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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. domnieva sa, že nerovnováha v obchode medzi EÚ a Čínou všeobecne odzrkadľuje ich 
rozdielne sociálne, hospodárske a demokratické modely, osobitosti z hľadiska demografie 
a prírodných zdrojov a že k tomu prispieva nedodržiavanie, resp. nedostatočné 
dodržiavanie niektorých práv v Číne, najmä demokratických, sociálnych a 
zamestnaneckých práv; uznáva, že na úpravu tejto nerovnováhy sa vyvíja isté úsilie, ktoré 
však nepovažuje za dostatočné; preto vyzýva na konštruktívny záväzok a stratégiu, ktorou 
by sa dosiahol užší a zodpovednejší dialóg medzi obidvoma partnermi na základe 
vzájomného porozumenia;

2. konštatuje, že v roku 2016 Čína získa štatút trhového hospodárstva, a žiada Komisiu, aby 
v prípade potreby navrhla opatrenia určené na zachovanie mechanizmov na ochranu 
obchodu po roku 2016, prípadne i vrátane opatrení pre inovatívne európske malé a stredné 
podniky; vyzýva Čínu, aby splnila svoje záväzky voči WTO tým, že povolí úplný vstup na 
trh pre tovar a služby, ako aj slobodu investícií; vyzýva na uskutočňovanie takej 
obchodnej politiky medzi EÚ a Čínou, ktorá by umožňovala spoluprácu a hospodársky 
a sociálny rozvoj oboch strán; domnieva sa, že obe strany čelia výzvam, ako aj veľkým 
príležitostiam; zdôrazňuje, že vďaka prudko rastúcemu dopytu v rozvíjajúcich sa 
ekonomikách má EÚ možnosť profitovať z výsledkov globalizácie ďalším posilňovaním 
vývozu svojho tovaru a služieb na nové trhy; zdôrazňuje, že je potrebná pozitívna 
reciprocita, najmä pokiaľ ide o verejné obstarávanie; vyjadruje poľutovanie, že Čína 
naďalej využíva rôzne necolné prekážky obchodu, ktoré výrazne obmedzujú prítomnosť 
európskych podnikov na čínskom trhu a ktoré predstavujú náklady pre európske firmy a 
pripravujú ich o trhové odbytiská; zdôrazňuje, že prístup k mnohým kľúčovým odvetviam 
ostáva aj naďalej obmedzený z dôvodu obmedzení investícií, ktoré majú v strategických 
oblastiach podobu stropov, pokiaľ ide o mieru účasti;

3. upozorňuje na skutočnosť, že európske podniky sa snažia premiestňovať svoju činnosť do 
Číny, aby znížili náklady a zvýšili zisk, a to na úkor pracovnej sily v EÚ a bez 
dodržiavania cieľov, ktoré boli stanovené v oblasti znižovania emisií, a sociálnych a 
zamestnaneckých noriem EÚ;

4. domnieva sa, že výzva, ktorú predstavuje Čína pre EÚ, je vykonávanie ambicióznej a 
proaktívnej priemyselnej politiky EÚ, ktorá by mala byť založená na:

– vypracúvaní, vykonávaní a presadzovaní prísnych noriem,

– posilnení legálnych antidumpingových opatrení,

– prijatí ambicióznejšieho, súvislejšieho a vyrovnaného prístupu v európskej politike 
verejného obstarávania, hlavne s cieľom zlepšiť prístup európskych podnikov na 
čínsky trh,

– uskutočňovaní výskumu a inovácií, 
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– dodržiavaní práv duševného vlastníctva,

– a podporovaní ekologického a udržateľného hospodárstva;

5. upozorňuje na skutočnosť, že takáto priemyselná politika bude účinná len vtedy, ak sa 
bude koordinovať, vyvíjať a vykonávať na úrovni EÚ, a že výlučne samostatné 
vnútroštátne prístupy neumožňujú vytvoriť súdržný a účinný prístup EÚ k Číne;

6. zdôrazňuje, že slabá ochrana proti falšovaniu a nedostatočná ochota zo strany čínskych 
úradov v boji proti falšovaniu výrobkov sú prekážkami ďalšieho rozširovania a investícií 
európskych podnikov v Číne; vyzýva Komisiu, aby v súvislosti so vzťahmi medzi EÚ a 
Čínou a počas nového kola makroekonomických rokovaní zabezpečila primerané 
opatrenia proti falšovaniu;

7. konštatuje, že čínske obmedzenia v prístupe na trh a nedostatočná náležitá ochrana 
duševného vlastníctva sú hlavnými prekážkami ďalšieho rozširovania európskych 
podnikov v Číne; vyzýva preto, aby sa urýchlene zlepšila otvorenosť čínskej ekonomiky;

8. ďalej konštatuje, že pretrvávajú technické prekážky pre zahraničné podniky, že sa zvyšuje 
tendencia k nerovnakému zaobchádzaniu zo strany niektorých čínskych regulačných 
orgánov a tiež že je nedostatočná transparentnosť v oblasti predpisov;

9. so znepokojením konštatuje, že Čína aj naďalej kladie prekážky voľnému celosvetovému 
obchodu so vzácnymi zeminami a výrobkami z nich, pričom tieto prekážky boli ešte 
posilnené znížením vývozných kvót, ktoré teraz zahŕňajú aj zliatiny prvkov vzácnych 
zemín; vyzýva Komisiu, aby začala cielene spolupracovať s Čínou na uzavretí dohôd, 
ktoré budú vzájomne prospešné a budú dodržiavať zákony týkajúce sa životného 
prostredia a medzinárodné obchodné právo;

10. domnieva sa, že zavedením mechanizmu výmeny informácií v súvislosti s medzivládnymi 
dohodami medzi členskými štátmi a tretími krajinami v oblasti obchodu s Čínou Komisia 
zjednoduší zaujatie jednotného prístupu k Číne;

11. zdôrazňuje, že je dôležité vytvoriť medzi oboma stranami investičný rámec, a konštatuje, 
že je dôležité určiť spoločný základ medzi stratégiou Európa 2020 a čínskym päťročným 
plánom;

12. je znepokojený neochotou, ktorú preukazujú čínske orgány pri presadzovaní kybernetickej 
bezpečnosti a stíhaní prípadov počítačovej kriminality, ktorá ohrozuje World Wide Web a 
bezpečnosť informácií a má značný negatívny vplyv na hospodárstvo a spoločnosť EÚ;

13. pripomína pokrok, ktorý dosiahla Čína v rozvoji a zavádzaní vlastných noriem, a 
podporuje všetky formy spolupráce medzi Čínou a EÚ pri medzinárodných rokovaniach 
týkajúcich sa noriem; domnieva sa, že EÚ ako najväčší svetový trh si musí zachovať 
prvenstvo aj ako svetový tvorca noriem, a to najmä v strategických oblastiach; žiada preto, 
aby sa v prípade každého tovaru, ktorý je v obehu na vnútornom trhu, prísne dodržiavali 
normy v oblasti sociálneho zabezpečenia, ochrany životného prostredia a zdravia; vyzýva 
členské štáty, aby posilnili mechanizmy dohľadu nad trhmi s cieľom zabezpečiť, aby sa na 
vnútorný trh dostal len ten tovar, ktorý je v súlade s normami EÚ; žiada Komisiu, aby 
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posúdila, či spoločný prístup EÚ k dohľadu nad trhmi by bol primeraným prostriedkom na 
posilnenie súčasných kontrolných opatrení;

14. konštatuje, že rozsah čínskych investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a 
energetickej účinnosti, ako aj finančná podpora vlády pre tieto oblasti je výzvou pre 
výrobné odvetvia obnoviteľných zdrojov v EÚ; upozorňuje, že podľa správy o celkovom 
stave obnoviteľných zdrojov za rok 2010, ktorú vydala sieť politík pre energiu z 
obnoviteľných zdrojov pre 21. storočie (REN21), ktorá má podporu zo strany 
Medzinárodnej agentúry pre energiu a Organizácie Spojených národov, mala Čína v roku 
2009 najväčší podiel na zvýšení kapacity výroby elektrickej energie z obnoviteľných 
zdrojov (37 GW z celosvetového nárastu 80 GW); žiada preto, aby sa urýchlene podnikli 
kroky a prijali účinnejšie záväzky s cieľom zabezpečiť, aby si EÚ udržala prvenstvo v 
týchto oblastiach a nestal sa z nej len čistý dovozca technológií v oblasti obnoviteľných 
zdrojov tým, že EU zameria svoje úsilie v oblasti výskumu na hospodárne riadenie 
zdrojov a ekologické hospodárstvo a investuje do udržateľného, vyrovnaného a súdržného 
hospodárstva; varuje pred neprimeraným využívaním obchodných a investičných 
prekážok v rámci sektora ekologického hospodárstva; 

15. zdôrazňuje, že Číne patrí prvé miesto na svete v počte veterných elektrární, že čínski a 
indickí výrobcovia veterných turbín patria do prvej svetovej desiatky a že Čína v 
súčasnosti vyrába veľkú časť fotovoltaických panelov na svete; žiada Komisiu a členské 
štáty, aby prijali potrebné opatrenia na podporu rozvoja a ekologicky účinnej výroby 
týchto technológií na území EÚ, ako aj nových inovatívnych technológií, ktoré sú 
potrebné na dosiahnutie ambicióznych cieľov znižovania emisií skleníkových plynov;

16. domnieva sa, že zvyšujúci sa domáci dopyt a pokračovanie v hospodárskych reformách v 
Číne budú rozhodujúcimi faktormi pri podpore vyváženejšieho trhového prostredia a 
znižovaní obchodného deficitu; podporuje uskutočnenie nevyhnutných reforiem 
bankových služieb a rozvoj skutočného trhu so spotrebiteľskými úvermi;

17. vyzýva EÚ a Čínu, aby rozvíjali strategické partnerstvá v oblasti výskumu a vývoja, ako 
aj priemyselnej, technologickej a inovatívnej spolupráce v rôznych perspektívnych 
odvetviach ekologického hospodárstva, ako je znižovanie spotreby, recyklovanie, 
získavanie užitočných materiálov z komunálneho odpadu, účinné a trvalo udržateľné 
riadenie surovín, prvkov vzácnych zemín a iných strategických zdrojov v celom 
hospodárskom cykle, energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti 
prostredníctvom:

– výmeny a spoločnej výroby technológií založených na energii z obnoviteľných 
zdrojov  a spoločných výskumných a rozvojových programov,

– zvyšovania transparentnosti a spoľahlivosti údajov týkajúcich sa energie a výmeny 
najlepších postupov a informácií,

– posilnenia partnerstva pri projekte ITER;

18. vyzýva EÚ, aby vyvinula väčšie úsilie pri podpore bezpečnosti zdrojov tým, že uskutoční 
výskum v oblasti alternatívnych udržateľných zdrojov;
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19. upozorňuje na skutočnosť, že Čína aj naďalej uplatňuje vývozné obmedzenia na suroviny 
v podobe poplatkov a kvót, ktoré WTO zakazuje a ktoré umelo dvíhajú svetové ceny 
surovín, pričom ceny na vnútornom trhu klesajú, čím poskytuje čínskym výrobcom 
značnú konkurenčnú výhodu;

20. upozorňuje na to, že Čína disponuje približne 97 % svetových zásob vzácnych zemín, na 
ktoré čínska vláda uvalila kvóty, ktoré obmedzujú vývoz a vedú k zvyšovaniu nákupných 
cien pre európske podniky, ktoré sú následne v znevýhodnenom postavení voči čínskym 
podnikom;

21. vyzýva EÚ a Čínu, aby rozvíjali strategické partnerstvo týkajúce sa výskumu, vývoja a 
inovácií posilnením spolupráce medzi univerzitami a výskumnými inštitúciami EÚ a 
Číny, prostredníctvom spoločných vzdelávacích a univerzitných programov a zvyšovania 
mobility výskumníkov; víta skutočnosť, že európske programy sú prístupné čínskym 
výskumným tímom, a žiada, aby aj čínske programy boli rovnako prístupné pre 
európskych výskumníkov; žiada, aby sa vytvorili technologické partnerstvá ako odpoveď 
na spoločnú výzvu rozvíjať výrobné spôsoby, ktoré sú šetrné k prírodným zdrojom, a 
spoločné výskumné programy, z ktorých budú mať prospech obyvatelia v Európe aj v 
Číne;

22. požaduje vyhodnotenie vplyvu vytvorenia čínskych osobitných hospodárskych zón v 
afrických a severoafrických krajinách, najmä tých, s ktorými Únia uzavrela obchodné 
dohody; so znepokojením zdôrazňuje, že čínska politika v Afrike môže mať dramatický 
vplyv na prírodné zdroje a predstavuje výzvu pre rozvojové politiky realizované Úniou; 
žiada Komisiu, aby vyhodnotila súlad medzi európskymi obchodnými politikami 
realizovanými vo vzťahu k Číne a európskymi politikami rozvojovej spolupráce na pomoc 
Afrike;
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