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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Handlu 
Międzynarodowego, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. uważa, że brak równowagi w handlu między UE i Chinami w znacznym stopniu 
odzwierciedla różnice w modelu społecznym, gospodarczym i demokratycznym oraz 
charakterystyczne cechy demograficzne i w zakresie zasobów naturalnych, a także uznaje, 
że przyczynia się do tego poszanowanie w niewielkim stopniu lub brak poszanowania 
w Chinach niektórych praw, a zwłaszcza praw demokratycznych oraz praw socjalnych 
i praw pracowników; uznaje, że w celu przywrócenia równowagi czynione są pewne 
wysiłki, lecz uważa, że nie są one wystarczające; w związku z tym zachęca obie strony do 
konstruktywnego zaangażowania oraz przyjęcia strategii na rzecz bliższego i bardziej 
odpowiedzialnego dialogu partnerskiego opartego na wzajemnym zrozumieniu;

2. odnotowuje, że w 2016 r. Chiny uzyskają status gospodarki rynkowej i zwraca się do 
Komisji, by zaproponowała środki mające na celu zachowanie handlowych mechanizmów 
obrony po 2016 r., w tym w razie potrzeby z myślą o innowacyjnych europejskich MŚP; 
zachęca Chiny do wywiązania się ze zobowiązań w ramach WTO poprzez 
zagwarantowanie pełnego dostępu do chińskiego rynku towarom i usługom z innych 
krajów oraz swobody inwestowania; wzywa do takiej wymiany handlowej między Unią 
Europejską a Chinami, która umożliwi obydwu stronom współpracę oraz rozwój 
społeczno-gospodarczy; wyraża przekonanie, że obie strony stają w obliczu wyzwań, ale 
otwierają się przed nimi również ogromne możliwości; podkreśla, że gwałtownie 
wzrastający popyt w gospodarkach wschodzących jest dla UE szansą na skorzystanie na 
globalizacji przez dalsze zwiększanie eksportu towarów i usług na nowe rynki; zwraca 
uwagę na potrzebę pozytywnych obopólnych korzyści, szczególnie w zakresie zamówień 
publicznych; uznaje za godne ubolewania, że Chiny nadal stosują bariery pozataryfowe, 
które zdecydowanie ograniczają obecność przedsiębiorstw europejskich na chińskim 
rynku oraz oznaczają ogromny koszt i utratę szans na tym rynku dla przedsiębiorstw 
europejskich; podkreśla, że dostęp do niektórych kluczowych sektorów jest wciąż 
ograniczony z powodu ograniczeń inwestycyjnych w związku z limitami nałożonymi na 
inwestycje kapitałowe w strategicznych dziedzinach;

3. zwraca uwagę na fakt, że europejskie przedsiębiorstwa ulegają pokusie przeniesienia 
swojej działalności do Chin, aby zredukować koszty i zwiększyć zyski, ze szkodą dla siły 
roboczej w Unii oraz wbrew celom, jakie postawiła sobie Unia w zakresie redukcji emisji 
zanieczyszczeń oraz norm socjalnych i zatrudnienia;

4. uważa, że wyzwaniem, jakie Chiny stawiają Unii Europejskiej, jest realizacja ambitnej 
i proaktywnej europejskiej polityki przemysłowej w oparciu o:

– określanie, wdrażanie i przestrzeganie surowych norm,

– bardzo rygorystyczne środki antydumpingowe,

– przyjęcie bardziej ambitnego i zrównoważonego podejścia w europejskich strategiach 
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politycznych dotyczących zamówień publicznych, w szczególności z myślą 
o poprawie dostępu europejskich przedsiębiorstw do chińskiego rynku,

– prowadzenie badań naukowych i innowacyjność, 

– poszanowanie praw własności intelektualnej,

– oraz wspieranie zrównoważonej gospodarki;

5. przypomina, że taka polityka przemysłowa może być skuteczna tylko wtedy, jeżeli będzie 
koordynowana, opracowywana i wdrażana na skalę europejską oraz że podejścia krajowe 
same w sobie nie umożliwiają przyjęcia spójnego i skutecznego podejścia UE do Chin;

6. podkreśla, że władze Chin w niewielkim stopniu zapewniają ochronę przed podrabianiem 
towarów i nie chcą rozwiązać tego problemu, co stanowi przeszkodę dla dalszej ekspansji 
przedsiębiorstw europejskich w tym kraju; wzywa Komisję, w ramach stosunków        
UE-Chiny i kolejnych negocjacji makroekonomicznych, do opracowania odpowiednich 
środków w dziedzinie walki z podrabianiem towarów; 

7. zauważa, że wprowadzone przez Chiny ograniczenia dostępu do rynku i brak 
odpowiedniej ochrony praw własności intelektualnej stanowią poważną przeszkodę dla 
dalszej ekspansji przedsiębiorstw europejskich w tym kraju; w związku z tym wzywa do 
bezzwłocznego zwiększenia otwartości gospodarczej Chin; 

8. stwierdza ponadto utrzymywanie technicznych barier dla zagranicznych przedsiębiorstw 
oraz coraz częstszą tendencję niektórych chińskich organizmów regulacyjnych do 
nierównego traktowania, a także brak przejrzystości regulacyjnej;

9. z niepokojem zauważa fakt, że Chiny wciąż utrudniają swobodny światowy obrót 
metalami ziem rzadkich i produktami pochodnymi, a utrudnienia te zwiększyły się 
poprzez ograniczenie kontyngentów eksportowych, które obejmują dziś również stopy 
metali ziem rzadkich; wzywa Komisję do zdecydowanej współpracy z Chinami 
w zakresie zawierania obustronnie korzystnych porozumień przy poszanowaniu 
przepisów w zakresie ochrony środowiska i handlu międzynarodowego;

10. wyraża przekonanie, że stworzenie przez Komisję mechanizmu wymiany informacji nt. 
porozumień dwustronnych między państwami członkowskimi UE a krajami trzecimi 
ułatwi w dziedzinie handlu z Chinami przyjęcie spójnego podejścia do tego kraju;

11. podkreśla znaczenie określenia ram inwestycyjnych między oboma partnerami oraz 
zauważa znaczenie znalezienia punktów zbieżnych między strategią Europa 2020 
a planem pięcioletnim Chin;

12. jest zaniepokojony brakiem gotowości ze strony władz chińskich do wdrażania 
bezpieczeństwa cybernetycznego i ścigania cyberprzestępczości, co zagraża 
bezpieczeństwu sieci i informacji na świecie i ma poważny, negatywny wpływ na 
gospodarkę i społeczeństwo UE;

13. przypomina znaczące postępy Chin w tworzeniu i określaniu ich własnych norm oraz 
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zachęca Chiny i UE do wszelkiej współpracy w ramach międzynarodowych negocjacji 
w sprawie norm; uważa, że jako największy światowy rynek UE musi również pozostać 
najważniejszym światowym dostawcą norm, w szczególności w dziedzinach 
strategicznych; domaga się zatem, aby wszystkie towary wprowadzone do obrotu na 
rynku wewnętrznym ściśle spełniały normy ochrony socjalnej, ochrony środowiska 
i ochrony zdrowia; wzywa państwa członkowskie do wzmocnienia mechanizmów nadzoru 
rynku, aby zapewnić, że wszelkie towary, które nie spełniają norm UE, nie wejdą do 
obrotu na rynku wewnętrznym; zwraca się do Komisji o ocenę, czy wspólne podejście UE 
w zakresie nadzoru rynku pozwoliłoby w odpowiedni sposób wzmocnić obecne przepisy 
dotyczące kontroli;

14. przypomina, że skala inwestycji w energie odnawialne i wsparcia finansowego rządu Chin 
na rzecz efektywności energetycznej i energii odnawialnych stanowi wyzwanie dla 
unijnego sektora wytwarzania energii odnawialnych; zwraca uwagę, że – zgodnie ze 
światowym sprawozdaniem dotyczącym energii odnawialnych za 2010 r. opublikowanym 
przez globalną sieć promowania energii odnawialnej w XXI w. („REN21”) wspieraną 
przez Międzynarodową Agencję Energii i Organizację Narodów Zjednoczonych – z 80 
gigawatów (GW) dodatkowo produkowanej na świecie energii odnawialnej, najwięcej, 
czyli aż 37 GW, przypada na Chiny; w związku z tym wzywa do podjęcia bezzwłocznych 
działań i większego zaangażowania się w zapewnienie, że UE będzie nadal odgrywać 
wiodącą rolę w tych obszarach i nie stanie się importerem netto technologii energii 
odnawialnej poprzez ukierunkowanie swoich działań badawczych na racjonalne 
wykorzystanie zasobów i gospodarkę ekologiczną oraz poprzez inwestowanie 
w zrównoważoną i spójną gospodarkę; ostrzega przed niewłaściwym wykorzystywaniem 
barier w handlu i inwestycjach w sektorze produktów ekologicznych; 

15. podkreśla, że Chiny zajmują pierwsze miejsce na świecie, jeżeli chodzi o budowę 
elektrowni wiatrowych, że chińscy i indyjscy wytwórcy turbin wiatrowych znajdują się 
w pierwszej dziesiątce oraz że Chiny produkują obecnie większość paneli 
fotowoltaicznych na świecie; wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia 
niezbędnych działań, aby promować wydajny ekologicznie rozwój i produkcję na 
terytorium Unii tych technologii oraz nowych innowacyjnych technologii pomagających 
osiągnąć ambitne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych;

16. uważa, że wzrost popytu krajowego oraz dążenie do reform gospodarczych w Chinach 
będą miały kluczowe znaczenie dla promowania bardziej zrównoważonego środowiska 
rynkowego oraz dla zmniejszenia deficytu dwustronnego; zachęca do przeprowadzenia 
niezbędnej reformy usług bankowych oraz do stworzenia rzeczywistego rynku kredytów 
konsumenckich;

17. zachęca UE i Chiny, by rozwijały strategiczne partnerstwa w zakresie badań i rozwoju 
oraz współpracy przemysłowej i technologicznej, jak również innowacji w różnych 
przyszłościowych sektorach gospodarki ekologicznej, takich jak ograniczanie zużycia 
energii, recykling i tzw. górnictwo miejskie, skuteczne i zrównoważone gospodarowanie 
surowcami, metalami ziem rzadkich i innymi strategicznymi zasobami w całym cyklu 
koniunkturalnym, energie odnawialne i efektywność energetyczna, dzięki:

– współdzieleniu i wspólnej produkcji technologii energii odnawialnej oraz wspólnym 
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programom na rzecz badań i rozwoju,

– większej przejrzystości i wiarygodności danych na temat energii oraz lepszej 
wymianie najlepszych praktyk i informacji,

– wzmocnieniu partnerstwa w ramach projektu ITER;

18. wzywa UE do wzmożenia wysiłków na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa zasobów 
poprzez prowadzenie badań nad trwałymi rozwiązaniami alternatywnymi;

19. zwraca uwagę na fakt, że Chiny nadal stosują ograniczenia dotyczące eksportu surowców 
w postaci ceł lub kwot, których zakazuje WTO i które przyczyniają się do sztucznego 
wzrostu światowych cen surowców, w wyniku czego ceny krajowe są niższe, dając 
chińskim producentom znaczną przewagę z punktu widzenia konkurencji;

20. przypomina, że Chiny pokrywają około 97% zapotrzebowania na pierwiastki ziem 
rzadkich, na które rząd chiński nałożył kwoty ograniczające eksport, w wyniku czego 
nastąpił wzrost cen zakupu dla przedsiębiorstw europejskich, które znajdują się w bardziej 
niekorzystnej sytuacji niż przedsiębiorstwa chińskie;

21. wzywa UE i Chiny do nawiązania strategicznych partnerstw w dziedzinie badań, rozwoju 
i innowacyjności na drodze pogłębionej współpracy UE z chińskimi uniwersytetami 
i instytutami badawczymi, wspólnych szkoleń i programów akademickich oraz 
zwiększonej mobilności pracowników naukowych; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
europejskie programy udostępniane są chińskim zespołom badawczym, oraz domaga się, 
by chińskie programy były także udostępniane europejskim naukowcom; zachęca do 
rozwoju partnerstwa technologicznego, by odpowiedzieć na wspólne wyzwanie, jakim jest 
opracowanie sposobów produkcji przy oszczędnym zużyciu zasobów oraz wspólnych 
programów badawczych dla wspólnego dobra Europejczyków i obywateli Chin;

22. domaga się oceny wpływu chińskich specjalnych stref ekonomicznych w krajach 
afrykańskich i północno-afrykańskich, a w szczególności w tych krajach, z którymi UE 
zawarła porozumienia handlowe; podkreśla z zaniepokojeniem, że chińska polityka 
prowadzona w Afryce może mieć dramatyczny w skutkach wpływ na zasoby naturalne 
i że stanowi ona wyzwanie dla europejskiej polityki rozwoju; wzywa Komisję, by 
przeprowadziła ocenę zgodności europejskiej polityki handlowej w stosunku do Chin, 
a także europejskiej polityki współpracy na rzecz rozwoju w stosunku do Afryki.
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