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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. katsoo, että EU:n ja Kiinan välisen kaupan epätasapaino ilmentää yhteiskuntamallin, 
talousmallin ja demokratiamallin eroja sekä väestörakenteen ja luonnonvarojen 
erityispiirteitä ja että siihen vaikuttaa osaltaan myös joidenkin oikeuksien, erityisesti 
demokraattisten oikeuksien sekä sosiaalisten ja työntekijöiden oikeuksien, riittämätön 
noudattaminen tai kokonaan noudattamatta jättäminen Kiinassa; toteaa, että epätasapainon 
korjaamiseksi on ryhdytty tiettyihin toimiin mutta että ne ovat riittämättömiä; kannustaa 
tästä syystä rakentavaa sitoutumista sekä strategiaa näiden kahden kumppanin väliseen 
keskinäiseen ymmärrykseen perustuvan tiiviin ja vastuullisen vuoropuhelun edistämiseksi;

2. panee merkille, että Kiina saa vuonna 2016 markkinatalousmaan statuksen, ja pyytää 
komissiota ehdottamaan toimia, joiden avulla kaupan suojamekanismit säilytetään tarpeen 
vaatiessa vuoden 2016 jälkeen, myös innovatiivisten eurooppalaisten pk-yritysten 
suojaamiseksi; kehottaa Kiinaa noudattamaan WTO-sitoumuksiaan sallimalla tavaroiden 
ja palvelujen täysimääräisen pääsyn markkinoille sekä investointivapauden; kehottaa 
luomaan EU:n ja Kiinan välille kauppasuhteet, jotka edistävät yhteistyötä sekä molempien 
osapuolten taloudellis-sosiaalista kehitystä; katsoo, että molemmilla osapuolilla on 
haasteita mutta myös valtavia mahdollisuuksia; korostaa, että nopean talouskasvun maissa 
kysynnän huomattavan kasvun ansiosta EU:kin voi tästedes poimia globalisaation 
hedelmiä ja lisätä edelleen tavaroidensa ja palvelujensa vientiä uusille markkinoille; 
korostaa vastavuoroisuuden tarvetta, erityisesti julkisten hankintojen yhteydessä; pitää 
valitettavana, että Kiina turvautuu edelleen tullien ulkopuolisiin kaupan esteisiin, jotka 
vähentävät rajusti Kiinan markkinoilla olevien eurooppalaisten yritysten määrää ja 
aiheuttavat näille huomattavia tappioita menetettyjen liiketoimintamahdollisuuksien 
vuoksi; korostaa, että pääsy eräille keskeisille sektoreille on edelleen rajallista tietyille 
strategisille aloille pääomasijoittamisen enimmäismäärien muodossa asetettujen 
investointirajoitusten vuoksi;

3. kiinnittää huomion siihen, että eurooppalaisilla yrityksillä on houkutus siirtää toimintansa 
Kiinaan kustannusten vähentämiseksi ja etujen lisäämiseksi, mikä tapahtuu EU:n 
työvoiman kustannuksella, ja että tällöin yritykset eivät myöskään noudata EU:n päästöjen 
vähennystavoitteita ja sosiaali- ja työnormeja;

4. katsoo, että EU:n kannalta haasteellista Kiinan yhteydessä on toteuttaa kunnianhimoista ja 
ennakoivaa eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa, jonka on perustuttava

– sitovien sääntöjen määrittelyyn, toteuttamiseen ja noudattamiseen,

– oikeutettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden tehostamiseen,

– kunnianhimoisemman, johdonmukaisemman ja tasapainoisemman lähestymistavan 
käyttöönottoon EU:n julkisten hankintojen yhteydessä erityisesti, jotta voidaan 
parantaa eurooppalaisten yritysten pääsyä Kiinan markkinoille,



PE470.054v02-00 4/7 AD\884400FI.doc

FI

– tutkimukseen ja innovointiin, 

– teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamiseen sekä

– vihreän ja kestävän talouden edistämiseen.

5. muistuttaa, että tällainen teollisuuspolitiikka voi olla tehokasta ainoastaan EU:n laajuisesti 
koordinoituna, laadittuna ja toteutettuna ja etteivät erilliset, puhtaasti kansalliset 
toimintatavat mahdollista johdonmukaista ja tehokasta unionin tason lähestymistapaa 
suhteissa Kiinaan;

6. korostaa, että heikko suoja väärentämistä vastaan sekä Kiinan viranomaisten osoittama 
haluttomuus torjua tuotteiden väärentämistä estävät merkittävästi eurooppalaisten 
yritysten kasvua ja investointeja Kiinassa; kehottaa komissiota EU:n ja Kiinan suhteiden 
ja uusien makrotalousneuvottelujen yhteydessä laatimaan asianmukaiset toimenpiteet 
väärentämisen torjumiseksi;

7. toteaa, että Kiinan markkinoille pääsylle asettamat esteet ja teollis- ja tekijänoikeuksien 
kunnollisen suojan puute estävät merkittävästi eurooppalaisten yritysten kasvua Kiinassa; 
kehottaa tästä syystä lisäämään kiireesti Kiinan talouden avoimuutta;

8. panee niin ikään merkille, että ulkomaisille yrityksille asetettuja teknisiä esteitä ei ole 
poistettu ja että eräissä kiinalaisissa sääntelyelimissä yritysten epätasa-arvoinen kohtelu on 
lisääntymässä ja että sääntely ei ole avointa;

9. panee huolestuneena merkille, että Kiina jatkaa esteiden asettamista harvinaisten 
maametallien ja niiden johdannaisten vapaalle maailmankaupalle ja että se on vahvistanut 
näitä esteitä pienentämällä vientikiintiöitä, joihin kuuluvat nyt myös harvinaisia 
maametalleja sisältävät metalliseokset; kehottaa komissiota sitoutumaan määrätietoisesti 
yhteistyöhön Kiinan kanssa sellaisten sopimusten saavuttamiseksi, jotka hyödyttävät 
molempia osapuolia ja joissa noudatetaan ympäristöä ja kansainvälistä kauppaa koskevia 
lakeja;

10. katsoo, että Kiinan suhteen johdonmukaisen toimintamallin omaksumista helpottaisi se, 
että komission aloitteesta perustettaisiin jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden Kiinan 
kanssa kaupan alalla tekemiä hallitustenvälisiä sopimuksia koskeva 
tietojenvaihtomekanismi;

11. korostaa, että on tärkeää perustaa osapuolien välinen investointikehys ja määritellä 
Eurooppa 2020 -strategialle ja Kiinan viisivuotiselle suunnitelmalle yhteinen pohja;

12. on huolissaan Kiinan viranomaisten haluttomuudesta varmistaa tietoverkkoturvallisuus ja 
viedä verkkorikokset oikeuteen, sillä verkkorikokset heikentävät maailmanlaajuista 
verkkoa ja tietoturvaa ja niillä on kielteinen vaikutus EU:n talouteen ja yhteiskuntaan;

13. muistuttaa, että Kiina on edistynyt huomattavasti omien vaatimustensa kehittämisessä ja 
käyttöönotossa ja kannustaa kaikenlaista EU:n ja Kiinan yhteistyötä vaatimuksia 
koskevissa kansainvälisissä neuvotteluissa; katsoo, että maailman suurimpana markkina-
alueena EU:n on oltava myös merkittävin maailmanlaajuinen sääntöjen laatija, etenkin 
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strategisilla aloilla; vaatii näin ollen, että kaikissa sisämarkkinoilla liikkuvissa tuotteissa 
noudatettaisiin tiukasti sosiaaliturva-, ympäristö- ja terveysvaatimuksia; kehottaa 
jäsenvaltioita tiukentamaan markkinoiden seurantamekanismejaan sen varmistamiseksi, 
että sisämarkkinoille pääsee ainoastaan EU:n vaatimukset täyttäviä tuotteita; vaatii 
komissiota arvioimaan, tarvittaisiinko markkinoiden seuraamiseen unionin yhteistä 
lähestymistapaa nykyisten valvontatoimien vahvistamiseksi;

14. panee merkille, että Kiinan energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energialähteisiin tekemien 
investointien laajuus sekä hallituksen myöntämä rahoitustuki ovat haaste unionin 
uusiutuvan energian tuotannon sektoreille; muistuttaa, että uusiutuvaa energiaa edistävän 
verkoston (REN 21) uusiutuvista energiamuodoista maailmassa laatiman Kansainvälisen 
energiajärjestön ja YK:n tukeman raportin mukaan Kiina nousee kärkeen uusiutuvan 
energian tuotannossa vuonna 2009 (37 gigawattia maailmanlaajuisesta 80 gigawatin 
lisäyksestä); vaatii tästä syystä, että ryhdytään kiireesti toimiin ja tehdään sitoumuksia sen 
takaamiseksi, että EU pysyy tällä alalla kärkijoukossa eikä siitä tule uusiutuvan energian 
tekniikoiden nettotuojaa ja että se suuntaa tutkimustoimintansa tehokkaaseen 
luonnonvarojen hallintaan ja vihreään talouteen ja investoi kestävään, tasapainoiseen ja 
yhtenäiseen talouteen; varoittaa asettamasta asiattomasti vihreän talouden alalla kaupan ja 
investointien esteitä; 

15. korostaa, että Kiina on maailmassa ensimmäisellä sijalla tuulipuistojen määrässä 
mitattuna, että Kiina ja Intia ovat kymmenen ensimmäisen joukossa tuuliturbiinien 
tuotannossa ja että Kiina tuottaa tällä hetkellä suuren osan maailman aurinkopaneeleista; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään toimiin näiden teknologioiden ja uusien 
teknisten innovaatioiden ekotehokkaan kehitystyön ja tuotannon edistämiseksi unionissa, 
koska niitä tarvitaan kasvihuonekaasupäästöjen kunnianhimoisten vähennystavoitteiden 
saavuttamiseksi;

16. katsoo, että kotimaisen kysynnän kasvu ja Kiinan jatkamat talousuudistukset ovat 
ratkaisevia tasapainoisemman markkinaympäristön luomiseksi ja kauppavajeen 
vähentämiseksi; kannustaa uudistamaan pankkipalvelut ja luomaan aidot kulutusluottojen 
markkinat;

17. kehottaa EU:ta ja Kiinaa kehittämään tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä teollisuutta, 
tekniikoita ja innovointia koskevan yhteistyön strategisia kumppanuuksia vihreän 
talouden eri kasvualoilla, kuten kulutuksen vähentäminen, kierrätys, uusiokäyttö, raaka-
aineiden, harvinaisten maametallien ja muiden strategisten resurssien tehokas ja kestävä 
hallinnointi talouden koko elinkaaressa, uusiutuvat energialähteet ja energiatehokkuus, 
siten että 

– uusiutuviin energialähteisiin perustuvia tekniikoita vaihdetaan ja tuotetaan yhdessä 
sekä toteutetaan yhteisiä tutkimus- ja kehitysohjelmia,

– parannetaan energiaan liittyvien tietojen avoimuutta ja luotettavuutta sekä parhaiden 
käytäntöjen ja tietojen vaihtoa,

– tehostetaan kumppanuutta ITER-hankkeessa;
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18. kehottaa EU:ta vauhdittamaan pyrkimyksiään vahvistaa raaka-aineiden saamisen 
varmuutta tutkimalla kestäviä vaihtoehtoja;

19. kiinnittää huomiota siihen, että Kiina soveltaa edelleen raaka-aineisiin vientirajoituksia 
WTO:n kieltämien oikeuksien tai kiintiöiden muodossa, mikä nostaa keinotekoisesti 
raaka-aineiden maailmanmarkkinahintoja, mistä puolestaan on seurauksena 
kotimarkkinahintojen lasku, jolloin kiinalaiset tuottajat saavat huomattavia kilpailuetuja;

20. muistuttaa, että Kiina vastaa noin 97 prosentista harvinaisten maametallien tarjonnasta ja 
että Kiinan hallitus on asettanut niille vientiä rajoittavia kiintiöitä, jotka nostavat 
eurooppalaisten yritysten niistä maksamaa ostohintaa ja asettavat näin eurooppalaiset 
yritykset kiinalaisia yrityksiä huonompaan asemaan;

21. kehottaa EU:ta ja Kiinaa kehittämään strategisia tutkimus-, kehittämis- ja 
innovointitoiminnan kumppanuuksia vahvistamalla EU:n ja Kiinan yliopistojen ja 
tutkimuslaitosten yhteistyötä, toteuttamalla yhteisiä koulutus- ja yliopisto-ohjelmia sekä 
parantamalla tutkijoiden liikkuvuutta; on tyytyväinen siihen, että kiinalaiset 
tutkimusryhmät voivat osallistua eurooppalaisiin ohjelmiin, ja pyytää, että eurooppalaiset 
tutkijat voisivat osallistua kiinalaisiin ohjelmiin; kannustaa luomaan 
teknologiakumppanuuksia, jotta voidaan ratkaista yhteinen haaste eli resurssitehokkaiden 
tuotantomenetelmien ja tutkimusyhteistyönä toteutettavien ohjelmien kehittäminen, mikä 
hyödyttää molemminpuolisesti sekä EU:n että Kiinan kansalaisia;

22. kehottaa arvioimaan Kiinan Pohjois-Afrikan maissa ja Saharan eteläpuolisissa Afrikan 
maissa olevien erityistalousalueiden vaikutusta, etenkin niissä maissa, joiden kanssa EU 
on tehnyt kauppasopimuksia; korostaa huolestuneena, että Kiinan politiikalla Afrikassa 
voi olla kohtalokkaat seuraukset luonnonvaroille ja että se on haaste EU:n harjoittamalle 
kehitysyhteistyöpolitiikalle; kehottaa komissiota arvioimaan EU:n Kiinaa koskevan 
kauppapolitiikan ja EU:n Afrikassa harjoittaman kehitysyhteistyöpolitiikan 
johdonmukaisuutta.
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