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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om EU och Kina: Obalanserad handel?
(2010/2301(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 2, 3, 6 och 21 i fördraget om Europeiska unionen,

– med beaktande av artiklarna 153, 191, 207 och 218 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt,

– med beaktande av artiklarna 12, 21, 28, 29, 31 och 32 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna,

– med beaktande av protokollet om Folkrepubliken Kinas anslutning till 
Världshandelsorganisationen av den 23 november 2001,

– med beaktande av sin resolution av den 5 februari 2009 och rapporten från direktoratet för 
EU-extern politik från juli 2011 om handel och ekonomiska förbindelser med Kina1,

– med beaktande av det gemensamma uttalandet från det trettonde toppmötet mellan EU 
och Kina i Bryssel den 6 oktober 2010,

– med beaktande av meddelandet från kommissionen ”Handel, tillväxt och världspolitik 
Handelspolitiken – en hörnsten i Europa 2020-strategin” (KOM(2010)0612) och sin 
resolution av den 27 september 2011 om en ny handelspolitik för Europa i samband med 
Europa 2020-strategin2,

– med beaktande av sin resolution av den 19 februari 2008 om EU:s strategi för att få till 
stånd marknadstillträde för europeiska företag3,

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om 
skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen
och meddelandet från kommissionen av den 6 december 2006 ”EU i världen - EU:s 
handelspolitiska skyddsinstrument i en global ekonomi i förändring”,

– med beaktande av meddelandet från kommissionen av den 24 maj 2011 ”En inre marknad 
för immateriella rättigheter”, kommissionens rapport av den 14 juli 2011 om de 
europeiska tullmyndigheternas tillämpning av immateriella rättigheter och sin resolution 
av den 18 december 2008 om varumärkesförfalskningens inverkan på den internationella 
handeln4,

– med beaktande av WTO :s rapport av den 5 juli 2011 om Kinas åtgärder för export av 
diverse råvaror och sin resolution av den 13 september 2011 om en effektiv råvarustrategi 

                                               
1 EUT C 67 E, 18.3.2010, s. 132.
2 Antagna texter, P7_TA(2011)0412.
3 EUT C 184 E, 6.8.2009, s. 16.
4 EUT C 45 E, 23.2.2010, s. 47.
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för Europa1,

– med beaktande av sin resolution av den 6 april 2011 om den framtida EU-politiken för 
internationella investeringar2,

– med beaktande av sina resolutioner av den 25 november 2010 om företagens sociala 
ansvar och miljöansvar vid internationella handelsavtal3 och om mänskliga rättigheter 
samt sociala normer och miljönormer i internationella handelsavtal4,

– med beaktande av sin resolution av den 24 april 2008 ”Mot en reformerad 
Världshandelsorganisation”5,

– med beaktande av sin resolution av den 25 november 2010 om den internationella 
handelspolitiken inom ramen för de krav som klimatförändringarna medför6,

– med beaktande av resolution av den 5 februari 2009 om att förstärka de europeiska små 
och medelstora företagens roll i den internationella handeln7,

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 23 oktober 2011 och 
slutdeklarationen från G20-toppmötet ”Building our common future: renewed collective 
action for the benefit of all” (För att bygga vår gemensamma framtid, låt oss förstärka vår 
kollektiva insats till allas bästa) från Cannes den 4 november 2011,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandena från 
utskottet för utveckling, utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för 
industrifrågor, forskning och energi och utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd (A7-.../2011), och av följande skäl:

A. Kinas anslutning till WTO 2001 har i hög grad bidragit till att göra landet till den största 
varuexportören i världen, med 10,36 procent av världsexporten under 2010, och den näst 
största ekonomin i världen.

B. EU är det främsta målet för den kinesiska exporten, som växt med 39,5 procent mellan 
2009 och 2010, och Kina är EU:s näst största handelpartner.

C. Sedan undertecknandet av samarbetsavtalet EU-Kina 1985 har handelsförbindelserna 
mellan de två regionerna utvecklats avsevärt och det finns därför anledning att förnya det.

D. Den bilaterala handeln mellan EU och Kina uppvisar en obalans till förmån för Kina 
sedan 1997 och detta handelsunderskott uppgick 2010 till 168,8 miljarder EUR mot 
49 miljarder år 2000.

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0364.
2 Antagna texter, P6_TA(2011)0141.
3 Antagna texter, P7_TA(2010)0446.
4 Antagna texter, P7_TA(2010)0434.
5 EUT C 259 E, 29.10.2009, s. 77.
6 Antagna texter, P7_TA(2010)0445.
7 EUT C 67 E, 18.3.2010, s. 101.
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E. Europas ekonomiska tillväxt är svag och torde uppgå till 0,5 procent 2012 medan Kinas 
tillväxt är stark och ligger kring 9 procent.

F. Sedan 2001 har Kina åtagit sig att respektera WTO:s regler samt liberalisera sin handel 
och öppna sin marknad.

G. Undervärderingen av den kinesiska valutan yuan renminbi har lett till artificiella 
handelsfördelar för Kina och G20-medlemmarna har åtagit sig att underlätta en bättre 
flexibilitet i växelkurserna.

H. EU har under 2010 vid sina yttre gränser lagt beslag på mer än 103 miljoner artiklar till ett 
värde av 1,11 miljarder EUR vars tillverkning misstänks göra intrång på immateriella 
rättigheter, och Kina är ursprungslandet för 85 procent av dessa artiklar.

I. Kina borde med tanke på sin tolfte femårsplan utveckla de strategiska energi-, bygg- och 
transportsektorerna och ha betydande behov när det gäller utvecklingen av tjänster, vilket 
erbjuder nya investeringsmöjligheter för europeiska företag.

Att upphöja ömsesidigheten till princip i EU :s handelspolitik

1. Europaparlamentet ber kommissionen att tillämpa principen om ömsesidighet i EU:s 
gemensamma handelspolitik med utvecklade tillväxtländer som Kina för att garantera lika 
villkor för alla, samtidigt som all form av protektionism undviks.

2. Europaparlamentet konstaterar att den kinesiska ekonomin inte uppfyller kriterierna för 
marknadsekonomi enligt WTO:s definition. Kommissionen uppmanas att samarbeta med 
den kinesiska regeringen för att undanröja hindren för ställningen som marknadsekonomi. 
Parlamentet betonar att denna ställning först ska beviljas när Kina uppfyller dessa 
kriterier. Parlamentet begär att EU, i form av en årlig rapport, regelbundet ska utvärdera 
att Kina respekterar de skyldigheter som ingår i landets protokoll om anslutning till WTO.

3. Europaparlamentet beklagar att det på den kinesiska marknaden finns åtskilliga tullhinder 
och andra hinder, till exempel viss diskriminering mot utländska aktörer, bland annat 
inom bank- försäkrings- och telekommunikationssektorerna, komplexa tullstrukturer och 
tekniska hinder för handel som brist på transparens i de tekniska reglerna och förfarandena 
för bedömning av överensstämmelse eller det kinesiska systemet för obligatorisk 
certifiering. Parlamentet konstaterar att Kina, i motsats till vad som har överenskommits i 
avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder (subventionsavtalet), inte systematiskt 
tillkännager specifika subventioner.

4. Europaparlamentet oroar sig över svårigheten för utländska företag att få tillträde till 
offentlig upphandling i Kina medan tillträdet till offentlig upphandling i Europa är 
garanterad. Parlamentet beklagar att Kina inte anslutit sig till det plurilaterala avtalet om 
offentlig upphandling trots att landet åtagit sig detta i sitt protokoll om anslutning till 
WTO. Kommissionen ombeds snarast utarbeta ett EU-instrument som garanterar ett bättre 
tillträde för europeiska företag till offentlig upphandling i utlandet och som uppmuntrar 
EU:s handelpartner, som Kina, att öppna sin offentliga upphandling och undanröja 
protektionistiska åtgärder.
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5. Europaparlamentet konstaterar att de exportkrediter som beviljas av kinesiska 
myndigheter och banker ger upphov till snedvridningar av handeln. Kina uppmanas 
följaktligen att följa OECD-överenskommelsen om riktlinjer för statsstödda exportkrediter
Kommissionen uppmanas att ansluta sig till OECD:s ansträngningar för att uppnå Kinas 
medverkan i denna överenskommelse. Kina uppmanas också att underteckna 
OECD-konventionen om korruptionsbekämpning.

6. Europaparlamentet påminner om att den form för utländska företags etablering i Kina som 
huvudsakligen godkänns är samriskprojekt joint venture, som är en företagsform med 
klara begränsningar och som alltför ofta är förknippat med överföringar av strategisk 
teknik som kan främja en utveckling av konkurrentföretag i Kina som är till nackdel för 
den europeiska industrin inom områden där EU är långt framme.

7. Europaparlamentet uppmanar EU att där så behövs använda sig av handelspolitiska 
skyddsinstrument enligt WTO:s regler, det vill säga antidumpnings-, antisubventions- och 
skyddsåtgärder, om Kina brukar olagliga handelsmetoder, i syfte att garantera lika villkor 
i handeln mellan EU och Kina. 

Försvara europeiska industriella intressen

8. Europaparlamentet beklagar det otillräckliga skyddet av de immateriella rättigheterna i 
Kina och bristen på konkreta åtgärder som ställs till de europeiska företagens förfogande, 
särskilt de små och medelstora företagen, för att effektivt bekämpa intrång i immateriella 
rättigheter. Parlamentet välkomnar kommissionens beslut att föreslå en revidering av 
direktivet om tillämpningen av de immateriella rättigheterna. Parlamentet önskar att Kina 
fortsätter att i sin nationella lagstiftning införliva gällande internationell rätt avseende 
skyddet av immateriella rättigheter, och i synnerhet kampen mot varumärkesförfalskning, 
samt insisterar på att de kinesiska myndigheterna verkligen ska tillämpa denna. 
Parlamentet beklagar att Kina inte deltar i förhandlingarna om det kommande 
internationella avtalet om kampen mot varumärkesförfalskning (ACTA). Parlamentet 
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utöka tullsamarbetet i EU och med 
tredjeländer, särskilt när det gäller att beslagta förfalskade varor, och att förenkla 
tullförfarandena.

9. Europaparlamentet noterar att Kina producerar 97 procent av de sällsynta jordartsmetaller 
som används i världen och uppmanar landet att garantera rättvisa och varaktiga leveranser 
till sina handelspartner. Kommissionen uppmanas att rikta särskild uppmärksamhet på alla 
eventuella kinesiska restriktioner när det gäller exporten av dessa råvaror. Parlamentet 
påminner i detta sammanhang om att Kina fälldes i WTO den 5 juli 2011 för att ha inrättat 
restriktioner för exporten av vissa råvaror. Kommissionens ombeds att utarbeta en 
europeisk strategi för god hantering av råvaror genom ökning av energieffektiviteten, 
återvinning, minskning av resursanvändningen och utveckling av industriellt samarbete 
inom framtidssektorerna för en grön ekonomi.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förhandla fram ett ambitiöst 
investeringsavtal mellan EU och Kina som syftar till att skapa bättre förutsättningar för de 
europeiska investerarna i Kina, samtidigt som nivån på de kinesiska kapitalströmmarna 
mot EU höjs.
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Undanröja monetär konkurrens

11. Europaparlamentet påminner om att Kina är innehavare av statspapper från vissa av 
euroområdets medlemsstater. Parlamentet betonar att detta innehav har fått en ny politisk 
dimension till följd av de allvarliga skuldproblemen inom euroområdet. Kommissionen 
ombeds inleda en diskussion med ECB och medlemsstaterna om att inrätta ett samordnat 
system för att identifiera innehavarna av statspappren. Parlamentet ställer sig frågande till 
möjligheterna för EU att genomföra handelsförhandlingar med Kina på grund av landets 
bidrag till den finansiella stabiliseringen av euroområdet. 

12. Europaparlamentet understryker att den kroniska undervärderingen och det faktum att den 
kinesiska valutan yuan renminbi inte är konvertibel ger en illojal konkurrensfördel åt den 
kinesiska exporten samtidigt som Kina innehar en tredjedel av världens valutareserv. Utan 
en förstärkning av den internationella finansregleringen och den makroekonomiska 
samordningen mellan G20-medlemsstaterna är den ekonomiska och handelsmässiga 
stabiliteten i världen i fara. Kina uppmanas att låta yuans värde stiga till en korrekt 
växelkurs. Parlamentet påminner om att EU, enligt EU-fördragen, kan förse sig med en 
växelkurspolitik i händelse av ohållbara monetära obalanser i världen.

Reformera organisationen av handeln

13. Europaparlamentet ber medlemsstaterna att kräva att utländska företag respekterar 
europeiska sociala normer och miljönormer och hållbar sysselsättning när dessa företag 
förvärvar europeiska företag eller etablerar filialer i EU. Kommissionen uppmanas att 
skapa ett organ av samma typ som CFIUS-kommittén i Förenta staterna med uppgift att 
bedöma utländska strategiska investeringar innan de genomförs för att ha en god 
uppfattning om de företag som verkar och investerar på dess territorium.

14. Europaparlamentet begär att EU ska föreslå en reformering av WTO:s regler för 
organisation av handeln för att inkludera tvingande normer av social och sanitär art, vilka 
utarbetats gemensamt av WHO, ILO och FN.

15. Europaparlamentet uppmanar EU att utveckla en strategi för att undvika ofrivillig 
tekniköverföring. Parlamentet önskar i detta hänseende att förfarandet för ett förstärkt 
samarbete om EU-patent snarast slutförs.

16. Europaparlamentet kräver att samtliga varor på den inre marknaden strikt ska uppfylla de 
europeiska reglerna och normerna och ber kommissionen att snarast föreslå en plan, i 
överensstämmelse med WTO:s regler, för ett gradvist införande av villkor för handeln 
och/eller en anpassning vid gränserna för varor från tredjeländer som inte uppfyller dessa 
normer.

Utvärdera Kinas roll i världen

17. Europaparlamentet understryker Kinas allt större inflytande inom internationell handel. 
Europaparlamentet uppmanar därför EU att vara vaksamt på de ekonomiska, sociala och 
miljömässiga följderna av Kinas allt större investeringar i utvecklingsländerna och i 
synnerhet i Afrika.
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18. Europaparlamentet påminner om att Kina släpper ut mest växthusgaser i världen. 
Parlamentet begär att EU ska föreslå WTO att integrera ekologiska och klimatmässiga 
föreskrifter genom att föreskriva effektiva miljönormer i reglerna för organisationen av 
internationell handel.

19. Europaparlamentet påminner om att Kina inte längre är en traditionell mottagare av EU:s 
utvecklingsbistånd utan åtnjuter nu ett strategiskt partnerskap. Kommissionen uppmanas 
att i sin reformering av det allmänna preferenssystemet beakta utvecklingen inom 
världsekonomin och framväxandet av vissa länder med en mer avancerad utveckling, 
exempelvis Kina, som nu är konkurrenskraftiga i världen.

Förstärka EU i den globala konkurrensen

20. Europaparlamentet begär att EU ska utveckla en ambitiös gemensam industriell politik 
grundad på forskning och utveckling som understöds genom innovativa 
finansieringsformer som projektobligationer och som stöder utvecklingen av små och 
medelstora företag, bland annat via tillgång till offentlig upphandling, i syfte att bibehålla 
konkurrenskraften gentemot nya stora aktörer inom industri och forskning. EU uppmanas 
att uppvärdera den europeiska produktionen, bland annat genom en förbättring av 
märkningen ”made in”.

21. Europaparlamentet önskar att EU förstärker sin ekonomiska, budgetära, statsfinansiella 
och politiska styrning i syfte att bli en trovärdig och kraftfull samtalspartner på den 
internationella arenan. Rådet och kommissionen uppmanas att tala med en enda röst för att 
undvika att bilaterala partnerskap och avtal kommer att försvaga EU:s ställning. EU 
uppmanas att inrätta en långsiktig strategi gentemot Kina.

22. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen. 
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MOTIVERING

Kvällen innan G20-toppmötet skulle inledas, den 1 november 2011, förklarade 
Folkrepubliken Kinas president Hu Jintao att Kina, tillsammans med Europa, avsåg att bygga 
upp ett jämlikt partnerskap baserat på ömsesidig respekt, vänskap och ömsesidigt förtroende, 
ett partnerskap för samarbete med ömsesidiga fördelar, där båda är vinnare, och gemensam 
utveckling. Denna förklaring, som kom i samband med att den europeiska statsskuldskrisen 
var i blickpunkten, kom att understryka att Kina inte under en längre tid kan stå overksamt 
inför en fallande tillväxt i Europa. 

I huvudsak bekräftar Kina att landet har behov av sina handelspartners tillväxt för att 
understödja sin egen ekonomiska utveckling och de interna förändringar som den medför, 
bland annat när det gäller inhemsk konsumtion och en höjning av befolkningens levnadsnivå. 
En strukturell utveckling som fastställts i den tolfte kinesiska femårsplanen (2011–2015) där 
det betonas att jämvikten i den kinesiska tillväxten måste återställas genom en ökning av den 
inhemska konsumtionen och en hållbar utveckling. 

En modellförändring som kan skapa nya möjligheter för den europeiska ekonomin, under 
förutsättning att dessa mål åtföljs av kraftfulla beslut från de kinesiska myndigheterna när det 
gäller tillträde till marknaden, kontroll av utländska investeringar, skydd av immateriella 
rättigheter och ett avskaffande av tekniska hinder för handeln. Om alla dessa hinder skulle 
avskaffas, skulle det garantera ett återställande av jämvikten i handelutbytet och följaktligen 
en förnyad tillväxt för den europeiska ekonomin. Ty Europa har behov av Kina och Kina har 
behov av Europa. 

Det är i denna anda som en ny fas i handelsförbindelserna mellan EU och Kina måste inledas 
baserad på ett jämlikt partnerskap med ömsesidiga fördelar och en gemensam utveckling. 
Detta är en ömsesidighet som européerna sedan länge krävt.

Den kinesiska ekonomin, som haft en årlig tillväxt på nästan 10 procent i 30 år, är främst 
inriktad på export och har dragit nytta av att handeln öppnats. Kina kommer i mitten av seklet 
att vara den starkaste ekonomin i världen. 

EU – världens största handelsaktör och det främsta målet för den kinesiska exporten – har å 
sin sida sett sitt handelunderskott öka från 49 miljarder EUR år 2000 till 168,8 miljarder 
år 2010 och samtidigt haft en svag tillväxt som lett till en ökning av budgetunderskottet i de 
flesta medlemsstater. 

Det föreligger klart och tydligt en obalans som det finns anledning att analysera orsakerna till 
och föreslå vägar och medel för att avhjälpa denna inom ramen för ett förnyat partnerskap 
som vilar på principerna om ömsesidighet och rättvis konkurrens. 

I. OBALANSFAKTORER

Europeiska företag kan i dag inte investera i Kina under liknande villkor som dem som råder 
för kinesiska investeringar i Europa.
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Handelshinder och tillträde till kinesiska marknader

Trots de framsteg som Peking åstadkommit för att minska de handelshinder som förhindrar 
tillträdet till Kinas marknader, återstår otaliga hinder, vilket den senaste rapporten från EU:s 
handelkammare i Kina vittnar om. 43 procent av cheferna för europeiska företag som är 
etablerade i Kina anser 2011 att de åtgärder som Peking vidtagit är diskriminerande gentemot 
dem, mot 33 procent 2010. I denna rapport preciseras till och med att de senaste åtgärderna 
som ännu mer begränsar öppnandet av marknaden ger upphov till frågor om huruvida viljan 
finns att skapa varaktiga möjligheter för samtliga aktörer på marknaden. 

Andra handelshinder kvarstår, som beviljandet av subventioner och krediter för export inom 
vissa sektorer, krav på nationell certifiering och brist på transparens när det gäller normer.

Ett begränsat tillträde till offentlig upphandling i Kina

De europeiska företagens medverkan i kinesiska offentliga upphandlingar är utom räckhåll. 
Vid sidan av problemen i samband med komplexa regelverk, förblir volymerna och områdena 
för offentlig upphandling begränsade och bristen på transparens och konkurrens liksom 
standarder som inte överensstämmer med internationella regler utgör faktorer som utestänger 
europeiska företag.

Överföring av teknik och skydd av immateriella rättigheter

De flesta företag som önskar genomföra investeringar i Kina är högteknologiska företag. Men 
den kinesiska samriskmodellen för joint venture förhindrar utländska investerare att bli 
majoritetsaktieägare inom fordons- och telekommunikationsområdena. 

Dessutom avskräcker det svaga skyddet av immateriella rättigheter i Kina – som inte deltar i 
förhandlingarna om handelsavtalet om kampen mot varumärkesförfalskning (ACTA) – allt 
fler europeiska investerare. Det finns i detta hänseende anledning att påminna om att 
ökningen av den kinesiska exporten sker samtidigt som antalet pirattillverkade produkter som 
beslagtas vid EU:s yttre gränser ökar. 85 procent av de varor som gjort intrång på de 
immateriella rättigheterna och som beslagtogs av europeiska tullmyndigheter kom år 2010 
från Kina. 

Råvaror

Den kinesiska politiken inom råvaruområdet, särskilt när det gäller sällsynta jordartsmetaller 
som är viktiga för europeiska spetstekniksektorer, ger upphov till allt större spänningar. Kina, 
som har 97 procent av världsproduktionen, har infört restriktioner för export av dessa metaller 
för att, officiellt, ge företräde åt inhemsk efterfrågan. Vissa kinesiska tillvägagångssätt 
avseende andra råvaror har för övrigt anmälts till WTO:s tvistlösningsorgan, som i juli 2011 
förklarade Kinas tillvägagångssätt för felaktigt. 

Frågan om valutan

Medan Förenta staterna och Europa, Kinas två stora partner, har ”flytande” valutor, blir 
undervärderingen av den kinesiska valutan yuan renminbi och det faktum att den inte är 
konvertibel, vilket närmast är att betrakta som monetär dumpning av ej tidigare skådad 



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

SV

omfattning, en mycket betydelsefull fråga. Denna undervärdering har gjort det möjligt för 
Kina att samla på sig nästan 3 200 miljarder dollar i valutareserv och att utveckla sina 
investeringar i Europa för att förvärva högteknologi, och också att köpa upp en del av vissa 
europeiska staters statsskuld, utan att vi vet – och det gäller också för investeringarna – hur 
mycket landet innehar, eftersom mätinstrument saknas. 

Men Kina har också framfört en del kritik mot oss: komplexa system för jordbrukstullar och 
GJP-subventioner, tekniska handelshinder och även EU-medlemsstaters restriktioner för 
utländska investeringar etc. I detta betänkande ges anvisningar om vilka åtgärder EU måste 
vidta när det gäller kinesiska investeringar på dess territorium, med respekt för WTO:s 
regelverk. Framför allt betonas nödvändigheten av att utarbeta en europeisk ekonomisk och 
industriell politik så att EU kan ha en rättvis handel med Kina samtidigt som all protektionism 
utesluts. 

II. ÖMSESIDIGHETEN I CENTRUM FÖR ETT NYTT PARTNERSKAP

Efter denna första nödvändiga etapp med en öppning av våra respektive gränser, som följer på 
årtionden med det kalla kriget, måste det komma ett partnerskap som alla vinner på, vilket 
desto mer motiveras av det faktum att Kina i hög grad drar nytta av det fria handelsutbytet.
Den eftersökta jämvikten är absolut nödvändig eftersom den allmänna opinionen, i den kris 
som Europa i dag genomgår, inte är okänslig för uttalanden som ifrågasätter Kina, som anses 
vara orsaken till alla våra problem.

Europas filosofi är att varken sluta sig totalt eller att öppna sig utan begränsning. Dessa 
två attityder står i motsats till gemenskapsandan och strider mot Europas och de européers 
intressen som försvarar en reglerad, balanserad och multilateral syn på de internationella 
förbindelserna. Europas metod är att bygga upp partnerskap grundade på uppriktighet och 
ömsesidighet som leder till minskade spänningar och gemensam tillväxt. 

Tillträde till marknader och en rättvis internationell konkurrens

Tillträdet för europeiska företag till den kinesiska marknaden måste ske på samma villkor som 
tillträdet för kinesiska företag till den europeiska marknaden. Kinas anslutning till det 
plurilaterala avtalet om offentlig upphandling är brådskande och samma gäller för 
omvandlingen av kinesiska normer och standarder till internationella normer liksom 
utarbetande av gemensamma standarder inom framtidssektorer och avskaffandet av 
skyddsåtgärder för tillträde till den kinesiska marknaden, som licenssystemet, direktstödet och 
hindren för offentlig upphandling. Vi har också behov av att EU utvecklar en strategi för att 
undvika ofrivillig tekniköverföring. Detsamma gäller frågan om förfarandet för ett förstärkt 
samarbete om EU-patent som snarast måste regleras. 

Det är också absolut nödvändigt att börja diskutera en reformering av WTO för att inkludera 
respekten för gemensamma sociala, sanitära och miljömässiga normer som utarbetats i 
samarbete med ILO, WHO och FN. Inom denna tvingande framtida ram måste ett gradvist 
införande av villkor för handelsutbytet fastställas. Slutligen måste den mycket känsliga frågan 
om Kinas ställning som marknadsekonomi tas upp. Kommissionen bör ge sig själv i uppdrag 
att stödja den kinesiska regeringen i dess ansträngningar att avskaffa de nuvarande hindren. 

Nya verktyg för mer transparens
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I motsats till Förenta staterna känner EU inte med exakthet till i vilken grad Kina penetrerat 
medlemsstaternas ekonomier, varken när det gäller investeringar eller köp av statspapper. 
Denna okunskap är naturligtvis skadlig för det europeiska intresset och kan ge upphov till alla 
former av spekulationer. EU måste förse sig med mätinstrument av typen Committee on 
Foreign Investment in the United States (CFIUS) för att få kännedom om utländska 
innehavare av statspapper. EU borde också offentliggöra en årlig rapport om hur Kina 
respekterar de skyldigheter som föreskrivs i landets protokoll om anslutning till WTO och 
bättre använda de handelspolitiska skyddsinstrument som står till förfogande.

Undervärderingen och det faktum att den kinesiska valutan yuan renminbi inte är konvertibel 
skadar transparensen och korrektheten i handelsutbytet. EU måste alltså enträget uppmana de 
kinesiska myndigheterna så att de fortsätter de ansträngningar som redan påbörjats. Låt oss 
inte glömma att EU, enligt EU-fördragen, kan förse sig med en växelkurspolitik i händelse av 
ohållbara monetära obalanser i världen.

En ny ram för förbindelserna mellan EU och Kina

Handelsförbindelserna mellan EU och Kina har utvecklats avsevärt på trettio år liksom Kinas 
allt större inflytande på den internationella arenan. Det är alltså nödvändigt att EU och Kina 
uppdaterar villkoren i sitt samarbetsavtal från 1985. Även om Kina inte ännu kan betraktas 
som en marknadsekonomi, finns det ändå anledning att i detta avtal föra in mer tvingande 
regler när det gäller import och export av varor.

Det nya avtalet om investeringar bör beakta att det är nödvändigt att tillträdet utan 
restriktioner till offentlig upphandling i Kina sker på samma villkor som i Europa. EU måste 
vidare vara vaksam på de ekonomiska, sociala och miljömässiga följderna av Kinas allt större 
investeringar i utvecklingsländerna och i synnerhet i Afrika.

----

Det brådskar för EU att införa en gemensam politik för återindustrialisering liksom en politik 
för forskning och innovation som är i nivå med de nya utmaningarna i världen. Ur denna 
synvinkel skulle det till exempel vara lämpligt att EU uppmuntrar till köp av europeiska 
produkter.

Det är knappast nödvändigt att ännu en gång påminna om den stora betydelsen av en bättre 
samordning mellan medlemsstaterna, så att deras bilaterala förbindelser med Kina inte 
försvagar EU:s ställning gentemot detta land.

Kravet på en bättre samordning gäller inte enbart handelsfrågor. Vi ska inte enbart försvara 
modellen med en social marknadsekonomi som är öppen men också krävande när det gäller 
ömsesidighet och skydd av européernas intressen, utan även främja och försvara vår syn på 
utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter. Enligt vår uppfattning är nämligen sociala 
och ekonomiska framsteg intimt förknippade med införandet av demokratiska institutioner.


