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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ 
Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġgerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Huwa tal-fehma li l-iżbilanċi kummerċjali bejn l-UE u ċ-Ċina jirriflettu bil-bosta d-
differenzi fil-mudelli soċjali, ekonomiċi, u demokratiċi, l-ispeċifiċitajiet demografiċi u r-
riżorsi naturali tagħhom, kif ukoll li l-livell limitat jew ineżistenti ta' rispett ta' ċerti 
drittijiet, b'mod partikolari d-drittijiet demokratiċi u d-drittijiet soċjali u tal-ħaddiema, fiċ-
Ċina, jikkontribwixxi għal dan; jirrikonoxxi l-fatt li qed isiru xi sforzi biex jitranġaw l-
iżbilanċi, iżda jqis li għad mhumiex biżżejjed; għalhekk, jinkoraġġixxi impenn kostruttiv 
u strateġija għal djalogu eqreb u aktar responsabbli bejn iż-żewġ sħab abbażi ta' ftehim 
reċiproku;

2. Jinnota li fl-2016, iċ-Ċina se jkollha l-istatus ta’ ekonomija tas-suq, u jistieden lill-
Kummissjoni tipproponi modi biex jinżammu mekkaniżmi ta’ difiża kummerċjali wara l-
2016, jekk ikun xieraq, fosthom għall-SMEs Ewropej innovattivi; jistieden liċ-Ċina 
tissodisfa l-impenji li ħadet fid-WTO billi tippermetti aċċess sħiħ għas-suq għall-prodotti 
u s-servizzi u l-libertà tal-investiment; jitlob li tiġi stabbilita politika kummerċjali bejn l-
UE u ċ-Ċina li tiffaċilita l-kooperazzjoni u l-iżvilupp soċjoekonomiku taż-żewġ partijiet; 
jemmen li ż-żewġ naħat jaffaċċjaw sfidi kif ukoll opportunitajiet kbar; jenfasizza li t-
tkabbir sinifikanti fid-domanda fl-ekonomiji emerġenti jipprovdi opportunità għall-UE li 
taħsad il-frott tal-globalizzazzjoni billi żżid l-esportazzjonijiet tal-prodotti u s-servizzi 
tagħha fis-swieq il-ġodda; jisħaq fuq il-ħtieġa ta' reċiproċità pożittiva, partikolarment fir-
rigward tal-akkwist pubbliku; jiddispjaċih li ċ-Ċina għadha tuża ostakli mhux tariffarji li 
jillimitaw severament il-preżenza ta' kumpaniji Ewropej fis-suq Ċiniż u li jiġġeneraw 
kostijiet għall-impriżi Ewropej u jċaħħduhom minn ħwienet kummerċjali; jenfasizza li l-
aċċess għal għadd ta' setturi ewlenin għadu limitat minħabba restrizzjonijiet fuq l-
investiment fil-forma ta' limiti massimi fuq il-parteċipazzjoni azzjonarja f'oqsma 
strateġiċi;

3. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-kumpaniji Ewropej għandhom it-tentazzjoni li jirrilokaw 
l-attività tagħhom fiċ-Ċina sabiex inaqqsu l-kostijiet u jkattru l-qligħ tagħhom, għad-
detriment tal-forza tax-xogħol tal-UE u mingħajr ma jirrispettaw l-objettivi tat-tnaqqis tal-
emissjonijiet u l-istandards soċjali u tal-impjieg tal-UE;

4. Huwa tal-fehma li l-isfidi li tirrappreżenta ċ-Ċina għall-UE huma l-implimentazzjoni ta' 
politika industrijali tal-UE ambizzjuża u proattiva, li għandha tkun imsejsa fuq:

– it-tfassil, l-implimentazzjoni u l-infurzar ta' standards stretti,

– it-tisħiħ tal-miżuri anti-dumping leġittimi,

– l-adozzjoni ta' approċċ aktar ambizzjuż, koerenti u bbilanċjat fil-politiki Ewropej dwar 
l-akkwist pubbliku, b'mod partikolari bl-għan li jittejjeb l-aċċess tal-kumpaniji għas-
suq Ċiniż;
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– ir-riċerka u l-innovazzjoni, 

– il-ħarsien tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali,

– u l-promozzjoni ta' ekonomija ekoloġika u sostenibbli;

5. Jirrimarka li tali politika industrijali tkun effikaċi biss jekk tkun ikkoordinata, żviluppata u 
implimentata fil-livell tal-UE, u li jkun imposibbli li jinħoloq approċċ koerenti u effikaċi 
tal-UE fil-konfront taċ-Ċina abbażi ta' approċċi purament nazzjonali separati;

6. Jenfasizza li l-protezzjoni dgħajfa kontra l-falsifikazzjoni u n-nuqqas ta' rieda min-naħa 
tal-awtoritajiet Ċiniżi biex jaffrontaw il-falsifikazzjoni tal-prodotti, huma ostakli għal 
espansjoni u investiment addizzjonali minn kumpaniji Ewropej fiċ-Ċina; jistieden lill-
Kummissjoni biex, fil-kuntest tar-relazzjonijiet bejn l-UE u ċ-Ċina u matul iċ-ċiklu l-ġdid 
ta' negozjati makroekonomiċi, tfassal miżuri xierqa kontra l-falsifikazzjoni;

7. Jinnota li r-restrizzjonijiet Ċiniżi fuq l-aċċess għas-suq u n-nuqqas ta' ħarsien xieraq tal-
proprjetà intellettwali huma ostakli kbar għall-espansjoni addizzjonali tal-kumpaniji 
Ewropej fiċ-Ċina; għaldaqstant, jitlob liċ-Ċina tagħmel sforzi urġenti ħalli ttejjeb il-ftuħ 
ekonomiku tagħha;

8. Jinnota, barra minn hekk, li baqa' xkiel tekniku għall-impriżi barranin, u li hemm tendenza 
kulma jmur qed tikber għal xi aġenziji regolatorji Ċiniżi li jagħti trattament inugwali, u li 
hemm nuqqas ta' trasparenza fil-qasam regolatorju;

9. Jinnota bi tħassib il-fatt li ċ-Ċina qed tkompli timponi ostakli għall-kummerċ globali 
liberu fl-elementi terrestri rari u l-prodotti derivati tagħhom, li kienu ssaħħew bit-tnaqqis 
tal-kwoti tal-esportazzjoni li issa jinkludu l-ligi tal-elementi terrestri rari; jistieden lill-
Kummissjoni tikkoopera b’determinazzjoni maċ-Ċina għall-konklużjoni ta’ ftehimiet li 
jkunu ta’ benefiċċju reċiproku u jikkonformaw mad-dritt ambjentali u mad-dritt 
kummerċjali internazzjonali;

10. Iqis li t-twaqqif mill-Kummissjoni ta’ mekkaniżmu għal skambju ta’ informazzjoni dwar 
ftehimiet intergovernattivi bejn l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi fil-qasam tal-kummerċ 
maċ-Ċina se jiffaċilita approċċ koerenti fir-rigward taċ-Ċina;

11. Jisħaq fuq l-importanza li jitwaqqaf qafas għall-investiment bejn iż-żewġ partijiet, u 
jinnota l-importanza li jkun hemm konċiljazzjoni bejn l-istrateġija UE 2020 u l-pjan 
kwinkwennali taċ-Ċina;

12. Huwa mħasseb dwar ir-riluttanza tal-awtoritajiet Ċiniżi li jinfurzaw iċ-ċibersigurtà u li 
jipprosekwixxu ċ-ċiberkriminalità, li qed iddgħajjef in-netwerk dinji u s-sigurtà tal-
informazzjoni u qed tħalli impatt negattiv sinifikanti fuq l-ekonomija u s-soċjetà tal-UE;

13. Ifakkar fil-progress li għamlet iċ-Ċina fl-iżvilupp u l-introduzzjoni tal-istandards proprji, u 
jinkuraġġixxi l-forom kollha ta' kooperazzjoni bejn iċ-Ċina u l-UE fin-negozjati 
internazzjonali dwar l-istandards; huwa tal-fehma li, bħala l-akbar suq dinji, l-UE trid 
tibqa' wkoll minn tal-ewwel fid-dinja fir-rigward tal-iżvilupp ta' standards, b’mod 
partikolari fl-oqsma strateġiċi; għalhekk, jitlob li l-prodotti kollha fiċ-ċirkolazzjoni fis-suq 
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intern jikkonformaw b'mod strett mal-istandards soċjali, ambjentali u tal-protezzjoni tas-
saħħa; jistieden lill-Istati Membri jsaħħu l-mekkaniżmi ta' sorveljanza tas-suq sabiex 
jiżguraw li l-prodotti li jissodisfaw l-istandards tal-UE biss jitħallew jidħlu fis-suq intern; 
jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta jekk approċċ komuni tal-Unjoni għas-sorveljanza tas-
suq ikunx mezz xieraq biex jiġu msaħħa d-dispożizzjonijiet attwali ta' monitoraġġ;

14. Jinnota li l-kobor tal-investiment Ċiniż fl-effiċjenza enerġetika u l-enerġiji rinnovabbli u 
tal-appoġġ finanzjarju tal-gvern għalihom qed jisfida s-setturi tal-manifatturi tal-enerġija 
rinnovabbli tal-UE stess; jirrimarka li, skont ir-Rapport 2010 dwar l-Istatus Globali tal-
Enerġiji Rinnovabbli ppubblikat min-Netwerk tal-Politiki dwar l-Enerġiji Rinnovabbli 
għas-Seklu 201 (REN21), li għandu l-appoġġ tal-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija u 
tan-Nazzjonijiet Uniti, iċ-Ċina laħqet l-akbar kapaċità ta' enerġija rinnovabbli fl-2009 
(37 GW taż-żieda dinjija ta' 80 GW); għalhekk, jitlob azzjoni urġenti u impenn akbar 
sabiex ikun żgurat li l-UE tibqa' minn ta' quddiem f'dawn l-oqsma u ma ssirx importatur 
nett ta' teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli, billi tiffoka l-isforzi ta' riċerka tal-UE fuq il-
ġestjoni effiċjenti tar-riżorsi u l-ekonomija ekoloġika u billi tinvesti f'ekonomija 
sostenibbli, bilanċjata u koeżiva; iwissi kontra l-użu inadegwat ta' ostakli kummerċjali u 
għall-investiment fis-settur tal-prodotti ekoloġiċi; 

15. Jenfasizza li ċ-Ċina hija tal-ewwel fid-dinja f'termini ta' installazzjoni ta' parks eoliċi, li l-
produtturi Ċiniżi u Indjani tat-turbini tar-riħ huma fost l-ewwel għaxra, u li ċ-Ċina 
attwalment tipproduċi proporzjon kbir tal-pannelli fotovoltajċi tad-dinja; jistieden lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu miżuri biex jippromwovu l-iżvilupp u l-
produzzjoni ekoeffiċjenti, fl-UE, ta’ dawn it-teknoloġiji u tat-teknoloġiji ġodda u 
innovattivi meħtieġa biex jintlaħqu l-miri ambizzjużi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-
gassijiet b'effett ta' serra;

16. Huwa tal-fehma li ż-żieda fid-domanda domestika u t-tkomplija tar-riformi ekonomiċi fiċ-
Ċina se jkollhom rwol deċiżiv fit-tħeġġiġ ta' ambjent tas-suq aktar ekwilibrat u fit-tnaqqis 
tad-defiċit kummerċjali; jappoġġja l-implimentazzjoni tas-servizzi bankarji meħtieġa u l-
iżvilupp ta' suq reali ta' kreditu għall-konsumatur;

17. Jistieden lill-UE u liċ-Ċina jiżviluppaw sħubijiet strateġiċi fir-rigward tar-riċerka u l-
iżvilupp u tal-kooperazzjoni industrijali, teknoloġika u fil-qasam tal-innovazzjoni fil-varji 
setturi ta' tkabbir fl-ekonomija ekoloġika, bħat-tnaqqis tal-konsum, ir-riċiklaġġ, il-minjieri 
urbani, il-ġestjoni effiċjenti u sostenibbli tal-materja prima, l-elementi terrestri rari u 
riżorsi strateġiċi oħra fl-intier taċ-ċiklu ekonomiku, l-enerġiji rinnovabbli u l-effiċjenza 
enerġetika, permezz ta':

– il-kondiviżjoni u l-koproduzzjoni ta' teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli u programmi 
konġunti ta' riċerka u żvilupp,

– it-titjib tat-trasparenza u tal-affidabbiltà ta' dejta marbuta mal-enerġija u l-iskambju 
tal-informazzjoni u l-aħjar prassi,

– l-istabbiliment tas-sħubija dwar il-proġett ITER;

18. Jistieden lill-UE żżid l-isforzi tagħha biex ittejjeb is-sigurtà tar-riżorsi tagħha billi twettaq 
riċerka dwar alternattivi sostenibbli;
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19. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li ċ-Ċina għadha tapplika restrizzjonijiet għall-
esportazzjonijiet ta' materja prima fil-forma ta’ dazji u kwoti li huma pprojbiti mid-WTO 
u li artifiċjalment jgħollu l-prezzijiet dinjin tal-materja prima, u għalhekk inaqqsu l-
prezzijiet interni filwaqt li jagħtu lill-produtturi Ċiniżi vantaġġ kompetittiv sinifikanti;

20. Jirrimarka li ċ-Ċina għandha madwar 97% tal-provvisti dinjin ta' elementi rari, li fuqhom 
il-Gvern Ċiniż impona kwoti restrittivi fuq l-esportazzjoni, li jwasslu għal żieda fil-
prezzijiet tax-xiri għall-impriżi Ewropej, li jsibu ruħhom fi żvantaġġ meta mqabblin ma’ 
dawk Ċiniżi;

21. Jistieden lill-UE u liċ-Ċina jiżviluppaw sħubijiet strateġiċi b'rabta mar-riċerka u l-iżvilupp 
u l-innovazzjoni permezz ta' kooperazzjoni msaħħa bejn l-universitajiet u l-istituzzjonijiet 
tar-riċerka Ċiniżi u tal-UE, programmi konġunti akkademiċi u ta' taħriġ u aktar mobbiltà 
għar-riċerkaturi; jilqa' favorevolment il-fatt li l-programmi Ewropej huma miftuħa għal 
timijiet ta' riċerka Ċiniżi, u jitlob li l-programmi Ċiniżi jinfetħu għar-riċerkaturi Ewropej; 
jitlob li jiġu stabbiliti sħubijiet fil-qasam tat-teknoloġija sabiex tiġi indirizzata l-isfida 
komuni tal-iżvilupp ta' metodi ta' produzzjoni li jħarsu r-riżorsi u programmi 
kollaborattivi ta' riċerka, għall-benefiċċju komuni tal-popolazzjonijiet Ewropej u Ċiniżi;

22. Jitlob li ssir valutazzjoni tal-impatt taż-Żoni Ekonomiċi Speċjali Ċiniżi fil-pajjiżi tal-
Afrika ta' Fuq u tal-Afrika sub-Saħarjana, b'mod partikolari dawk li magħhom l-UE 
kkonkludiet ftehimiet ta' kummerċ; jesprimi l-preokkupazzjoni tiegħu dwar il-fatt li l-
politika Ċiniża fl-Afrika jista' jkollha impatt drammatiku fuq ir-riżorsi naturali u 
tikkostitwixxi sfida għall-politiki ta' żvilupp imwettqa mill-UE; jistieden lill-Kummissjoni 
taċċerta ruħha jekk il-politika kummerċjali tal-UE fil-konfront taċ-Ċina hijiex konformi 
mal-politiki Ewropej ta’ kooperazzjoni għall-iżvilupp għall-Afrika.
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