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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za mednarodno trgovino kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da trgovinska neravnovesja med EU in Kitajsko odsevajo razlike v družbenem, 
ekonomskem in demokratičnem modelu ter posebnosti na področju demografije in 
naravnih virov ter da k temu prispeva nespoštovanje ali pomanjkljivo spoštovanje 
nekaterih pravic, zlasti demokratičnih in socialnih pravic ter pravic delavcev, na 
Kitajskem; priznava, da obstajajo prizadevanja, da se to neravnovesje odpravi, vendar so 
še vedno nezadostna; zato spodbuja konstruktivno sodelovanje in strategijo za tesnejši in 
bolj odgovoren dialog med partnericama na podlagi vzajemnega razumevanja;

2. opozarja, da bo Kitajski leta 2016 priznan status tržnega gospodarstva, in Komisijo 
poziva, naj predlaga ukrepe za ohranitev poslovnih obrambnih mehanizmov po letu 2016, 
če je potrebno, tudi za inovativna evropska mala in srednja podjetja; poziva Kitajsko, naj 
izpolni svoje obveznosti v okviru STO, tako da omogoči popoln dostop do trga blaga in 
storitev ter svobodo naložb; poziva k oblikovanju trgovinske politike med Unijo in 
Kitajsko, ki bo omogočila sodelovanje ter gospodarski in socialni razvoj obeh strani; je 
prepričan, da se obe strani soočata z izzivi, vendar se jima ponujajo tudi velike priložnosti; 
poudarja, da ima EU zdaj, ko povpraševanje v vzpenjajočih se gospodarstvih narašča, prav 
tako priložnost izkoristiti prednosti globalizacije, če bo povečala izvoz blaga in storitev na 
nove trge; poudarja, da je treba zagotoviti pozitivno vzajemnost, zlasti kar zadeva javna 
naročila; ugotavlja, da Kitajska žal še vedno uporablja netarifne ovire, ki močno 
omejujejo navzočnost evropskih podjetij na kitajskem trgu, jim povzročajo stroške in 
omejujejo njihova prodajna mesta; poudarja, da je dostop do številnih osrednjih sektorjev 
še vedno otežen zaradi omejitev naložb, in sicer kapitalskih deležev na strateških 
področjih;

3. opozarja na težnje evropskih podjetij k selitvi svojih dejavnosti na Kitajsko, da bi 
zmanjšala stroške in povečala dobiček, na škodo delovne sile v EU in brez spoštovanja 
ciljev glede zmanjšanja emisij ter socialnih in zaposlitvenih standardov EU;

4. meni, da je izziv, ki ga pomeni Kitajska za EU, izvajanje ambiciozne in proaktivne 
evropske industrijske politike, ki bi morala temeljiti na:

– oblikovanju, uvajanju in uresničevanju strogih standardov,

– krepitvi zakonitih protidampinških ukrepov,

– sprejetju bolj velikopoteznega, skladnega in uravnoteženega pristopa v evropskih 
politikah javnih naročil, zlasti da bi izboljšali dostop evropskih podjetij na kitajski trg,

– raziskovanju in inovacijah, 

– spoštovanju pravic intelektualne lastnine,

– spodbujanju okolju prijaznega in trajnostnega gospodarstva;
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5. opozarja, da takšna industrijska politika ne more biti učinkovita, če ni usklajena, 
zasnovana in izvajana na evropski ravni, in da ločeni nacionalni pristopi sami po sebi ne 
omogočajo usklajenega in učinkovitega pristopa Unije do Kitajske;

6. poudarja, da neustrezna zaščita pred ponarejanjem in nepripravljenost kitajskih oblasti, da 
bi se spopadle s tem problemom, ovirata nadaljnjo širitev in naložbe evropskih podjetij na 
Kitajskem; poziva Komisijo, naj v okviru odnosov EU-Kitajska in v novem krogu 
makroekonomskih pogajanj oblikuje ustrezne ukrepe proti ponarejanju;

7. ugotavlja, da so kitajske omejitve dostopa do trga in neustrezna zaščita pravic 
intelektualne lastnine največje ovire za nadaljnjo širitev evropskih podjetij na Kitajskem; 
zato Kitajsko poziva, naj nemudoma zagotovi večjo gospodarsko odprtost;

8. poleg tega ugotavlja, da tehnične ovire za tuja podjetja ostajajo, da nekateri kitajski 
regulativni organi tuja podjetja vse pogosteje obravnavajo pristransko in da regulativno 
področje ni dovolj pregledno;

9. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da Kitajska še naprej ovira svobodno svetovno trgovino z 
redkimi zemeljskimi elementi in njihovimi derivati ter da je te ovire še zaostrila z 
zmanjšanjem izvoznih kvot, ki zdaj zajemajo tudi zlitine redkih zemeljskih elementov; 
poziva Komisijo, naj odločno sodeluje s Kitajsko pri doseganju sporazumov, ki so koristni 
za obe strani ter spoštujejo okoljsko zakonodajo in mednarodno trgovinsko pravo;

10. meni, da bi vzpostavitev mehanizma Komisije za izmenjavo informacij o medvladnih 
sporazumih med državami članicami in tretjimi državami na področju trgovine s Kitajsko 
prispevalo k skladnemu pristopu do Kitajske;

11. poudarja, da je treba vzpostaviti naložbeni okvir za obe strani ter opredeliti skupne točke 
strategije EU 2020 in kitajske petletke;

12. je zaskrbljen zaradi nepripravljenosti kitajskih oblasti za zagotavljanje kibernetske 
varnosti in za pregon kibernetskega kriminala, kar spodkopava varnost svetovnih omrežij 
in podatkov ter ima občutne negativne posledice za gospodarstvo in družbo EU;

13. opozarja na velik napredek, ki ga je Kitajska dosegla pri razvoju in uvedbi lastnih 
standardov, in spodbuja vse oblike sodelovanja med Kitajsko in EU v okviru mednarodnih 
pogajanj o standardih; meni, da mora EU kot največji svetovni trg ostati tudi vodilna pri 
oblikovanju standardov, zlasti na strateških področjih; zahteva torej, da za vse blago v 
obtoku na notranjem trgu veljajo strogi predpisi socialnega, okoljskega in sanitarnega 
varstva; poziva države članice, naj izboljšajo mehanizme za tržni nadzor in tako 
zagotovijo, da na trgu EU ne bo mogoče kupiti blaga, ki ne ustreza standardom EU; 
poziva Komisijo, naj oceni, ali bi enotni pristop EU na področju tržnega nadzora okrepil 
obstoječo nadzorno ureditev;

14. ugotavlja, da obseg kitajskih naložb in vladne finančne podpore na področju energije iz 
obnovljivih virov pomeni izziv za proizvodnjo EU na tem področju; poudarja, da se je v 
skladu s svetovnim poročilom o obnovljivih virih energije, ki ga je leta 2010 objavila 
Mreža za politiko obnovljivih virov energije za 21. stoletje (REN 21) s podporo 
Mednarodne agencije za energijo in Združenih narodov, svetovna proizvodnja energije iz 
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obnovljivih virov v letu 2009 povečala za 80 GW, k čemur je Kitajska prispevala največ, 
kar 37 GW; zato poziva k takojšnjim ukrepom in večji zavezanosti, da bo EU lahko 
ohranila vodilno vlogo na teh področjih in ne bo postala neto uvoznica tehnologij za 
obnovljive vire energije, če bo usmerila svoja raziskovalna prizadevanja v učinkovito 
upravljanje virov in zeleno gospodarstvo ter če bo veliko vlagala v trajnostno, 
uravnoteženo in povezujoče gospodarstvo; svari pred neprimerno uporabo trgovinskih in 
naložbenih ovir v sektorju okolju prijaznih proizvodov; 

15. poudarja, da je Kitajska vodilna svetovna sila na področju gradnje vetrnih elektrarn, da so 
kitajski in indijski proizvajalci vetrnih turbin med desetimi najboljšimi v svetu in da 
Kitajska trenutno proizvaja največji delež fotonapetostnih plošč; poziva Komisijo in 
države članice, naj sprejmejo potrebne ukrepe za spodbujanje okoljsko učinkovitega 
razvoja in proizvodnje takšnih tehnologij na ozemlju EU, pa tudi novih inovativnih 
tehnologij, potrebnih za dosego ambicioznih ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov;

16. meni, da bosta povečanje domačega povpraševanja in nadaljevanje gospodarskih reform 
na Kitajskem odločilna za spodbujanje bolj uravnoteženega trga in zmanjšanje 
dvostranskega primanjkljaja; spodbuja potrebne reforme bančnih storitev in razvoj 
realnega trga potrošniških kreditov;

17. poziva EU in Kitajsko, da razvijeta strateška partnerstva na področju raziskav in razvoja 
ter industrijskega, tehnološkega in inovacijskega sodelovanja v različnih rastočih sektorjih 
prihodnosti zelenega gospodarstva, kot so zmanjšanje porabe, recikliranje in urbano 
rudarstvo, učinkovito in trajnostno upravljanje surovin, redkih zemeljskih elementov in 
drugih strateških virov v celotnem gospodarskem ciklu, obnovljive energije in energetska 
učinkovitost, in sicer:

– z izmenjavo in skupno proizvodnjo tehnologij za obnovljive vire energije ter skupnimi 
programi za razvoj in raziskave,

– z izboljšanjem preglednosti in zanesljivosti podatkov o energiji, pa tudi izmenjave 
praktičnih zgledov in podatkov,

– poglobitvijo partnerstva pri projektu ITER;

18. poziva EU, naj si bolj prizadeva za zanesljivejšo oskrbo z viri, in sicer z iskanjem 
trajnostnih alternativ;

19. poudarja, da Kitajska še vedno za surovine uporablja izvozne omejitve v obliki davkov ali 
kvot, ki jih STO prepoveduje, ki umetno dvigujejo svetovne cene surovin, kar ima za 
posledico nižanje notranjih cen in tako kitajskim proizvajalcem daj znatno konkurenčno 
prednost;

20. opozarja, da ima Kitajska v rokah skoraj 97 % oskrbe z redkimi zemeljskimi elementi, za 
katere je kitajska vlada uvedla kvote, ki omejujejo izvoz in posledično povečujejo 
nakupne cene za evropska podjetja, ki so v slabšem položaju v odnosu do kitajskih.

21. poziva EU in Kitajsko, da razvijeta strateška partnerstva na področju raziskav, razvoja in 
inovacij prek okrepljenega sodelovanja med univerzami in raziskovalnimi ustanovami EU 
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in Kitajske, skupnim usposabljanjem in akademskimi programi ter večjo mobilnostjo 
raziskovalcev; pozdravlja dostopnost evropskih programov za skupine kitajskih 
strokovnjakov in zahteva enako dostopnost kitajskih programov za evropske raziskovalce; 
poziva k vzpostavitvi tehnoloških partnerstev za soočanje s skupnim izzivom iskanja 
načinov proizvodnje, ki so varčni z viri, in skupnih raziskovalnih programov, kar bo 
koristilo tako Evropejcem kot Kitajcem;

22. zahteva oceno učinka kitajskih posebnih ekonomskih con v afriških in severnoafriških 
državah, zlasti tistih, s katerimi je EU sklenila trgovinske sporazume; z zaskrbljenostjo 
poudarja, da bi lahko imela kitajska politika v Afriki dramatične učinke na naravne vire in 
da predstavlja izziv za razvojne politike EU; poziva Komisijo, naj oceni usklajenost 
evropskih trgovinskih politik glede Kitajske z evropskimi politikami razvojnega 
sodelovanja z Afriko.
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