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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om International Handel, som 
er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. mener, at uligevægten i handlen mellem EU og Kina i vid udstrækning afspejler de 
sociale, økonomiske og demokratiske forskelle og de særlige forhold, der gør sig 
gældende med hensyn til demografi og naturressourcer, og at den ringe eller manglende 
overholdelse af visse rettigheder i Kina, især demokratiske rettigheder samt sociale 
rettigheder og arbejdstagerrettigheder, bidrager hertil; erkender, at der gøres en vis indsats 
for at korrigere uligevægten, omend den stadig er utilstrækkelig, og tilskynder derfor til 
indgåelse af konstruktive forpligtelser og til en strategi for en tættere og mere ansvarlig 
dialog mellem de to parter, der er baseret på gensidig forståelse;

2. påpeger, at Kina i 2016 vil opnå status som markedsøkonomi, og anmoder Kommissionen 
om, hvis det er relevant, at foreslå foranstaltninger med henblik på at bevare 
handelsmæssige forsvarsmekanismer efter 2016, også for innovative europæiske SMV'er; 
opfordrer Kina til at leve op til sine WTO-forpligtelser ved at tillade fuld markedsadgang 
for varer og tjenesteydelser samt investeringsfrihed; ønsker en handelspolitik mellem EU 
og Kina, der fremmer samarbejdet mellem de to parter og disses socioøkonomiske 
udvikling; mener, at begge parter står over for såvel udfordringer som store muligheder; 
understreger, at den stærkt stigende efterspørgsel i vækstøkonomierne udgør en chance for 
EU til at drage fordel af globaliseringen ved yderligere at øge eksporten af varer og 
tjenesteydelser til de nye markeder; understreger behovet for positiv gensidighed, særlig 
hvad angår offentlige indkøb; finder det beklageligt, at Kina fortsat anvender en række 
ikke-toldmæssige hindringer, som i høj grad begrænser tilstedeværelsen af europæiske 
selskaber på det kinesiske marked, medfører udgifter for europæiske firmaer og fratager 
dem afsætningsmuligheder; understreger, at der fortsat er begrænset adgang til visse 
nøglesektorer på grund af de grænser, der er fastsat for investeringer på visse områder i 
form af lofter over erhvervelsen af kapitalandele på strategiske områder;

3. henleder opmærksomheden på, at europæiske firmaer fristes til at flytte deres virksomhed 
til Kina for at reducere deres omkostninger og øge deres fortjeneste på bekostning af EU's 
arbejdsstyrke og uden hensyntagen til emissionsreduktionsmålene og EU's sociale og 
beskæftigelsesmæssige standarder;

4. mener, at de udfordringer for EU, som Kina udgør, kræver iværksættelse af en ambitiøs og 
proaktiv europæisk industripolitik, der bør bygge på:

– fastlæggelse, iværksættelse og håndhævelse af strenge standarder

– styrkelse af legitime antidumpingforanstaltninger

– vedtagelse af en mere ambitiøs, sammenhængende og afbalanceret tilgang i den 
europæiske politik for offentlige indkøb, særlig med henblik på at forbedre europæiske 
virksomheders adgang til det kinesiske marked
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– forskning og innovation

– overholdelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

– og fremme af en grøn og bæredygtig økonomi;

5. påpeger, at en sådan industripolitik kun vil være effektiv, hvis den samordnes, udformes 
og gennemføres på EU-niveau, og at en sammenhængende EU-politik over for Kina ikke 
er mulig, hvis der udelukkende anvendes individuelle nationale tilgange;

6. understreger, at den ringe beskyttelse mod efterligninger og de kinesiske myndigheders 
manglende vilje til at imødegå produktefterligninger udgør hindringer for europæiske 
virksomheders yderligere ekspansion og investeringer i Kina; opfordrer Kommissionen til 
inden for rammerne af forbindelserne mellem EU og Kina og under den nye runde af 
makroøkonomiske forhandlinger at udtænke hensigtsmæssige foranstaltninger til 
imødegåelse af efterligninger;

7. påpeger, at Kinas begrænsninger af markedsadgangen og fraværet af en fyldestgørende 
beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder udgør betydelige hindringer for 
europæiske virksomheders yderligere ekspansion i Kina;  opfordrer derfor Kina til hurtigst 
muligt at gøre sin økonomi mere åben;

8. henviser desuden til opretholdelsen af tekniske hindringer for udenlandske selskaber og 
den voksende tendens til forskelsbehandling fra visse kinesiske regeludstedende 
myndigheders side samt til den manglende forskriftsmæssige gennemsigtighed;

9. konstaterer med bekymring, at Kina fortsat lægger hindringer i vejen for den frie, globale 
handel med sjældne jordarter og biprodukter heraf, og at disse hindringer blev forstærket 
af reduktionen af eksportkvoterne, som nu også omfatter legeringer af sjældne jordarter; 
opfordrer Kommissionen til at indlede en målrettet dialog med Kina om at indgå gensidigt 
fordelagtige aftaler, der er i overensstemmelse med miljøretten og den internationale 
handelsret; 

10. mener, at Kommissionens oprettelse af en mekanisme til udveksling af oplysninger om 
mellemstatslige aftaler mellem medlemsstater og tredjelande, for så vidt angår handlen 
med Kina, vil fremme en sammenhængende politik over for Kina;

11. understreger, at det er vigtigt at indføre en investeringsramme mellem de to parter og at 
søge at forene Europa 2020-strategien og den kinesiske femårsplan;

12. udtrykker bekymring over de kinesiske myndigheders manglende vilje til at håndhæve 
cybersikkerheden og retsforfølge cyberkriminaliteten, som underminerer det globale 
netværk og informationssikkerheden og i høj grad indvirker negativt på EU's økonomi og 
samfund;

13. henviser til de fremskridt, Kina har gjort med hensyn til at udvikle og indføre sine egne 
standarder og opmuntrer i denne forbindelse ethvert samarbejde mellem Kina og EU i 
internationale forhandlinger om standarder; mener, at EU med verdens største marked 
også bør bevare sin førerposition med hensyn til fastlæggelse af standarder, især på 
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strategiske områder; kræver derfor, at alle varer, der er i omløb på det indre marked, nøje 
overholder standarderne for social-, miljø- og sundhedsbeskyttelse; opfordrer 
medlemsstaterne til at styrke markedsovervågningsmekanismerne for at sørge for, at kun 
varer, der opfylder EU-standarderne, får adgang til det indre marked; anmoder 
Kommissionen om at vurdere, om en fælles EU-tilgang til markedsovervågning kunne 
udgøre et middel til at styrke de nuværende kontrolforanstaltninger;

14. henviser til, at de meget betydelige kinesiske investeringer i energieffektivitet og 
vedvarende energi og regeringens økonomiske støtte hertil udfordrer EU's egne sektorer 
for produktion af vedvarende energi;  påpeger, at i henhold til den globale rapport for 
2010 fra netværket for vedvarende energi for det 21. århundrede (REN21), der støttes af 
Det Internationale Energiagentur og FN, tegner Kina sig, af en samlet stigning i 
produktionen af vedvarende energi på 80 gigawatt (GW), for 37 GW og indtager dermed 
førstepladsen; opfordrer derfor til, at der snarest træffes foranstaltninger og indgås 
forpligtelser for at sikre, at Unionen forbliver i forreste række på disse områder og ikke 
bliver nettoimportør af vedvarende energiteknologier, ved at målrette sin 
forskningsindsats mod effektiv ressourceforvaltning og grøn økonomi og investere i en 
økonomi, som er bæredygtig, afbalanceret og sammenhængende; advarer mod 
uhensigtsmæssig anvendelse af handels- og investeringsbarrierer på området for grønne 
varer; 

15. fremhæver, at Kina er førende i verden med hensyn til opsættelse af vindmølleparker, at 
kinesiske og indiske producenter af vindmølleturbiner er blandt de ti første på markedet, 
og at Kina i dag producerer størstedelen af verdens fotovoltaiske paneler; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at tage de nødvendige skridt til at fremme 
udvikling og miljøeffektiv produktion i EU af denne teknologi og af ny, innovativ 
teknologi, som er nødvendig for at nå de ambitiøse mål, der er sat for reduktion af 
udslippet af drivhusgasser;

16. mener, at stigningen i den interne efterspørgsel og videreførelsen af de økonomiske 
reformer i Kina vil spille en afgørende rolle med hensyn til at fremme et mere afbalanceret 
markedsmiljø og mindske handelsunderskuddet; støtter gennemførelsen af de nødvendige 
reformer af banktjenester og udviklingen af et reelt forbrugerkreditmarked;

17. opfordrer EU og Kina til at udvikle strategiske partnerskaber inden for forskning og 
udvikling og industrielt, teknologisk og innovativt samarbejde i de forskellige 
vækstområder inden for grøn økonomi som f.eks. mindskelse af forbruget, genbrug, 
"urban mining", effektiv og bæredygtig forvaltning af råstoffer, sjældne jordarter og andre 
strategiske ressourcer i hele konjunkturforløbet, vedvarende energi og energieffektivitet, 
gennem:

– deling og samproduktion af vedvarende energiteknologier samt fælles forsknings- og 
udviklingsprogrammer

– forbedring af gennemsigtigheden og pålideligheden af energioplysninger samt 
udvekslingen af bedste praksis og oplysninger

– styrkelse af partnerskabet om ITER-projektet;
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18. opfordrer EU til at gøre en større indsats for at styrke sin ressourcesikkerhed gennem 
forskning i bæredygtige alternativer;

19. henleder opmærksomheden på, at Kina fortsat anvender restriktioner på eksport af 
råstoffer i form af afgifter og kvoter, som er forbudt i WTO, og som medfører en kunstig 
stigning i verdenspriserne på råvarer med tilsvarende lavere interne priser, hvilket giver de 
kinesiske producenter en betydelig konkurrencemæssig fordel;

20. påpeger, at Kina tegner sig for ca. 97 % af leverancerne af sjældne jordarter i verden, for 
hvilke den kinesiske regering har indført kvoter, der begrænser eksporten og fører til 
højere indkøbspriser for de europæiske virksomheder, som dermed er dårligere stillet end 
de kinesiske virksomheder;

21. opfordrer EU og Kina til at udvikle strategiske partnerskaber inden for F&U&I gennem 
styrkelse af samarbejdet mellem universiteter og forskningsinstitutter i EU og Kina, fælles 
uddannelses- og universitetsprogrammer og øget forskermobilitet; glæder sig over, at 
kinesiske forskningsteam har adgang til de europæiske programmer, og anmoder om, at de 
kinesiske programmer også gøres tilgængelige for europæiske forskere;  tilskynder til 
udvikling af teknologipartnerskaber med henblik på at tage den fælles udfordring op, som 
ligger i at finde frem til energibesparende produktionsmetoder og samarbejdsbaserede 
forskningsprogrammer, til gensidig fordel for europæiske og kinesiske borgere;

22. kræver en konsekvensanalyse af Kinas særlige økonomiske zoner i afrikanske lande, både 
nord og syd for Sahara, og særlig dem, som EU har indgået handelsaftaler med; udtrykker 
bekymring over, at den kinesiske politik i Afrika kan have drastiske konsekvenser for 
naturressourcerne, og at den er en udfordring for EU's udviklingspolitikker; anmoder 
Kommissionen om at vurdere, om EU's handelspolitik over for Kina og EU's politikker for 
udviklingssamarbejde til fordel for Afrika er forenelige.
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