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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval rahvusvahelise 
kaubanduse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on arvamusel, et ELi ja Hiina vahelise kaubanduse tasakaalustamatus peegeldab suuresti 
nende sotsiaal-, majandus- ja demokraatiamudeli erinevust ning rahvastiku ja 
loodusvaradega seotud eripärasid, ja et kaubanduse tasakaalustamatusele aitab kaasa 
mõningate õiguste, eriti demokraatlike, sotsiaalsete ja töötajate õiguste puudumine või 
puudulik austamine Hiinas; tunnistab, et tasakaalustamatuse kõrvaldamiseks on teatavaid 
jõupingutusi tehtud, kuid nendest ei piisa; ergutab seetõttu edasiviivalt kohustusi võtma ja 
leidma strateegiat teineteisemõistmisel põhinevaks tihedamaks ja vastutustundlikumaks 
dialoogiks kahe partneri vahel;

2. märgib, et 2016. aastal saab Hiina turumajanduse staatuse, ja palub komisjonil esitada 
ettepanekud selle kohta, kuidas säilitada vajaduse korral kaubanduse kaitse mehhanismid 
pärast 2016. aastat, sealhulgas Euroopa innovaatiliste VKEde jaoks; kutsub Hiinat üles 
täitma oma kohustusi WTOs ning võimaldama teiste osaliste kaupadele ja teenustele 
täielikku turulepääsu ning tagama investeerimisvabaduse; nõuab ELi ja Hiina vahelist 
kaubanduspoliitikat, mis hõlbustab mõlema poole koostööd ning majanduslikku ja 
sotsiaalset arengut; usub, et mõlemal poolel esineb nii katsumusi kui ka suurepäraseid 
võimalusi; rõhutab, et ka ELil on nüüd, kui tärkava turumajandusega riikides nõudlus 
oluliselt kasvab, võimalus saada üleilmastumisest suuremat kasu, kui ta tõhustab veelgi 
enam kaupade ja teenuste eksportimist uutele turgudele; rõhutab vastastikkuse põhimõtte 
vajadust eelkõige seoses juurdepääsuga riigihangetele; peab kahetsusväärseks, et Hiina 
kasutab jätkuvalt mitmesuguseid mittetariifseid tõkkeid, mis piiravad tugevalt Euroopa 
ettevõtjate kohalolu Hiina turgudel, tekitavad Euroopa ettevõtjate jaoks kulutusi ja 
lõikavad ära nende turustusvõimalused; rõhutab, et juurdepääs teatavatele põhitähtsatele 
sektoritele on endiselt takistatud seetõttu, et teatavatesse valdkondadesse investeerimist 
piiratakse äriühingutes osaluste omandamisele piirangute seadmisega;

3. juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa ettevõtjatel on ELi tööjõu kahjuks kiusatus oma 
tegevus üle viia Hiinasse, et vähendada kulusid ja suurendada kasumit ning et mitte 
järgida saasteainete heitkoguste vähendamise eesmärke ning ELi sotsiaalseid ja 
tööhõivestandardeid;

4. on arvamusel, et Hiina esitatud väljakutsetele vastamiseks tuleb rakendada ambitsioonikat 
ja ennetavat ELi tööstuspoliitikat, mis peaks põhinema järgmisel:

– rangete standardite määratlemine, rakendamine ja järgimine;

– õiguspäraste dumpinguvastaste meetmete tõhustamine;

– ambitsioonikama, ühtsema ja tasakaalustatuma lähenemisviisi vastuvõtmine ELi 
avalike hangete valdkonnas, et parandada ELi ettevõtjate pääsu Hiina turule;

– teadusuuringud ja innovatsioon; 
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– intellektuaalomandi õiguste kaitse;

– keskkonnahoidliku ja jätkusuutliku majanduse edendamine;

5. tuletab meelde, et selline tööstuspoliitika on tõhus üksnes juhul, kui ta on koordineeritud,
välja töötatud ja rakendatud ELi tasandil, ning seda, et üksnes eraldiseisvate riiklike 
lähenemisviiside alusel ei ole võimalik töötada välja ühtset ja tõhusat ELi strateegiat Hiina 
suhtes;

6. rõhutab, et nõrk kaitse võltsimise vastu ja asjaolu, et Hiina ametivõimud ei näita üles tahet 
toodete võltsimise vastu võidelda, on tõkkeks Euroopa ettevõtjate edasisele laienemisele 
ja investeerimisele Hiinasse; kutsub komisjoni ELi ja Hiina suhete kontekstis ning uutel 
makromajanduslikel läbirääkimistel töötama välja asjakohaseid võltsimisevastaseid 
meetmeid;

7. märgib, et Hiina kehtestatud turulepääsu piirangud ja intellektuaalomandi asjakohase 
kaitse puudumine on oluliseks tõkkeks Euroopa ettevõtjate edasisele laienemisele 
Hiinasse; nõuab seetõttu kiiresti Hiina majanduse avatuse suurendamist;

8. võtab ühtlasi teadmiseks, et alles on välismaistele äriühingutele seatud tehnilised tõkked 
ning et Hiina teatavate reguleerivate organite poolse ebavõrdse kohtlemise tendents 
kasvab ning puudub õigusnormide läbipaistvus;

9. märgib murelikult, et Hiina seab maailma tasandil haruldaste muldmetallide ja nende 
kõrvalsaaduste vabakaubandusele jätkuvalt tõkkeid ning et neid tõkkeid karmistati, 
vähendades ekspordikvoote, mis hõlmavad nüüd ka haruldaste muldmetallide sulameid; 
palub komisjonil teha Hiinaga otsustavalt koostööd selliste kokkulepete saavutamiseks, 
mis on vastastikku kasulikud ning järgivad keskkonna-alaseid õigusakte ja rahvusvahelist 
kaubandusõigust;

10. usub, et liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahel Hiinaga sõlmitud 
kaubanduskokkulepete alase teabevahetusmehhanismi loomine komisjoni algatusel 
hõlbustab Hiina suhtes ühtse lähenemisviisi vastuvõtmist;

11. rõhutab kahe poole vahel investeerimisraamistiku kehtestamise olulisust, ja märgib, kui 
tähtis on kindlaks teha ELi 2020. aasta strateegia ja Hinna viisaastakuplaani ühised 
jooned;

12. on mures selle pärast, et Hiina ametivõimudel puudub tahe rakendada küberjulgeolekut ja 
jälitada küberkuritegevust, mis õõnestab ülemaailmset võrku ja infoturvet ning millel on 
ELi majandusele ja ühiskonnale märkimisväärne negatiivne mõju;

13. tuletab meelde edusamme, mida Hiina on teinud omaenda standardite väljatöötamisel ja 
kehtestamisel, ning ergutab igasugust Hiina ja ELi koostööd standardite üle peetavates 
rahvusvahelistes läbirääkimistes; on seisukohal, et EL peab maailma suurima turuna 
olema ka maailmas juhtpositsioonil standardite kehtestamises, eriti strateegilistes 
valdkondades; kutsub seega üles tagama, et kõik siseturul ringlevad kaubad vastaksid 
eranditult sotsiaal-, keskkonna- ja tervisekaitsestandarditele; kutsub liikmesriike üles 
tugevdama turujärelevalve mehhanisme, et tagada ainult ELi standarditele vastavate 
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toodete lubamine siseturule; kutsub komisjoni üles hindama, kas ELi ühine turujärelevalve 
käsitus võiks olla praeguste järelevalvemeetmete tõhustamiseks asjakohane;

14. märgib, et Hiinas taastuvatesse energiaallikatesse tehtavate investeeringute ja valitsuse 
rahalise toetuse ulatus avaldab mõju ELi enda taastuvenergia tootmise sektoritele; juhib 
tähelepanu sellele, et vastavalt Rahvusvahelise Energiaagentuuri ja ÜRO toetatud 21. 
sajandi taastuvenergiapoliitika võrgustiku (REN21) poolt avaldatud aruandele Renewables 
2010 Global Status Report lisandus 2009. aastal kõige rohkem taastuvenergiavõimsust 
Hiinas ((37 GW kogu maailmas lisandunud 80 GW-st); nõuab seetõttu kiiret tegutsemist 
ja täiendavat pühendumist, et ELi jääks nendes valdkondades juhtpositsioonile ja ei 
muutuks taastuvenergia tehnoloogiate netoimportijaks; selleks tuleks koondada ELi 
teadusuuringud ressursside tõhusale majandamisele ja keskkonnahoidliku majanduse 
valdkonda ning investeerida jätkusuutlikku, tasakaalustatud ja territoriaalselt ühtsesse 
majandusse; hoiatab kaubandus- ja investeerimistõkete ebakohase kasutamise eest 
keskkonnahoidlike kaupade sektoris; 

15. rõhutab, et Hiina on tuuleparkide rajamisel maailmas esikohal, et Hiina ja India 
tuuleturbiinide tootjad on maailmas esikümnes ning et Hiina toodab praegu suurema osa 
kogu maailma päikesepaneelidest; palub komisjonil ja liikmesriikidel võtta vajalikud 
meetmed, et arendada selle tehnoloogia, samuti kasvuhoonegaaside vähendamise alal 
seatud kõrgete eesmärkide täitmiseks vajaliku uue innovaatilise tehnoloogia arendamist ja 
ökotõhusat tootmist ELi territooriumil;

16. on seisukohal, et kodumaise nõudluse kasv ja majandusreformide jätkamine Hiinas on 
tasakaalustatuma turukeskkonna soodustamiseks ja kahepoolse väliskaubanduse 
puudujäägi vähendamiseks otsustava tähtsusega; ergutab vajalikku pangandusteenuste 
reformimist ja tegeliku tarbijakrediidituru väljaarendamist;

17. kutsub ELi ja Hiinat üles arendama partnerlussuhteid teadus- ja arendustegevuse ning 
tööstus-, tehnoloogia- ja innovatsioonikoostöö valdkonnas erinevates keskkonnahoidliku 
majanduse kiiresti kasvavates sektorites, nagu tarbimise vähendamine, ringlussevõtt ja 
olmeprügist kasulike materjalide eraldamine, tooraine, haruldaste muldmetallide ja muude 
strateegiliste ressursside tõhus ja säästev majandamine kogu majandustsükli vältel, 
taastuvad energiaallikad ja energiatõhusus, kasutades selleks järgmist:

– taastuvenergia tehnoloogia jagamine ja koostootmine ning ühised teadus- ja 
arendusprogrammid;

– energiaalaste andmete läbipaistvuse ja usaldusväärsuse suurendamine ning parimate 
tavade ja teabe vahetus;

– ITER-projekti alase partnerluse tugevdamine.

18. kutsub ELi üles tõhustama jõupingutusi ressurssidega varustatuse tagamiseks, viies läbi 
teadusuuringuid jätkusuutlike alternatiivide leidmiseks;

19. juhib tähelepanu asjaolule, et Hiina kohaldab endiselt tooraine suhtes tollimaksude või 
kvootide kujul ekspordipiiranguid, mille WTO on keelanud ja mis ajavad kunstlikult 
tooraine hinnad maailmas üles, mistõttu hinnad siseturul langevad ja annavad seega Hiina 
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tootjatele märkimisväärse konkurentsieelise;.

20. tuletab meelde, et Hiinale kuulub ligi 97% haruldaste muldmetallide tarnetest, millele 
Hiina valitsus on kehtestanud kvoodid, mis piiravad eksporti ja mille tagajärjel tõuseb 
ostuhind Euroopa ettevõtjate jaoks, kes on Hiina ettevõtjatega võrreldes ebasoodsamas 
olukorras;

21. kutsub ELi ja Hiinat üles arendama strateegilist partnerlust teadus- ja arendustegevuse 
ning innovatsiooni valdkonnas, tõhustades selleks ELi ja Hiina ülikoolide ja 
teadusasutuste koostööd, luues ühiseid koolitus- ja ülikooliõppe programme ning 
suurendades teadlaste liikuvust; väljendab heameelt selle üle, et Euroopa programmid on 
Hiina teadusrühmadele kättesaadavad, ja nõuab ka Hiina programmide avamist Euroopa 
teadlastele; nõuab tehnoloogiapartnerluste loomist, et lahendada ressursisäästlike 
tootmisviiside väljatöötamise ühine ülesanne, ning koostööl põhinevate 
teadusprogrammide loomist, mis oleksid vastastikku kasulikud nii ELi kui Hiina 
elanikkonnale;

22. nõuab, et hinnataks Hiina erimajandustsoonide mõju Aafrika ja Põhja-Aafrika riikides, 
eriti nendes riikides, kellega EL on sõlminud kaubanduskokkulepped; rõhutab murelikult, 
et Hiina poliitika Aafrikas võib tõsiselt mõjutada loodusvarasid ja on ELi 
arengupoliitikale proovikiviks; palub komisjonil kindlaks teha, kas ELi 
kaubanduspoliitika Hiina suhtes on kooskõlas ELi arengukoostöö poliitikaga Aafrika 
suunal.
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