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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. laikosi nuomonės, kad ES ir Kinijos prekybos pusiausvyros sutrikimai bendrai atspindi 
skirtingus jų socialinius, ekonominius, demokratinius modelius, demografinę specifiką ir 
gamtinius išteklius ir kad prie jų prisideda dar ir riboto laipsnio pagarba konkrečioms 
teisėms, ypač demokratinėms, taip pat socialinėms ir darbuotojų teisėms, ar jos nebuvimas 
Kinijoje; pripažįsta, kad daromos tam tikros pastangos siekiant koreguoti šiuos sutrikimus, 
tačiau mano, kad jos toli gražu nepakankamos; todėl ragina konstruktyviai dalyvauti 
glaudesniame ir atsakingesniame abiejų partnerių dialoge, kuris būtų grindžiamas abišaliu 
supratimu, ir parengti su tuo susijusią strategiją;

2. pažymi, kad 2016 m. Kinija įgis rinkos ekonomikos statusą, ir ragina Komisiją siūlyti, 
kaip išsaugoti prekybos gynybos priemones po 2016 m., įskaitant, jei tinkama, priemones, 
skirtas inovacinėms Europos MVĮ; ragina Kiniją vykdyti PPO įsipareigojimus, t. y. 
suteikti visapusišką prieigą prie prekių ir paslaugų rinkos ir užtikrinti investicijų laisvę; 
ragina vystyti ES ir Kinijos prekybos politiką, kurią įgyvendinant būtų skatinamas abiejų 
šalių bendradarbiavimas, taip pat socialinis ir ekonominis vystymasis; yra įsitikinęs, kad 
abi šalys susiduria su sunkumais, tačiau joms prieinamos ir didžiulės galimybės; pabrėžia, 
kad kylančios ekonomikos šalyse labai išaugusi paklausa – galimybė ES pasinaudoti 
globalizacijos privalumais toliau skatinant prekių ir paslaugų eksportą į naujas rinkas; 
pabrėžia, kad būtinas abišalis pozityvumas, ypač kai tai susiję su viešaisiais pirkimais; 
apgailestauja, kad Kinija toliau taiko įvairias netarifines kliūtis, dėl kurių labai ribojamos 
Europos įmonių galimybės veikti Kinijos rinkoje ir dėl kurių Europos bendrovės patiria 
išlaidų ir negali patekti į komercines realizavimo rinkas; pabrėžia, kad dėl investicijoms 
taikomų apribojimų – akcijų paketams strateginėse srityse taikomų viršutinių ribų –
patekimas į daugybę itin svarbių sektorių lieka ribotas;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos įmonės, siekdamos mažesnių sąnaudas ir didesnio 
pelno, pasiduoda pagundai perkelti savo veiklą į Kiniją – tai neigiamai veikia darbo jėgos 
padėtį ES, be to, neatsižvelgiama į siekį mažinti taršą ir laikytis ES socialinių ir darbo 
standartų;

4. mano, kad uždaviniai, kuriuos dėl Kinijos veiksmų turi spręsti ES, susiję su siekiu 
įgyvendinti ambicingą ir aktyvią ES pramonės politiką, kuri turėtų būti grindžiama:

– griežtų standartų kūrimu, įgyvendinimu ir laikymusi,

– teisėtų antidempingo priemonių stiprinimu,

– vadovavimusi ambicingesniu, nuoseklesniu ir labiau subalansuotu principu vykdant 
Europos viešųjų pirkimų politiką, ypač siekiant užtikrinti Europos įmonėms geresnę 
prieigą prie Kinijos rinkos,

– siekiu vykdyti mokslinius tyrimus ir taikyti naujoves,
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– pagarba intelektinės nuosavybės teisėms

– ir ekologiškos ir tausios ekonomikos skatinimu;

5. pažymi, kad tokia pramonės politika bus veiksminga tik jeigu ji bus koordinuojama, 
plėtojama ir įgyvendinama Europos lygmeniu ir kad neįmanoma parengti nuoseklios ir 
veiksmingos ES strategijos Kinijos atžvilgiu remiantis atskirais išskirtinai nacionaliniais 
požiūriais;

6. pabrėžia, kad silpnos apsaugos nuo klastojimo priemonės ir Kinijos valdžios institucijų 
demonstruojamas valios kovoti su klastojamomis prekėmis trūkumas yra tolesnio Europos 
įmonių veiklos ir investicijų augimo Kinijoje kliūtis; ragina Komisiją atsižvelgti į ES ir 
Kinijos santykius ir per naująjį derybų makroekonomikos klausimais etapą parengti 
atitinkamas kovos su klastojimu priemones;

7. pažymi, kad Kinijos taikomi patekimo į rinką apribojimai ir tinkamos intelektinės 
nuosavybės apsaugos trūkumas yra pagrindinės tolesnio Europos įmonių veiklos augimo 
Kinijoje kliūtys; todėl ragina Kiniją nedelsiant užtikrinti didesnį ekonominį atvirumą;

8. be to, pažymi, kad užsienio bendrovės toliau susiduria su techninėmis kliūtimis, kad vis 
dažniau pastebima tendencija, jog kai kurios Kinijos reguliavimo institucijos vadovaujasi 
nevienodu požiūriu, ir kad reguliavimo srityje trūksta skaidrumo;

9. su nerimu pažymi, kad Kinija toliau sudaro laisvos pasaulinės prekybos retaisiais žemės 
elementais ir išvestiniais produktais kliūtis, kurios sustiprintos sumažinus eksporto kvotas, 
dabar aprėpiančias ir retųjų žemės elementų lydinius; ragina Komisiją tikslingai 
bendradarbiauti su Kinija sudarant susitarimus, kurie būtų naudingi abiems šalims ir pagal 
kuriuos būtų paisoma aplinkos apsaugos ir tarptautinės prekybos teisės nuostatų;

10. yra įsitikinęs, kad Komisija parengs keitimosi informacija apie tarpvyriausybinius 
valstybių narių ir trečiųjų šalių susitarimus prekybos su Kinija srityje priemonę ir 
užtikrins, kad Kinijos atžvilgiu būtų vadovaujamasi nuoseklesniu požiūriu;

11. pabrėžia, kad svarbu sukurti abiejų šalių investicijų programą, ir pažymi, kad svarbu 
nustatyti bendrą strategijos „Europa 2020“ ir Kinijos penkerių metų plano pagrindą;

12. reiškia susirūpinimą, kad Kinijos valdžios institucijoms nepakanka valios užtikrinti 
kibernetinio saugumo ir bausti už elektroninius nusikaltimus, o tai kenkia visuotiniam 
žiniatinkliui ir informacijos saugumui ir daro labai neigiamą poveikį ES ekonomikai ir 
visuomenei;

13. primena apie pažangą, kurią Kinija padarė vystydama ir taikydama nuosavus standartus, ir 
ragina Kiniją ir ES visapusiškai bendradarbiauti per tarptautines derybas dėl standartų; 
laikosi nuomonės, kad ES – didžiausia pasaulio rinka – taip pat turi likti pasauline lydere 
vystant standartus, ypač susijusių su strateginėmis sritimis; todėl ragina užtikrinti, kad 
visos vidaus rinkoje cirkuliuojančios prekės griežtai atitiktų socialinės, aplinkos ir 
sveikatos apsaugos standartus; ragina valstybes nares stiprinti rinkos priežiūros priemones 
siekiant užtikrinti, kad į vidaus rinką būtų leidžiama pateikti tik ES standartus 
atitinkančias prekes; ragina Komisiją įvertinti, ar bendras ES požiūris į rinkos priežiūrą 
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galėtų būti tinkama priemonė dabartinėms stebėsenos nuostatoms paremti;

14. pažymi, kad Kinijos investicijų į energijos veiksmingumo priemones ir atsinaujinančių 
šaltinių energiją ir šiais tikslais skiriamos vyriausybinės finansinės paramos mastas yra 
iššūkis ES nuosaviems gamybos naudojant atsinaujinančių šaltinių energiją sektoriams; 
pabrėžia, kad, vadovaujantis Tarptautinės energetikos agentūros ir Jungtinių Tautų 
remiamo tinklo „Renewable Energy Policy Network for the 21st Century“ (REN21) 
paskelbta 2010 m. atsinaujinančių šaltinių energijos padėties pasaulyje ataskaita 
(„Renewables 2010 Global Status Report“), 2009 m. Kinija pasiekė didžiausią 
atsinaujinančių šaltinių energijos pajėgumą (37 GW pasauliniu mastu padidėjusio 
pajėgumo, kuris siekia 80 GW); todėl ragina nedelsiant imtis veiksmų ir labiau 
įsipareigoti, kad ES toliau vadovautųsi moderniausiomis šių sričių tendencijomis ir 
nepradėtų importuoti daugiau atsinaujinančių šaltinių energijos technologijų negu pati jų 
sukuria: šiuo tikslu didžiausias ES dėmesys mokslinių tyrimų srityje turėtų būti skirtas 
veiksmingam išteklių valdymui, taip pat ekologiškai ekonomikai ir investicijomis į tvarią, 
subalansuotą ir darnią ekonomiką; įspėja, kad neturėtų būti piktnaudžiaujama prekybos ir 
investicijų kliūtimis ekologiškų prekių sektoriuje;

15. pabrėžia, kad Kinija yra pasaulinė lyderė pagal statomų vėjo jėgainių skaičių, kad Kinijos 
ir Indijos vėjo turbinų gamintojai yra pirmajame šių turbinų gamintojų dešimtuke ir kad 
šiuo metu Kinija pagamina didelę dalį visame pasaulyje pagaminamų fotovoltinių 
plokščių; ragina Komisiją ir valstybes nares imtis priemonių, būtinų skatinti šių 
technologijų, taip pat naujų inovacinių technologijų, kurios reikalingos ambicingiems 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslams pasiekti, vystymui 
ir ekologiniu požiūriu veiksmingai jų gamybai ES;

16. laikosi nuomonės, kad Kinijoje didėjanti vidaus paklausa ir tolesnės ekonominės reformos 
atliks lemiamą vaidmenį puoselėjant harmoningesnes rinkos sąlygas ir mažinant prekybos 
deficitą; remia būtinų bankininkystės paslaugų reformų įgyvendinimą ir tikros vartojimo 
kreditų rinkos vystymą;

17. ragina ES ir Kiniją vystyti strateginę partnerystę skatinant mokslinių tyrimų ir 
technologijų plėtrą, taip pat pramoninį, technologinį ir inovacinį bendradarbiavimą 
įvairiose ekologiškos ekonomikos augimo srityse, pvz., ribojant vartojimą, perdirbant 
atliekas, perdirbant elektroninių prietaisų liekanas (angl. urban mining), veiksmingai ir 
tausiai tvarkant metalo žaliavą, retuosius žemės elementus ir kitus per visą ekonomikos 
ciklą strategiškai svarbius išteklius, skatinant atsinaujinančių šaltinių energiją ir energijos 
vartojimo efektyvumą, t. y.:

– dalijantis atsinaujinančių šaltinių energijos technologijomis ir bendromis mokslinių 
tyrimų ir plėtros programomis ir kartu jas kuriant,

– gerinant su energetika susijusių duomenų skaidrumą ir patikimumą ir keičiantis 
geriausia praktika ir informacija,

– skatinant partnerystę, susijusią su ITER projekto įgyvendinimu;

18. ragina ES dėti daugiau pastangų siekiant užtikrinti didesnį savo išteklių saugumą, t. y. 
vykdyti mokslinius tvarių alternatyvų tyrimus;
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19. atkreipia dėmesį į tai, kad Kinija toliau taiko žaliavų eksporto apribojimus, t. y. muitus ir 
kvotas, kuriuos draudžia PPO, ir dirbtinai kelia pasaulines žaliavų kainas – dėl to mažėja 
vidaus kainos, o Kinijos gamintojai įgyja didžiulį konkurencinį pranašumą;

20. pažymi, kad Kinija turi maždaug 97 proc. pasaulio retųjų žemės elementų, kuriems 
Kinijos vyriausybė taiko eksportą ribojančias kvotas, taigi išaugo kainos, mokamos 
Europos įmonių, kurios, palyginti su Kinijos įmonėmis, atsidūrė nepalankesnėje padėtyje;

21. ragina ES ir Kiniją vystyti strategines mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir naujovių 
partnerystes, kurios būtų grindžiamos glaudesniu ES ir Kinijos universitetų ir mokslinių 
tyrimų institutų bendradarbiavimu, bendromis mokymų ir akademinėmis programomis ir 
didesniu mokslininkų mobilumu; palankiai vertina tai, kad Europos programose gali 
dalyvauti Kinijos mokslinių tyrimų grupės, ir ragina sudaryti sąlygas Europos 
mokslininkams dalyvauti Kinijos programose; ragina steigti technologijų partnerystes 
siekiant spręsti bendrą išteklius tausojančių gamybos metodų kūrimo ir bendrų mokslinių 
tyrimų programų rengimo uždavinį abišalei Europos ir Kinijos gyventojų naudai;

22. ragina įvertinti Kinijos specialiųjų ekonominių zonų poveikį Šiaurės Afrikos ir Užsachario 
šalims, pirmiausia toms, su kuriomis ES yra sudariusi prekybos susitarimus; su nerimu 
atkreipia dėmesį į tai, kad Kinijos politika Afrikoje gali daryti didžiulį poveikį gamtos 
ištekliams ir kad tai iššūkis ES vykdomai vystymosi politikai; ragina Komisiją įvertinti, ar 
ES prekybos politika Kinijos atžvilgiu atitinka ES vystomojo bendradarbiavimo politikos 
Afrikoje siekius.
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