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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru comerț
internațional, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție 
ce urmează a fi adoptată:

1.consideră că dezechilibrele în relațiile comerciale dintre UE și China au la bază diferențele 
existente sub aspectul modelului social, economic și democratic și caracteristicile în 
materie de demografie și de resurse naturale și că absența sau respectarea insuficientă a 
anumitor drepturi în China, în special a drepturilor democratice și a drepturilor 
lucrătorilor, contribuie la crearea acestor dezechilibre; recunoaște că sunt depuse anumite 
eforturi pentru a corecta dezechilibrele, dar că aceste eforturi rămân în continuare 
insuficiente; prin urmare, încurajează angajamentul constructiv și o strategie pentru un 
dialog mai strâns și mai responsabil între cei doi parteneri, bazat pe înțelegere reciprocă;

2. remarcă faptul că, în 2016, China va obține statutul de economie de piață și solicită 
Comisiei să propună măsuri de menținere a mecanismelor de apărare comercială după 
anul 2016, dacă va fi cazul, inclusiv pentru IMM-urile inovatoare europene; solicită 
Chinei să își îndeplinească angajamentele asumate în cadrul OMC permițând accesul liber 
pe piață al bunurilor și serviciilor, precum și libertatea investițiilor; solicită dezvoltarea 
unei politici comerciale UE-China care să permită cooperarea și dezvoltarea economică și 
socială a ambelor părți; consideră că ambele părți se află atât în fața unor provocări, cât și 
a unor oportunități importante; subliniază faptul că cererea masivă din economiile 
emergente oferă UE șansa de a culege fructele globalizării prin consolidarea continuă a 
exporturilor de bunuri și servicii către noi piețe; subliniază nevoia de reciprocitate 
pozitivă, în special în ceea ce privește achizițiile publice; consideră regretabilă impunerea 
de către China a diverse bariere netarifare care limitează foarte mult prezența 
întreprinderilor europene pe piața chineză și care generează costuri pentru firmele 
europene și le privează de posibilitatea de a avea debușeuri comerciale;  subliniază faptul 
că accesul la anumite sectoare-cheie este în continuare restrâns din cauza limitelor impuse 
investițiilor sub forma plafoanelor pentru participațiuni în domeniile strategice;

3. atrage atenția asupra tentației întreprinderilor europene să își transfere activitatea în China 
pentru a-și reduce costurile și a-și crește profiturile, în dauna forței de muncă din UE și 
fără respectarea obiectivelor de reducere a emisiilor și a normelor sociale și de muncă din 
UE;

4. consideră că provocarea reprezentată de China în relația cu UE se referă la punerea în 
aplicare a unei politici industriale europene ambițioase și proactive, care ar trebui să se 
bazeze pe:

– definirea, punerea în aplicare și respectarea unor standarde stricte;

– consolidarea măsurilor legitime antidumping;

– o abordare mai ambițioasă, mai coerentă și mai echilibrată a politicilor europene din 
domeniul achizițiilor publice, în special cu scopul îmbunătățirii accesului 
întreprinderilor europene pe piața chineză;
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– continuarea cercetării și inovării; 

– respectarea drepturilor de proprietate intelectuală;

– promovarea unei economii ecologice și durabile.

5. reamintește că o asemenea politică industrială nu poate fi eficace decât dacă este 
coordonată, dezvoltată și aplicată la scara UE și că strict abordările naționale separate nu 
vor permite acțiuni coerente și eficientă ale UE în relația cu China;

6. subliniază faptul că slaba protecție împotriva contrafacerii și lipsa de voință din partea 
autorităților chineze în a lua măsuri împotriva contrafacerii produselor reprezintă bariere 
pentru continuarea extinderii și investițiilor realizate de întreprinderile europene în China; 
solicită Comisiei ca, în cadrul relațiilor UE-China și pe durata noii runde de negocieri 
macroeconomice, să elaboreze măsuri adecvate împotriva contrafacerii;

7. ia act de faptul că restricțiile chineze legate de accesul pe piață și lipsa unei protecții 
corespunzătoare a drepturilor de proprietate intelectuală reprezintă bariere majore în calea 
extinderii întreprinderilor europene în China; prin urmare, solicită Chinei ca, în mod 
urgent, să își sporească deschiderea economică;

8. în plus, ia act de barierele tehnice cu care se confruntă firmele străine aflate în China, de 
faptul că există o tendință din ce în ce mai pronunțată ca unele agenții de reglementare din 
China să practice tratamente inegale, precum și de lipsa de transparență în sfera de 
reglementare;

9. ia act de faptul că China continuă să impună bariere în calea comerțului mondial liber cu 
pământuri rare și produse derivate, bariere care au devenit și mai solide prin scăderea 
cotelor de export care se referă în prezent și la aliaje de pământuri rare; solicită Comisiei 
să coopereze în mod hotărât cu China pentru a ajunge la acorduri reciproc avantajoase și 
care respectă legislația internațională în domeniul ecologic și al comerțului internațional;

10. consideră că instituirea de către Comisie a unui mecanism de schimb de informații privind 
acordurile interguvernamentale comerciale semnate între statele membre și țări terțe cu 
China vor facilita o relație coerentă cu China;

11. subliniază importanța stabilirii unui cadru investițional între cele două părți și remarcă 
importanța identificării unor domenii comune între Strategia UE 2020 și planul cincinal al 
Chinei;

12. este preocupat de lipsa de voință din partea autorităților chineze în a consolida securitatea 
cibernetică și în a pedepsi criminalitatea cibernetică, care subminează internetul și 
securitatea informatică și care au un impact negativ semnificativ asupra economiei și 
societății din UE;

13. reamintește progresele pe care le-a realizat China în dezvoltarea și introducerea propriilor 
standarde și încurajează orice formă de cooperare între China și UE în cadrul negocierilor 
internaționale referitoare la standarde; consideră că, în calitate de cea mai mare piață din 
lume, UE trebuie să continue să fie, de asemenea, primul producător mondial de 
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standarde, în special în domeniile strategice; solicită, astfel, ca toate bunurile în circulație 
pe piața internă să respecte strict anumite standarde de protecție socială, socială și 
sanitară; îndeamnă statele membre să consolideze mecanismele de supraveghere a pieței 
pentru a garanta că pe piața UE intră doar bunurile care respectă standardele UE; solicită 
Comisiei să analizeze dacă o abordare comună a UE față de supravegherea pieței ar fi 
adecvată pentru consolidarea dispozițiilor actuale privind monitorizarea;

14. remarcă faptul că volumul investițiilor chineze și sprijinul de stat acordat domeniului 
eficienței energetice și energiilor regenerabile reprezintă o provocare pentru sectoarele de 
producție a energiei regenerabile din UE; subliniază că, în conformitate cu Global Status 
Report din 2010 privind energiile regenerabile, publicat de Renewable Energy Policy 
Network for the 21st Century (REN21), cu sprijinul Agenției Internaționale pentru Energie 
și al ONU, China a dezvoltat cea mai mare parte a capacității sale de producție a energiei 
regenerabile în 2009 (37 GW față de o creștere de 80 GW la nivel mondial); prin urmare, 
solicită măsuri urgente și asumarea unui angajament mai solid pentru a garanta că UE 
rămâne pe primele poziții în aceste domenii și că nu devine un importator net de 
tehnologii de producție a energiilor regenerabile, îndreptându-și eforturile de cercetare 
spre gestionarea eficientă a resurselor și spre economia ecologică și investind într-o 
economie durabilă, echilibrată și marcată de coeziune; avertizează împotriva utilizării 
inadecvate a barierelor în calea comerțului și a investițiilor în sectorul bunurilor ecologice; 

15. subliniază faptul că China este liderul mondial în domeniul instalațiilor eoliene, că 
producătorii chinezi și indieni de turbine eoliene se află printre primii zece producători de 
acest gen și că, în prezent, China produce o mare parte din panourile fotovoltaice de pe 
piața lumii; solicită Comisiei și statelor membre să ia măsuri pentru promovarea 
dezvoltării și producției eco-eficiente, pe teritoriul UE, a acestor tehnologii precum și a 
unor noi tehnologii inovatoare necesare atingerii unor obiective ambițioase privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

16. ia act de faptul că cererea internă din ce în ce mai mare și continuarea reformei economice 
din China vor juca un rol decisiv în încurajarea unei piețe mai echilibrate și în reducerea 
deficitului comercial; încurajează reforma necesară a serviciilor bancare și dezvoltarea 
unei piețe autentice de credit pentru consum;

17. invită UE și China să dezvolte parteneriate strategice în domeniul cercetării, dezvoltării și 
al cooperării industriale, tehnologice și al inovării în diferitele sectoare de creștere ale 
economiei ecologice, precum reducerea consumului, reciclarea, mineritul urban, 
gestionarea eficace și durabilă a materiilor prime, a pământurilor rare și a altor resurse 
strategice în cadrul ciclului economic, energiile regenerabile și eficiența energetică, prin:

– partajarea și producerea în comun a tehnologiilor de energie regenerabilă și programe 
comune de cercetare și dezvoltare;

– îmbunătățirea transparenței și a fiabilității datelor privind energia, precum și 
schimburile de cele mai bune practici și de informații;

– consolidarea parteneriatului pentru proiectul ITER;

18. solicită UE să își intensifice eforturile pentru consolidarea propriilor resurse, prin 
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realizarea de cercetări legate de alternativele durabile;

19. atrage atenția asupra faptului că China continuă să aplice restricții la exporturile de materii 
prime sub formă de contingente și tarife care sunt interzise de OMC, crescând astfel în 
mod artificial la nivel mondial prețurile la materiile prime și reducând prețurile pe piața 
internă, ceea ce le acordă producătorilor chinezi un avantaj competitiv semnificativ;

20. subliniază că în China se află circa 97% din rezervele de pământuri rare existente la nivel 
mondial, asupra cărora guvernul chinez a impus cote de export restrictive, crescând astfel 
prețul de achiziție pentru întreprinderile europene și creându-le un dezavantaj față de 
întreprinderile chineze;

21. invită China și UE să dezvolte parteneriate strategice în domeniul cercetării, dezvoltării și 
inovării prin intermediul unei cooperări mai strânse între universitățile și institutele de 
cercetare din UE și din China, prin programe de formare comune și programe academice, 
precum și prin intermediul unei mai mari mobilități a cercetătorilor; salută faptul că 
programele europene sunt deschise echipelor de cercetare chineze și cere deschiderea 
programelor chineze pentru cercetătorii din Europa; încurajează realizarea unor 
parteneriate tehnologice pentru a răspunde provocării comune a dezvoltării de metode de 
producție eficiente din punctul de vedere al resurselor, dar și a unor programe de cercetare 
în colaborare în beneficiul reciproc al populației chineze și europene;

22. solicită evaluarea impactului zonelor economice speciale chineze aflate în țările din nordul 
Africii și din Africa Subsahariană, în special țările cu care UE a încheiat acorduri 
comerciale; subliniază cu îngrijorare că politica chineză în Africa poate avea un impact 
dramatic asupra resurselor naturale, ceea ce constituie o provocare pentru politicile de 
dezvoltare ale UE; solicită Comisiei să evalueze coerența dintre politicile comerciale 
europene referitoare la China și politicile europene de cooperare pentru dezvoltare 
referitoare la Africa.
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