevati potrebo po neomejenem dostopu do 
kitajskih javnih naročil pod enakimi pogoji kot v Evropi. EU mora poleg tega še naprej budno 
spremljati gospodarski, socialni in okoljski vpliv vse večjih naložb Kitajske v državah v 
razvoju, zlasti v Afriki.

----

EU mora nujno uresničiti usklajeno politiko ponovne industrializacije ter politiko raziskav in 
inovacij, s katerima bo lahko kos novim svetovnim izzivom. S tega vidika bi bilo na primer 
koristno, če bi EU spodbujala nakup evropskih izdelkov.

Popolnoma očitno je tudi, da se morajo države članice nujno bolje usklajevati, da ne bi njihovi 
dvostranski odnosi s Kitajsko oslabili položaja EU v odnosu do te države.

Potrebno je boljše usklajevanje, ki bo preseglo le trgovinska vprašanja. Zagovarjati moramo 
model socialnega tržnega gospodarstva – ki je sicer odprto, vendar postavlja tudi visoke 
zahteve glede vzajemnosti in varuje interese Evropejcev – ter poleg tega spodbujati in braniti 
našo zasnovo razvoja, demokracije in človekovih pravic. Verjamemo namreč v to, da je 
družbeni in gospodarski napredek tesno povezan z vzpostavitvijo demokratičnih institucij.


