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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. счита, че търговските дисбаланси между ЕС и Китай отразяват в широка степен 
техните различия в социалния, икономическия, демократичния модел, 
демографските специфики и природните ресурси и че слабото спазване или 
неспазването на някои права в Китай, по-специално демократичните и социалните 
права и правата на работещите, е фактор, допринасящ за това положение; отчита 
факта, че са направени известни усилия за коригиране на дисбалансите, но счита, че 
те все още са недостатъчни; в тази връзка насърчава конструктивния ангажимент и 
стратегия за по-тесен и отговорен диалог помежду двамата партньори, основан на 
взаимно разбирателство;

2. посочва, че през 2016 г. Китай ще има статут на пазарна икономика, и призовава 
Комисията да предложи мерки за запазване, по целесъобразност, на търговските 
защитни механизми след 2016 г., включително за европейските иновационни МСП; 
призовава Китай да спази ангажиментите си в рамките на СТО, като позволи пълен 
достъп до пазара на стоки и услуги и свобода на инвестирането; призовава за 
търговска политика ЕС– Китай, която да улеснява сътрудничеството и социално-
икономическото развитие на двете страни; счита, че и двете страни са изправени 
както пред предизвикателства, така и пред големи възможности; подчертава, че 
нарастването на търсенето в нововъзникващите пазарни икономики предлага 
възможност за ЕС да се възползва от глобализацията чрез допълнително 
увеличаване на износа на стоки и услуги за нови пазари; подчертава 
необходимостта от положителна реципрочност, по-специално по отношение на 
обществените поръчки; изразява съжаление относно факта, че Китай продължава да 
използва различни нетарифни бариери, които силно ограничават присъствието на 
европейски предприятия на китайския пазар, създават разходи за тези предприятия 
и ги лишават от пазарни възможности; подчертава, че достъпът до редица ключови 
сектори продължава да е стеснен поради ограниченията за инвестициите под 
формата на наложени горни граници за участие в стратегически области;

3. обръща внимание на факта, че европейските предприятия са привлечени от 
възможността да делокализират дейността си в Китай, за да намалят разходите и да 
увеличат печалбите си, в ущърб на работната сила в ЕС и без да спазват целите в 
областта на намаляването на емисиите и социалните стандарти и стандартите за 
заетост на ЕС;

4. счита, че Китай поставя ЕС пред предизвикателството да прилага амбициозна и 
проактивна европейска промишлена политика, която следва да се основава на:

– изготвяне, изпълнение и прилагане на строги стандарти,

– засилване на законните антидъмпингови мерки,
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– приемане на по-амбициозен, последователен и балансиран подход в областта на 
европейските политики относно обществените поръчки с цел, по-специално, да 
се подобри достъпът на европейските дружества до китайския пазар,

– продължаване на научните изследвания и иновациите, 

– спазване на правата върху интелектуална собственост

– и насърчаване на екологична и устойчива икономика;

5. припомня, че такава промишлена политика може да бъде ефикасна само ако се 
координира, развива и изпълнява на равнище ЕС и че не може да се създаде 
последователен и ефективен подход на ЕС по отношение на Китай въз основа на 
отделни, чисто национални подходи;

6. подчертава, че слабата защита срещу фалшифицирането и показаната от страна на 
китайските органи липса на воля за разрешаването на проблемите с 
фалшифицирането на продукти създават бариера пред по-нататъшното разрастване 
и инвестиции на европейските предприятия в Китай; призовава Комисията, в 
контекста на отношенията между ЕС и Китай и новия кръг макроикономически 
преговори, да изготви подходящи мерки за борба с фалшифицирането;

7. отбелязва, че ограниченията от страна на Китай на достъпа до пазарите и липсата на 
подходяща защита на интелектуалната собственост представляват сериозна бариера 
пред разширяването на присъствието на европейските предприятия в Китай; поради 
това призовава за по-голяма отвореност на икономиката на Китай, като въпрос, 
който не търпи отлагане;

8. отбелязва също така запазването на технически бариери за чуждестранните 
дружества и растяща тенденция към неравно третиране от страна на някои китайски 
регулаторни органи, както и липсата на прозрачност в регулаторната област;

9. отбелязва със загриженост факта, че Китай продължава да налага пречки пред 
свободната търговия с редки земни елементи и производни продукти в световен 
мащаб, засилени посредством намалени квоти за износ, които понастоящем 
включват сплави на редките земни елементи; призовава Комисията да се ангажира 
решително с Китай за постигане на споразумения, които да бъдат взаимно 
ползотворни и да зачитат законодателството в областта на околната среда и 
международното търговско право;

10. счита, че създаването от Комисията на механизъм за обмен на информация относно 
междуправителствените споразумения между държавите-членки и трети държави в 
областта на търговията с Китай ще улесни възприемането на съгласуван подход по 
отношение на Китай;

11. подчертава, че е важно да се създаде инвестиционна рамка между двете страни и 
отбелязва, че е от значение да се намерят допирни точки между стратегията „Европа 
2020“ и петгодишния план на Китай;
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12. изразява загриженост относно липсата на воля от страна на китайските органи за 
повишаване на киберсигурността и преследването на киберпрестъпността, която 
застрашава сигурността на мрежата и информацията в световен мащаб и оказва 
значително отрицателно въздействие върху икономиката и обществото на ЕС;

13. припомня напредъка, който Китай постигна при разработване и въвеждане на 
собствени норми, и насърчава всяка форма на сътрудничество между Китай и ЕС в
международните преговори относно нормите; счита, че в качеството си на най-
голям световен пазар ЕС трябва също така да продължи да заема лидерското място в 
световен план в създаването на норми, и по-специално в стратегическите области; 
следователно изисква всички стоки в обращение на вътрешния пазар да спазват 
стриктно нормите за социална закрила, опазване на околната среда и здравна 
защита; призовава държавите-членки да засилят механизмите за надзор на пазара, за 
да гарантират, че на вътрешния пазар присъстват само стоки, които отговарят на 
нормите на ЕС; отправя искане към Комисията да направи оценка на това дали общ 
подход на ЕС по отношение на надзора на пазара ще бъде целесъобразно средство 
за укрепване на действащите разпоредби за мониторинг;

14. отбелязва, че мащабът на китайските инвестиции и правителствената финансова 
помощ в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергии е 
предизвикателство за секторите на ЕС, произвеждащи възобновяема енергия; 
припомня, че според световния доклад за 2010 г. относно енергията от 
възобновяеми източници, публикуван от Световната мрежа за насърчаване на 
енергията от възобновяеми източници за 21-ви век („REN 21“), изготвен с 
подкрепата на Международната агенция по енергетика и Обединените нации, през 
2009 г. Китай е увеличил най-много своя капацитет за производство на енергия от 
възобновяеми източници (37 GW от 80 GW увеличение в световен мащаб);
призовава в тази връзка за неотложни действия и по-голям ангажимент с цел да се 
гарантира, че ЕС ще остане начело в тези области и няма да се превърне в нетен 
вносител на технологии в областта на енергията от възобновяеми източници, като 
усилията на ЕС в областта на научните изследвания се насочат към въпроса за 
ефикасно управление на ресурсите и екологичната икономика и като се инвестира в 
устойчива, балансирана и единна икономика; предупреждава за опасността от 
неправилното използване на бариери пред търговията и инвестициите в сектора на 
екологичните стоки;  

15. подчертава, че Китай е на първото място в света по отношение на инсталациите за 
вятърна енергия, че китайските и индийските производители на вятърни турбини са 
в челната десетка и че понастоящем Китай произвежда по-голямата част от 
фотоволтаичните панели на планетата; призовава Комисията и държавите-членки да 
предприемат необходимите мерки за насърчаване в ЕС на разработването и 
ефективното в екологично отношение производство на тези технологии, както и на 
нови иновационни технологии, необходими за постигане на амбициозните цели за 
намаляване на емисиите на парникови газове;

16. счита, че нарастването на вътрешното търсене и продължаването на 
икономическите реформи в Китай ще бъдат решаващи за насърчаването на по-
балансирана пазарна среда и за намаляване на търговския дефицит; подкрепя 
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изпълнението на необходимите реформи на банковите услуги и развитието на 
реален пазар на потребителски кредити;

17. призовава ЕС и Китай да развият стратегически партньорства в областта на 
научноизследователската и развойната дейност и промишлено, технологично и 
иновационно сътрудничество в различните развиващи се сектори на екологичната 
икономика като намаляване на потреблението, рециклиране и добив на полезни 
материали от битови отпадъци, ефикасно и устойчиво управление на суровините, 
редките земни елементи и други стратегически ресурси в рамките на икономически 
цикъл, възобновяеми енергии и енергийна ефективност посредством:

– споделяне и съвместно производство на технологии в областта на 
възобновяемите енергийни източници и съвместни научноизследователски и 
развойни програми,

– подобряване на прозрачността и надеждността на данните, свързани с 
енергетиката и обмен на информация,

– засилване на партньорството в рамките на проекта ITER;

18. призовава ЕС да повиши усилията си за увеличаване на сигурността на ресурсите си 
чрез провеждане на проучвания относно устойчиви алтернативи;

19. подчертава факта, че Китай продължава да прилага ограничения за износа на 
суровини под формата на забранени от СТО мита и квоти, които водят до 
изкуствено покачване на цените на суровините в света и съответно понижаване на 
вътрешните цени, като по този начин се предоставят значителни конкурентни 
предимства на китайските производители;

20. посочва, че Китай осигурява около 97 % от снабдяването с редки земни елементи, 
върху които китайското правителство е наложило квоти за износ, водещи до 
повишаване на покупните цени за европейските предприятия, които се оказват в 
неблагоприятно положение спрямо китайските предприятия;

21. призовава ЕС и Китай да развият стратегически партньорства в областта на 
научноизследователската и развойната дейност и иновациите посредством засилено 
сътрудничество между европейските и китайските университети и 
научноизследователски центрове, съвместни програми за обучение и академични 
програми, както и по-голяма мобилност на изследователите; приветства факта, че 
европейските програми са отворени за китайските научноизследователски екипи, и 
призовава за това китайските програми също да бъдат отворени за европейските 
изследователи; призовава за създаване на технологични партньорства, за да се 
посрещне общото предизвикателство за разработване на икономични по отношение 
на ресурсите методи на производство и програми за съвместна научна дейност, от 
взаимна полза за населението на ЕС и Китай;

22. призовава за изготвяне на оценка на въздействието на китайските специални 
икономически зони в държавите в Северна и Субсахарска Африка, по-специално 
тези, с които ЕС е сключил търговски споразумения; подчертава със загриженост 
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факта, че китайската политика в Африка може да има драматични последици за 
природните ресурси и представлява предизвикателство за провежданите от ЕС 
политики за развитие; призовава Комисията да направи оценка на съгласуваността 
между провежданата по отношение на Китай търговска политика на ЕС и 
политиките на ЕС на сътрудничество за развитие за Африка;
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