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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Starptautiskās tirdzniecības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka līdzsvara trūkums ES un Ķīnas tirdzniecībā lielā mērā raksturo to sociālo, 
ekonomikas un demokrātijas modeļu, demogrāfiskās specifikas un dabas resursu 
atšķirības un ka šādu stāvokli veicina tas, ka Ķīnā dažas tiesības, īpaši demokrātiskās, 
sociālās un darba ņēmēju tiesības, netiek ievērotas vai tiek ievērotas vāji; atzīst, ka tiek 
veikti atsevišķi pasākumi, lai novērstu šo līdzsvara trūkumu, tomēr uzskata, ka tie nav 
pietiekami efektīvi; tādēļ mudina īstenot konstruktīvu līdzdalību un izstrādāt stratēģiju, lai 
starp abiem partneriem īstenotu ciešāku un atbildīgāku dialogu, pamatojoties uz 
savstarpēju sapratni;

2. norāda, ka 2016. gadā Ķīnai būs tirgus ekonomikas statuss, un aicina Komisiju ierosināt 
pasākumus, lai saglabātu tirdzniecības aizsardzības mehānismus pēc 2016. gada, tostarp 
vajadzības gadījumā attiecībā uz novatoriskiem Eiropas MVU; aicina Ķīnu ievērot PTO 
saistības, atļaujot pilnībā piekļūt preču un pakalpojumu tirgum un brīvi veikt 
ieguldījumus; prasa īstenot tādu ES un Ķīnas tirdzniecības politiku, kas veicina abu pušu 
sadarbību un sociālekonomisko attīstību; uzskata, ka abām pusēm ir gan risināmas 
problēmas, gan lieliskas iespējas; uzsver, ka sakarā ar jauno tirgus ekonomiku 
pieprasījuma pieaugumu ES ir iespēja lietderīgi izmantot globalizācijas priekšrocības, lai 
turpinātu veicināt mūsu preču un pakalpojumu eksportu uz jauniem tirgiem; uzsver 
pozitīva savstarpīguma nepieciešamību, jo īpaši publiskā iepirkuma jomā; pauž nožēlu, ka 
Ķīna turpina piemērot dažādus beztarifu šķēršļus, kuri būtiski ierobežo Eiropas 
uzņēmumu klātbūtni Ķīnas tirgū un kuri Eiropas uzņēmumiem rada liekas izmaksas un 
liedz tiem iespējas izmantot noieta tirgu; uzsver, ka atsevišķu pamatnozaru pieejamība 
aizvien ir ierobežota, jo ir noteikti ierobežojumi ieguldījumiem, kas izpaužas kā 
ierobežojumi dalībai pamatkapitālā stratēģiskās jomās;

3. pievērš uzmanību tam, ka Eiropas uzņēmumi jūt vilinājumu pārcelt uzņēmējdarbību uz 
Ķīnu, lai samazinātu izmaksas un palielinātu peļņu, tādējādi atņemot iespējas darba 
spēkam Savienībā un neievērojot Savienības mērķus attiecībā uz piesārņojošas emisijas 
samazināšanu un ES sociālajiem un nodarbinātības standartiem;

4. uzskata, ka Ķīnas vērienīgie mērķi Eiropas Savienībai liek īstenot tādu visaptverošu un 
aktīvu ES rūpniecības politiku, kurai vajadzētu būt balstītai uz:

– stingru standartu izstrādi, ieviešanu un piemērošanu;

– likumīgu antidempinga pasākumu nostiprināšanu;

– mērķtiecīgākas, saskaņotākas un līdzsvarotākas pieejas pieņemšanu Eiropas publiskā 
iepirkuma politikas jomā, jo īpaši lai Eiropas uzņēmumiem uzlabotu piekļuvi Ķīnas 
tirgum;

– pētniecību un jauninājumiem; 
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– intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu

– un zaļas un ilgtspējīgas ekonomikas veicināšanu;

5. atgādina, ka šādas rūpniecības politikas efektivitāti var nodrošināt tikai tad, ja tā ir 
saskaņota, izstrādāta un īstenota ES līmenī, un ka, izmantojot tikai atsevišķu valstu pieeju, 
nav iespējams izstrādāt saskaņotu un efektīvu ES pieeju attiecībā uz Ķīnu;

6. uzsver, ka vājā aizsardzība pret viltošanu un Ķīnas varas iestāžu nepietiekami apliecinātā 
griba cīnīties pret preču viltošanu rada šķēršļus Eiropas uzņēmumu turpmākajam 
paplašināšanās procesam un ieguldījumiem Ķīnā; aicina Komisiju ES un Ķīnas attiecību 
ietvaros un jaunajā makroekonomikas sarunu kārtā izstrādāt atbilstīgus viltošanas 
novēršanas pasākumus;

7. norāda, ka Ķīnas noteiktie ierobežojumi attiecībā uz tirgus pieejamību un nepietiekama 
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība veido būtiskus šķēršļus Eiropas uzņēmumu 
paplašināšanās procesam Ķīnā; tādēļ aicina steidzami uzlabot Ķīnas ekonomisko 
atvērtību;

8. turklāt norāda, ka joprojām pastāv tehniski šķēršļi ārvalstu sabiedrībām un aizvien pieaug 
tendence, ka dažu Ķīnas regulatīvo iestāžu attieksme ir nevienlīdzīga, turklāt normatīvā 
joma nav pietiekami pārredzama;

9. ar bažām norāda uz to, ka Ķīna turpina radīt šķēršļus retzemju elementu un atvasināto 
produktu brīvai globālai tirdzniecībai, kas tika apgrūtināta, samazinot eksporta kvotas, 
kurās tagad ir ietverti retzemju elementu sakausējumi; aicina Komisiju mērķtiecīgi 
sadarboties ar Ķīnu, lai panāktu vienošanās, kas ir izdevīgas abām pusēm un kurās tiek 
ievēroti tiesību akti vides un starptautiskās tirdzniecības jomā;

10. uzskata, ka Komisijas izveidots mehānisms informācijas apmaiņai attiecībā uz 
starpvaldību nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm tirdzniecības ar Ķīnu jomā 
atvieglos saskaņotu pieeju Ķīnai;

11. uzsver, ka ir svarīgi izveidot divpusēju ieguldījumu shēmu, un piebilst, ka ir būtiski 
noteikt stratēģijas „ES 2020” un Ķīnas piecgades plāna kopīgās iezīmes;

12. pauž bažas par Ķīnas varas iestāžu kūtrumu attiecībā uz kiberdrošības garantēšanu un 
soda piemērošanu par kibernoziegumiem, kas apdraud vispasaules tīmekļa un 
informācijas drošību un kam ir būtiska negatīva ietekme uz ES ekonomiku un sabiedrību;

13. atgādina par Ķīnas sasniegumiem tās standartu izstrādē un ieviešanā un atbalsta visu veidu 
sadarbību starp ES un Ķīnu starptautiska mēroga sarunās par standartiem; uzskata — ES 
kā lielākajam pasaules tirgum ir jābūt arī pirmajā vietā pasaulē attiecībā uz standartu 
izstrādi arī turpmāk, jo īpaši stratēģiskās jomās; tādēļ prasa, lai attiecībā uz visām iekšējā 
tirgū apritē esošajām precēm tiktu stingri ievēroti noteikti sociālās, vides un veselības 
aizsardzības standarti; aicina dalībvalstis pilnveidot valsts tirgus uzraudzības mehānismus, 
lai nodrošinātu, ka iekšējā tirgū ir atļauts ievest tikai ES standartiem atbilstošas preces; 
aicina Komisiju novērtēt, vai kopēja ES pieeja tirgus uzraudzībai varētu uzlabot 
pašreizējos uzraudzības noteikumus;
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14. norāda, ka Ķīnas ieguldījumu apjoms energoefektivitātē un atjaunojamos enerģijas avotos, 
kā arī valdības finanšu atbalsts energoefektivitātei un atjaunojamajiem enerģijas avotiem 
rada lielu uzdevumu ES atjaunojamās enerģijas ražošanas nozarēm; norāda, ka saskaņā ar 
21. gadsimta atjaunojamās enerģijas politikas tīkla (REN 21) publicēto ziņojumu par 
atjaunojamo energoresursu stāvokli pasaulē 2010. gadā, ko atbalstījusi Starptautiskā 
Enerģētikas aģentūra un Apvienoto Nāciju Organizācija, Ķīna ieņēma pirmo vietu pasaulē 
attiecībā uz energoresursu ražošanu (37 GW no 80 GW pieauguma pasaulē); tādēļ aicina 
steidzami rīkoties un apņēmīgāk nodrošināt, ka ES joprojām var izvirzīties vadībā šajās 
jomās un nekļūt par atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju neto importētāju, orientējot ES 
centienus pētniecības jomā uz resursu efektīvu pārvaldību un vidi saudzējošu ekonomiku 
un ieguldot ilgtspējīgā, līdzsvarotā un saskaņotā ekonomikā; aicina nepieļaut neatbilstīgus 
šķēršļus tirdzniecībai un ieguldījumiem vidi saudzējošo preču jomā; 

15. uzsver, ka Ķīna ieņem pirmo vietu vēja parku iekārtu ziņā pasaulē, vēja turbīnu ražotāji no 
Ķīnas un Indijas ir starp desmit ietekmīgākajiem ražotājiem pasaulē un Ķīna pašreiz 
saražo lielu fotoelektrisko pārveidotāju paneļu daļu uz planētas; prasa Komisijai un 
dalībvalstīm veikt nepieciešamos pasākumus, lai Savienības teritorijā veicinātu šo 
tehnoloģiju, kā arī jaunu novatorisku tehnoloģiju, kuras nepieciešamas tālejošu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas mērķu sasniegšanai, attīstību un ekoloģiski 
efektīvu ražošanu;

16. uzskata, ka vietējā pieprasījuma pieaugumam un ekonomisku reformu īstenošanai Ķīnā 
būs izšķiroša nozīme, lai radītu līdzsvarotāku tirgus vidi un samazinātu tirdzniecības 
deficītu; atbalsta reformas, kas nepieciešamas banku pakalpojumu jomā, un reāla patēriņa 
kredītu tirgus attīstību;

17. aicina ES un Ķīnu veidot stratēģiskās partnerības pētniecības un izstrādes, kā arī 
rūpniecības, tehnoloģiju un jauninājumu sadarbības jomās dažādās perspektīvās videi 
draudzīgas ekonomikas nozarēs, kā, piemēram, patēriņa samazināšanas, otrreizējās 
pārstrādes, pilsētvides izrakteņu ieguves jomā, izejvielu, retzemju metālu un citu 
stratēģisku resursu efektīvā un ilgtspējīgā pārvaldībā visā ekonomikas attīstības ciklā, kā 
arī atjaunojamo enerģijas avotu un energoefektivitātes jomā:

– kopīgi ražojot un izmantojot atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas un īstenojot kopīgas 
pētniecības un izstrādes programmas,

– uzlabojot ar enerģiju saistīto datu pārredzamību un uzticamību, kā arī labākās prakses
un informācijas apmaiņu,

– pastiprinot partnerību saistībā ar ITER projektu;

18. aicina ES pastiprināt centienus attiecībā uz tās resursu stabilitātes pastiprināšanu, veicot 
pētījumus par ilgtspējīgām alternatīvām;

19. vērš uzmanību uz to, ka Ķīna aizvien piemēro ierobežojumus izejvielu eksportam, 
izmantojot nodokļus vai kvotas, ko PTO ir aizliegusi, un mākslīgi palielina izejvielu cenas 
pasaulē, izraisot iekšzemes cenu samazināšanos, tādējādi radot Ķīnas ražotājiem būtiskas 
priekšrocības konkurences ziņā;
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20. atgādina, ka Ķīnā ir koncentrēta aptuveni 97 % retzemju elementu krājumu, attiecībā uz 
kuriem Ķīnas valdība ir noteikusi kvotas, kuras ierobežo eksportu un izraisa iepirkuma 
cenu palielinājumu Eiropas uzņēmumiem, kas tādējādi nonāk nelabvēlīgākā situācijā nekā 
Ķīnas uzņēmumi;

21. aicina ES un Ķīnu veidot stratēģiskas partnerības attiecībā uz pētniecību, izstrādi un 
inovācijām, pastiprinot ES un Ķīnas augstskolu un pētniecības iestāžu sadarbību, īstenojot 
kopīgas apmācības un akadēmiskās programmas un palielinot pētnieku mobilitāti; pauž 
atzinību par to, ka Eiropas programmas ir pieejamas Ķīnas pētnieku grupām, un prasa 
nodrošināt Ķīnas programmu pieejamību Eiropas pētniekiem; prasa izveidot tehnoloģiskas 
partnerības, lai risinātu kopīgu problēmu saistībā ar resurstaupīgu ražošanas metožu un 
sadarbības pētniecības programmu izstrādi, radot abpusēju izdevīgumu Eiropas un Ķīnas 
iedzīvotājiem; 

22. pieprasa novērtēt Ķīnas īpašo ekonomisko zonu ietekmi uz Ziemeļāfrikas un Subsahāras 
Āfrikas valstīm, jo īpaši tām valstīm, ar kurām ES ir noslēgti tirdzniecības nolīgumi; ar 
bažām uzsver, ka Ķīnas ar Āfriku saistītajai politikai var būt dramatiskas sekas attiecībā 
uz dabas resursiem un tā rada problēmas ES īstenotajai attīstības politikai; prasa Komisijai 
novērtēt, vai Eiropas tirdzniecības politika attiecībā uz Ķīnu atbilst ES sadarbības politikai 
attīstības jomā attiecībā uz Āfriku.
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