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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot  
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy az EU és Kína közötti kereskedelmi egyenlőtlenségek rámutatnak a két 
térség társadalmi, gazdasági és demokratikus modellje közötti különbségekre, valamint a 
népesség és a természeti erőforrások terén fennálló sajátosságokra és  ezen 
egyenlőtlenségekhez az is hozzájárul, hogy Kínában egyes jogok –különösen a 
demokratikus jogok, illetve szociális és munkavállalói jogok – nem léteznek, vagy nem 
tartják kellően tiszteletben őket; elismeri, hogy történtek bizonyos erőfeszítések az 
egyensúlyhiány orvoslására, de azok továbbra is elégtelenek; ezért sürgeti, hogy 
konstruktív kötelezettségvállalás, illetve kölcsönös megértés alapján szorosabb és 
felelősebb párbeszéd alakuljon ki a két fél között;  

2. megjegyzi, hogy 2016-ban Kína megkapja a piacgazdasági státuszt, és kéri a Bizottságot, 
hogy a kereskedelmi védelmi mechanizmusok 2016 utáni megőrzése érdekében javasoljon 
intézkedéseket, és adott esetben az európai innovatív kkv-kra vonatkozóan is; felszólítja 
Kínát, hogy teljesítse a WTO felé vállalt kötelezettségeit, lehetővé téve a termékekhez és 
szolgáltatásokhoz való teljes piaci hozzáférést és a befektetési szabadság megvalósulását; 
kéri, hogy olyan kereskedelmi kapcsolatokat alakítsanak ki az Unió és Kína között, 
amelyek elősegítik az együttműködést és a két fél gazdasági-társadalmi fejlődését; úgy 
véli, hogy mindkét fél kihívások és nagy lehetőségek előtt áll; hangsúlyozza, hogy a 
feltörekvő gazdaságokban megnövekedett kereslet az EU számára is lehetőséget teremt 
arra, hogy élvezhesse a globalizáció előnyeit az áruk és szolgáltatások új piacokat célzó 
kivitelének fokozásával; hangsúlyozza, hogy pozitív kölcsönösségre van szükség, 
elsősorban a közbeszerzésekhez való hozzáférés terén; sajnálatosnak tartja, hogy Kína 
továbbra is alkalmaz olyan nem tarifális akadályokat, amelyek jelentősen korlátozzák az 
európai vállalkozások kínai piacon való jelenlétét, valamint költségekkel járnak és a 
kereskedelmi értékesítőhelyek elvesztését jelentik az európai vállalkozások számára; 
hangsúlyozza, hogy az egyes kulcságazatokba való bejutás továbbra is korlátozott az 
egyes területeken, például a stratégiai területeken a részesedésszerzés maximalizálásában 
megnyilvánuló befektetési korlátozások miatt;

3. felhívja a figyelmet arra a tendenciára, hogy az európai vállalkozások az uniós munkaerő 
kárára és anélkül, hogy tiszteletben tartanák az Uniónak a károsanyag-kibocsátás és a 
társadalmi és foglalkoztatási normák terén meghatározott célkitűzéseit, a költségek 
csökkentése és nyereségeik növelése érdekében Kínába helyezik át a tevékenységüket;

4. úgy véli, hogy a Kína által támasztott kihívás az EU számára egy olyan ambiciózus és 
proaktív európai iparpolitika végrehajtása, amely a következőkön alapul:

– szigorú normák kidolgozása, végrehajtása és tiszteletben tartása,

– a törvényes dömpingellenes intézkedések megerősítése,

– ambiciózusabb, koherensebb és kiegyensúlyozottabb megközelítés alkalmazása az 
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európai közbeszerzési politika során, különösen az európai vállalatok kínai piachoz 
való hozzáférésének javítása céljából;

– a kutatás és az innováció folytatása, 

– a szellemi tulajdonjogok tiszteletben tartása,

– valamint zöld és fenntartható gazdaság előmozdítása;

5. emlékeztet arra, hogy egy ilyen iparpolitika csak akkor lehet hatékony, ha azt európai 
szinten hangolják össze, dolgozzák is és valósítják meg, és hogy a nemzeti 
megközelítések megfosztják az Uniót attól, hogy egy egységes és eredményes közösségi 
megközelítést alakíthasson ki Kínával szemben;

6. hangsúlyozza, hogy a hamisítás elleni gyenge védelem és a kínai hatóságok részéről a 
termékek hamisításának felszámolására irányuló szándék hiánya akadályt képez az 
európai vállalatok további kínai terjeszkedése és beruházásai előtt; felszólítja a 
Bizottságot, hogy az EU és Kína közötti kapcsolatok keretében és az új makrogazdasági 
tárgyalások során dolgozzanak ki megfelelő hamisítás elleni eszközöket;

7. megállapítja, hogy a piacra való bejutás tekintetében Kína által bevezetett korlátozások és 
a szellemitulajdon-jogok védelmének hiánya jelentős akadályt állítanak az európai 
vállalkozók további kínai terjeszkedése elé; ezért felszólít Kína gazdasági nyitottságának 
sürgős növelésére;

8. emellett megállapítja, hogy a külföldi társaságok előtt továbbra is fennállnak technikai 
akadályok, és hogy növekvő tendenciát mutat az egyes kínai szabályozó szervezetek által 
alkalmazott egyenlőtlen bánásmód, valamint a szabályozás terén az átláthatóság hiánya;

9. aggodalommal állapítja meg, hogy Kína továbbra is fenntartja a ritka földfémek és 
származékos termékek szabad világkereskedelme tekintetében bevezetett korlátozásokat, 
amelyeket az exportkvóták csökkentésével tovább szigorítottak, és amelyek most már a 
ritka földfémek ötvözeteire is kiterjednek; felszólítja a Bizottságot, hogy határozottan 
működjön együtt Kínával olyan kölcsönösen előnyös megállapodások elérése érdekében, 
amelyek tiszteletben tartják a környezetvédelmi és nemzetközi kereskedelmi jogot;

10. meggyőződése, hogy a tagállamok és harmadik országok között a Kínával folytatott 
kereskedelem területén kötött kormányközi megállapodásokra vonatkozó 
információcsere-mechanizmus Bizottság általi létrehozása Kínával kapcsolatban egységes 
megközelítés elfogadását fogja lehetővé tenni;

11. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a két fél között létrehozzanak egy beruházási 
keretrendszert, továbbá fontosnak tartja, hogy meghatározzák az Európa 2020 stratégia és 
a kínai ötéves terv közös alapját;

12. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a kínai hatóságoknak nem áll szándékában 
megvalósítani a kiberbiztonságot és üldözni a számítástechnikai bűnözést, ami aláássa a 
világháló és az információk biztonságát, valamint meglehetősen káros hatást gyakorol az 
EU gazdaságára és társadalmára;



AD\884400HU.doc 5/7 PE470.054v02-00

HU

13. emlékeztet arra, hogy Kína előrehaladást ért el saját szabványainak kidolgozása és 
bevezetése terén, és ösztönöz minden együttműködést Kína és az EU között a normákról 
folytatott nemzetközi tárgyalások során; úgy véli, hogy az Uniónak – mint a világ vezető 
piacának – világszinten továbbra is élen kell járnia a normák kialakításában, különösen a 
stratégiai területeken; ezért azt kéri, hogy a belső piacon forgalomban lévő valamennyi áru 
szigorúan feleljen meg a szociális védelmi, környezetvédelmi és egészségvédelmi 
normáknak; felszólítja a tagállamokat, hogy erősítsék meg piacfelügyeleti 
mechanizmusaikat annak biztosítása érdekében, hogy a belső piacra kizárólag az uniós 
szabványoknak megfelelő áruk kerülhessenek be; felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja 
meg, vajon egy közös uniós piacfelügyeleti megközelítéssel megerősíthetők-e a jelenlegi 
nyomon követési szabályok;

14. megjegyzi, hogy az energiahatékonyságra és a megújuló energiaforrásokra irányuló kínai 
beruházások és kormányzati pénzügyi támogatás mértéke kihívást jelent az EU saját 
megújulóenergia-ágazatára nézve; emlékeztet arra, hogy a Renewable Energy Policy 
Network for the 21st Century (REN 21) megújuló energiaforrásokról szóló 2010. évi 
világjelentése szerint – melyet a Nemzetközi Energiaügynökség és az ENSZ is támogatott 
– 2009-ben Kína járult hozzá a legnagyobb mértékben a megújulóenergia-termelés 
növekedéshez (a 80 gigawattos nemzetközi növekedésből 37 GW-tal vette ki a részét); 
ezért sürgős fellépést és nagyobb elkötelezettséget szorgalmaz annak érdekében, hogy az 
Unió e területeken az élvonalban maradjon, és ne váljon a megújulóenergia-technológiák 
nettó importőrévé, azzal, hogy az uniós kutatási erőfeszítéseket az erőforrások hatékony 
felhasználására és a zöld gazdaságra összpontosítja, valamint egy fenntartható, 
kiegyensúlyozott és összetartó gazdaságba fektet be; a  környezetbarát termékek estében 
óv a kereskedelmi és beruházási korlátozások alkalmazásától; 

15. hangsúlyozza, hogy Kína az első helyen áll a szélerőmű-berendezések világranglistáján, 
hogy a kínai és indiai szélturbina-gyártók az első tíz között vannak, és hogy a világon a 
fotovoltaikus napelemek nagy részét jelenleg Kína állítja elő; kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy hozzák meg a szükséges intézkedéseket az ilyen technológiáknak, 
valamint az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésére irányuló nagyra törő célkitűzések 
eléréséhez szükséges új innovatív technológiáknak az Unió területén történő ökohatékony 
fejlesztésének és előállításának előmozdítása érdekében;

16. úgy véli, hogy Kínában a háztartási kereslet növekedése és a gazdasági reformok 
folytatása meghatározóak lesznek a kiegyensúlyozottabb piaci környezet előmozdításához 
és a kereskedelmi mérleg hiányának csökkentéséhez; támogatja a bankszolgáltatások 
szükséges reformját és a valódi fogyasztói hitelpiac kialakítását;

17. felszólítja az Uniót és Kínát, hogy a kutatás és fejlesztés terén hozzon létre stratégiai 
partnerségeket, valamint a zöld gazdaság különböző jövőbeli ágazatai, mint például a 
mérsékelt fogyasztás, az újrahasznosítás és a városi bányák, a nyersanyagoknak, a 
ritkaföldfémeknek és egyéb stratégiai forrásoknak a gazdasági ciklus egészén át tartó 
hatékony és fenntartható kezelése, a megújuló energia, valamint az energiahatékonyság 
terén az alábbiak segítségével alakítson ki ipari, technológiai és innovációs 
együttműködést: 

– a megújuló energiával kapcsolatos technológiák megosztása és közös gyártása, 
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valamint közös kutatási és fejlesztési programok,

– az energiával kapcsolatos adatok átláthatóságának és megbízhatóságának javítása, 
valamint a bevált gyakorlatok és az információk cseréje,

– a partnerség elmélyítése az ITER-projektben;

18. felszólítja az EU-t, hogy fokozza erőfeszítéseit erőforrás-biztonságának növelése 
érdekében oly módon, hogy kutatásokat végez a fenntartható alternatív megoldásokkal 
kapcsolatban; 

19. felhívja a figyelmet arra, hogy Kína – a WTO által tiltott vámok és kvóták alkalmazása 
révén – továbbra is korlátozza a nyersanyagok kivitelét, ezáltal mesterségesen növeli a 
nyersanyagok árát a világban, amelynek következtében a belföldi árak csökkennek és így 
a kínai termelők jelentős versenyelőnyhöz jutnak;

20. emlékeztet, hogy Kína rendelkezik a ritkaföldfém-készlet közel 97%-ával, amelyre a kínai 
kormány exportkorlátozó kvótát vetett ki, amelynek következtében emelkedett az európai 
vállalkozások által fizetendő vételár, amelyek ezáltal hátrányba kerülnek a kínai 
vállalkozásokkal szemben.

21. felszólítja az EU-t és Kínát, hogy a kutatás, fejlesztés és innováció terén alakítsanak ki 
stratégiai partnerségeket az uniós és kínai egyetemek és kutatóintézetek közötti fokozott 
együttműködés, a közös képzési és egyetemi programok és a kutatók mobilitásának 
növelése révén; üdvözli, hogy az európai programokhoz a kínai kutatócsoportok is 
hozzáférnek, és kéri, hogy a kínai programokat is nyissák meg az európai kutatók előtt; az 
erőforrás-hatékonyabb termelési módok közös kihívásainak való megfelelés érdekében 
felszólít technológiai partnerségek és közös kutatási programok kialakítására, amelyek az 
európai és kínai polgárok javát egyaránt szolgálják;

22. kéri, hogy értékeljék a kínai különleges gazdasági övezeteknek az afrikai és észak-afrikai 
országokra gyakorolt hatását, különösen azon országok esetében, amelyekkel az EU 
kereskedelmi megállapodást kötött; aggodalommal tölti el, hogy a kínai politika drámai 
hatást gyakorolhat a természeti erőforrásokra Afrikában és kihívást jelent az EU által 
folytatott fejlesztési politikákra nézve; kéri a Bizottságot, hogy értékelje a Kínával 
szembeni európai kereskedelempolitikák és az Afrikával szembeni európai fejlesztési 
együttműködési politikák közti koherenciát.
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