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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. Είναι της άποψης ότι η εμπορικές ανισορροπίες ανάμεσα στην ΕΕ και την Κίνα 
αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις διαφέρουσες ιδιαιτερότητές τους από κοινωνικής, 
οικονομικής, δημογραφικής άποψης καθώς και από άποψης δημοκρατικών μοντέλων και 
φυσικών πόρων και ότι ο περιορισμένος ή ανύπαρκτος βαθμός σεβασμού ορισμένων 
δικαιωμάτων, και συγκεκριμένα των δημοκρατικών, κοινωνικών και εργασιακών, στην 
Κίνα είναι παράγων που συμβάλλει στις διαφορές αυτές·   αναγνωρίζει το γεγονός ότι 
καταβάλλονται κάποιες προσπάθειες για να αποκατασταθούν αυτές οι ανισορροπίες, οι 
οποίες όμως φρονεί ότι παραμένουν ανεπαρκείς· ενθαρρύνει, ωστόσο, την 
εποικοδομητική δέσμευση και στρατηγική για στενότερο και πιο υπεύθυνο διάλογο 
μεταξύ των δύο εταίρων με βάση την αμοιβαία κατανόηση·

2. σημειώνει ότι το 2016 η Κίνα θα αποκτήσει το καθεστώς της οικονομίας αγοράς, και 
ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για την διατήρηση αμυντικών εμπορικών 
μηχανισμών μετά το 2016, εφόσον κριθεί σκόπιμο, ακόμα και για τις ευρωπαϊκές 
καινοτόμους ΜΜΕ· καλεί την Κίνα να εκπληρώσεις τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του 
ΠΟΕ επιτρέποντας σε αγαθά και υπηρεσίες την πλήρη πρόσβαση στην αγορά και την 
ελευθερία των επενδύσεων· ζητεί να χαραχθεί μια εμπορική πολιτική μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας που να διευκολύνει τη συνεργασία και την κοινωνική 
και οικονομική ανάπτυξη αμφοτέρων των μερών· πιστεύει ότι και οι δυο πλευρές 
αντιμετωπίζουν προκλήσεις καθώς και τεράστιες ευκαιρίες· υπογραμμίζει ότι η 
σημαντική αύξηση της ζήτησης στις αναδυόμενες οικονομίες αποτελεί ευκαιρία για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση να επωφεληθεί από την παγκοσμιοποίηση αυξάνοντας περαιτέρω τις 
εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών της σε νέες αγορές· τονίζει πως χρειάζεται θετική 
αμοιβαιότητα, ιδιαίτερα σ' ό, τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις· λυπάται που η Κίνα 
συνεχίζει να καταφεύγει σε ποικίλους μη δασμολογικούς φραγμούς που περιορίζουν 
σοβαρά την παρουσία ευρωπαϊκών εταιριών στην κινέζικη αγορά και προκαλούν δαπάνες 
για της ευρωπαϊκές επιχειρήσεις οι οποίες στερούνται εμπορικών διεξόδων· τονίζει δε πως 
η πρόσβαση σε ορισμένους τομείς-κλειδιά παραμένει περιορισμένη, λόγω των 
επιβληθέντων περιορισμών στις επενδύσεις οι οποίοι λαμβάνουν τη μορφή  συμμετοχών 
σε μετοχικό κεφάλαιο σε στρατηγικής σημασίας τομείς·

3. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν το 
δέλεαρ να μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους στην Κίνα, προκειμένου να μειώσουν τα 
κόστη και να αυξήσουν τα κέρδη τους, εις βάρος του εργατικού δυναμικού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρίς να τηρούν τους στόχους που όρισε η Ένωση επί θεμάτων 
ελάττωσης των ρυπαινουσών εκπομπών, κοινωνικών κανόνων και απασχόλησης  

4. θεωρεί ότι η πρόκληση που δημιουργεί η Κίνα στην ΕΕ είναι αυτή που αφορά την 
εφαρμογή μιας φιλόδοξης και βολονταριστικής βιομηχανικής πολιτικής, η οποία πρέπει 
να βασίζεται:

– στον καθορισμό, την εφαρμογή και την τήρηση αυστηρών κανόνων,
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– στην ενίσχυση νόμιμων μέτρων αντι-ντάμπινγκ,

– στην έγκριση μιας πιο φιλόδοξης, συνεπούς και ισορροπημένης προσέγγισης στις 
ευρωπαϊκές πολιτικές δημοσίων συμβάσεων, και συγκεκριμένα προκειμένου να
βελτιωθεί η δυνατότητα πρόσβασης των ευρωπαϊκών εταιριών στην κινέζικη αγορά,

– στην έρευνα και την καινοτομία, 

– στο σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,

– και στην προώθηση μιας πράσινης και βιώσιμης οικονομίας·

5. επισημαίνει ότι μία τέτοια βιομηχανική πολιτική δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική 
παρά μόνον εφόσον συντονίζεται, σχεδιάζεται και εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκή κλίμακα, 
και ότι μόνο  μέσω εντελώς ξεχωριστών εθνικών προσεγγίσεων δεν θα είναι δυνατή η 
πρόβλεψη μιας συνεπούς και αποτελεσματικής προσέγγισης της ΕΕ έναντι της Κίνας·

6. τονίζει ότι η ελάχιστη προστασία έναντι της παραποίησης/απομίμησης και η έλλειψη 
καλής θέλησης εκ μέρους των κινεζικών αρχών για την αντιμετώπιση της παραποίησης/ 
απομίμησης προϊόντων αποτελούν εμπόδια για την περαιτέρω επέκταση και επένδυση 
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην Κίνα· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο των σχέσεων 
ΕΕ-Κίνας και κατά το νέο γύρο των μακροοικονομικών διαπραγματεύσεων, να 
καθιερώσει κατάλληλα μέτρα κατά της παραποίησης/ απομίμησης· 

7. επισημαίνει ότι οι κινέζικοι περιορισμοί στην πρόσβαση της αγοράς τους  και η έλλειψη 
σωστής προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελούν μείζονες 
φραγμούς για την περαιτέρω επέκταση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην Κίνα· ζητεί 
λοιπόν να καταστεί επειγόντως η Κίνα περισσότερο οικονομικά ανοικτή·

8. επιπλέον, επισημαίνει ότι οι τεχνικοί φραγμοί στις ξένες επιχειρήσεις εξακολουθούν να 
υφίστανται, ότι παρατηρείται όλο και μεγαλύτερη τάση εκ μέρους ορισμένων κινέζικων 
ρυθμιστικών οργανισμών να προσλαμβάνουν με άνισους μισθούς και ότι υπάρχει έλλειψη 
διαφάνειας στο ρυθμιστικό πεδίο·

9. επισημαίνει με ανησυχία το γεγονός ότι η Κίνα συνεχίζει να επιβάλλει φραγμούς στο 
ελεύθερο παγκόσμιο εμπόριο σπανίων γαιών και παράγωγων προϊόντων, πράγμα που  
επιδεινώθηκε με την μείωση των ποσοστώσεων εξαγωγής κραμάτων σπανίων γαιών· 
καλεί την Επιτροπή να συνεργασθεί αποφασιστικά με την Κίνα προκειμένου να 
συναφθούν αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες οι οποίες να συμμορφώνονται προς την 
περιβαλλοντική νομοθεσία και το διεθνές εμπορικό δίκαιο·

10. πιστεύει ότι η εκ μέρους της Επιτροπής σύστασης μηχανισμού για την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών και 
τρίτων χωρών στον τομέα του εμπορίου με την Κίνα θα οδηγήσει σε μια συνεπή
προσέγγιση προς την Κίνα·

11. τονίζει την σπουδαιότητα της καθιέρωσης ενός επενδυτικού πλαισίου μεταξύ των δυο 
μερών, και επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι να εντοπισθεί η κοινή βάση ανάμεσα στην 
στρατηγική Ευρώπη 2020 και στο πενταετές πρόγραμμα της Κίνας·
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12. εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη βούλησης που επιδεικνύουν οι κινέζικες 
αρχές για να θέσουν σε εφαρμογή την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και να 
καταπολεμήσουν εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο, πράγμα το οποίο υποσκάπτει το 
παγκόσμιο δίκτυο και την ασφάλεια των πληροφοριών και έχει σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

13. υπενθυμίζει την πρόοδο που έχει σημειώσει η Κίνα στην ανάπτυξη και καθιέρωση δικών 
της πρότυπων, και ενθαρρύνει κάθε συνεργασία μεταξύ Κίνας και ΕΕ στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις όσον αφορά τα πρότυπα· θεωρεί ότι η ΕΕ, ως πρώτη αγορά 
παγκοσμίως, πρέπει επίσης να παραμείνει και η πρώτη παραγωγός κανόνων παγκοσμίως, 
ειδικότερα στους στρατηγικούς τομείς· ζητεί, ως εκ τούτου, όλα τα προϊόντα που 
κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά να πληρούν αυστηρά τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
κοινωνικής, περιβαλλοντικής και υγειονομικής προστασίας· καλεί δε κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τους μηχανισμούς εποπτείας της αγοράς ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα 
επιτρέπονται στην εσωτερική αγορά μόνο αγαθά που πληρούν τα πρότυπα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει εάν μια κοινή προσέγγιση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εποπτεία των αγορών θα μπορούσε να είναι το 
κατάλληλο μέσο ενίσχυσης των σημερινών μέτρων ελέγχου·

14. σημειώνει ότι η κλίμακα των επενδύσεων και της κυβερνητικής οικονομικής στήριξης της 
Κίνας προς την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μια 
πρόκληση για τους τομείς παραγωγής ανανεώσιμων μορφών ενέργειας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την παγκόσμια έκθεση 2010 για τις ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας του παγκόσμιου δικτύου για την προώθηση των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας για τον 21ο αιώνα (REN 21), το οποίο υποστηρίζεται από τον Διεθνή 
Οργανισμό Ενέργειας και τα Ηνωμένα Έθνη, σχετικά με την αύξηση της παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κατά 80 GW στον κόσμο, η Κίνα καταλαμβάνει την 
πρώτη θέση με αύξηση 37 GW· ζητεί λοιπόν την ανάληψη άμεσης δράσης και 
μεγαλύτερης δέσμευσης προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η ΕΕ παραμένει στην 
πρωτοπορία στους τομείς αυτούς και δεν εισάγει απλώς τεχνολογίες στον τομέα των 
ανανεώσιμων μορφών ενέργεια, προσανατολίζοντας αποτελεσματικά τις ερευνητικές της 
προσπάθειες προς την λιτότητα των πόρων και την πράσινη οικονομία και επενδύοντας σε 
μια βιώσιμη, ισορροπημένη και συνεπή οικονομία· διατυπώνει επιφυλάξεις όσον αφορά 
την ανάρμοστη επιβολή φραγμών στις εμπορικές συναλλαγές και τις επενδύσεις στην 
πράσινη οικονομία, 

15. τονίζει ότι η Κίνα ηγείται παγκοσμίως των εγκαταστάσεων αιολικών πάρκων, ότι οι 
κινέζοι και ινδοί κατασκευαστές αιολικών στροβίλων συγκαταλέγονται στους δέκα 
πρώτους κατασκευαστές του είδους, και ότι η Κίνα παράγει σήμερα ένα μεγάλο ποσοστό 
των φωτοβολταϊκών συλλεκτών ανά τον κόσμο· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την προώθηση της οικολογικώς 
αποτελεσματικής ανάπτυξης και παραγωγής των τεχνολογιών αυτών στο έδαφος της 
Ένωσης, όπως και των νέων καινοτόμων τεχνολογιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για 
την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων του περιορισμού της εκπομπής αερίων του 
θερμοκηπίου·

16. εκτιμά ότι η αύξηση της εγχώριας ζήτησης και η συνέχιση των οικονομικών 
μεταρρυθμίσεων στην Κίνα θα είναι αποφασιστικής σημασίας για την δημιουργία ενός 
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περισσότερο ισόρροπου περιβάλλοντος αγοράς και για την μείωση του διμερούς 
εμπορικού ελλείμματος·  ενθαρρύνει την απαραίτητη μεταρρύθμιση των τραπεζικών 
υπηρεσιών και την ανάπτυξη μιας πραγματικής αγοράς της καταναλωτικής πίστης·

17. καλεί την ΕΕ και την Κίνα να αναπτύξουν στρατηγικής σημασίας εταιρικές σχέσεις επί 
θεμάτων έρευνας και ανάπτυξης και συνεργασία στους διάφορους τομείς μέλλοντος της 
πράσινης οικονομίας σ' ό, τι αφορά τη βιομηχανία, τεχνολογία και καινοτομία, όπως ο π 
περιορισμός της κατανάλωσης, η ανακύκλωση, η αστική εξόρυξη, η αποτελεσματική και 
βιώσιμη διαχείριση πρώτων υλών, σπανίων γαιών και άλλων σημαντικών πόρων στο 
σύνολο του οικονομικού κύκλου, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ενεργειακή 
αποδοτικότητα με:

– κατανομή και τη συμπαραγωγή τεχνολογιών βασισμένων στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και κοινών ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων,

– τη βελτίωση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας των δεδομένων σχετικά με την 
ενέργεια, καθώς και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών,

– την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο του προγράμματος ITER·

18. καλεί την Ένωση να εντείνει τις προσπάθειες που καταβάλλει προκειμένου να ενισχύσει 
την ασφάλειά της όσον αφορά τους πόρους, προωθώντας την έρευνα για βιώσιμες 
εναλλακτικές λύσεις·

19. επισύρει την προσοχή στο ότι η Κίνα εξακολουθεί να εφαρμόζει περιορισμούς στις 
εξαγωγές πρώτων υλών υπό μορφή δικαιωμάτων ή ποσοστώσεων, μέσα τα οποία 
απαγορεύονται από τον ΠΟΕ και τα οποία αυξάνουν τεχνητά τις τιμές των πρώτων υλών 
σε παγκόσμιο επίπεδο, με την μείωση που αυτό συνεπάγεται των εσωτερικών τιμών, 
παρέχοντας έτσι στους κινέζους παραγωγούς σημαντικά πλεονεκτήματα στο πεδίο του 
ανταγωνισμού·

20. υπενθυμίζει ότι η Κίνα καλύπτει το 97% περίπου της προμήθειας σπανίων γαιών, επί των 
οποίων η κινεζική κυβέρνηση έχει επιβάλλει ποσοστώσεις οι οποίες περιορίζουν τις 
εξαγωγές και προκαλούν αύξηση των τιμών αγοράς για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι 
οποίες έρχονται έτσι σε μειονεκτική θέση ως προς τις κινεζικές·

21. καλεί την ΕΕ και την Κίνα να αναπτύξουν στρατηγικές εταιρικές σχέσεις στους τομείς της 
έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας, χάρη στην ενίσχυση της συνεργασίας 
μεταξύ των πανεπιστημίων και των ερευνητικών ινστιτούτων της ΕΕ και της Κίνας, σε 
κοινά επιμορφωτικά και πανεπιστημιακά προγράμματα, καθώς και στην αύξηση της 
κινητικότητας των ερευνητών· εκφράζει την ικανοποίησή του που τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα είναι προσπελάσιμα στις κινεζικές ερευνητικές ομάδες και ζητεί και τα 
κινεζικά προγράμματα να είναι προσπελάσιμα στους ευρωπαίους ερευνητές·  ενθαρρύνει 
την ανάπτυξη τεχνολογικών εταιρικών σχέσεων προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κοινή 
πρόκληση των οικονομικών από την άποψη χρησιμοποίησης πόρων μεθόδων παραγωγής, 
την καθιέρωση ερευνητικών προγραμμάτων σε συνεργασία, και όλα αυτά επ' ωφελεία 
των ευρωπαίων και των κινέζων πολιτών·

22. ζητεί να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις των κινεζικών Ειδικών Οικονομικών Ζωνών στις 
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αφρικανικές χώρες και στις χώρες της Βορείου Αφρικής, ιδίως σε αυτές με τις οποίες η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει εμπορικές συμφωνίες· υπογραμμίζει με ανησυχία ότι η 
κινεζική πολιτική στην Αφρική ενδέχεται να έχει δραματικές επιπτώσεις στους φυσικούς 
πόρους και αποτελεί πρόκληση για τις αναπτυξιακές πολιτικές της Ένωσης· ζητεί από την
Επιτροπή να εκτιμήσει κατά πόσον συμβιβάζονται οι ευρωπαϊκές εμπορικές πολιτικές 
έναντι της Κίνας και οι ευρωπαϊκές πολιτικές αναπτυξιακής συνεργασίας υπέρ της 
Αφρικής.
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Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-
Bobińska, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Angelika Niebler, Jaroslav 
Paška, Aldo Patriciello, Άννυ Ποδηματά, Herbert Reul, Paul Rübig, 
Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia 
Toia, Evžen Tošenovský, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Владимир Уручев, 
Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Holger 
Krahmer, Werner Langen, Alajos Mészáros, Mario Pirillo, Vladimír 
Remek, Ивайло Калфин

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) 
παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Cristian Silviu Buşoi, Anna Hedh


