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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för internationell handel 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att handelsobalansen mellan EU och Kina i hög grad återspeglar 
skillnaderna i den sociala, ekonomiska och demokratiska modellen samt i demografiska 
särdrag och naturresurser. Parlamentet anser att det faktum att vissa rättigheter, i 
synnerhet de demokratiska och sociala rättigheterna samt arbetstagares rättigheter, inte 
alls, eller endast i liten utsträckning, respekteras i Kina bidrar till obalansen. Parlamentet 
medger att Kina gör vissa ansträngningar för att rätta till obalanserna, men att de inte är 
tillräckliga. Parlamentet uppmuntrar därför ett konstruktivt samarbete och en strategi för 
en närmare och mer ansvarsfull dialog mellan dessa två parter, på grundval av ömsesidig 
förståelse.

2. Europaparlamentet konstaterar att Kina under 2016 kommer att få status som 
marknadsekonomi och uppmanar kommissionen att vid behov föreslå åtgärder för att 
bevara mekanismerna för handelsskydd efter 2016, inbegripet för innovativa små och 
medelstora europeiska företag. Parlamentet uppmanar Kina att uppfylla sina åtaganden 
inom WTO genom att garantera fullständigt tillträde till marknaden för varor och tjänster 
samt investeringsfrihet. Parlamentet önskar att EU:s och Kinas handelspolitik ska 
underlätta samarbetet och den socioekonomiska utvecklingen hos båda parter. Parlamentet 
anser att båda sidor står inför utmaningar och stora möjligheter. Parlamentet understryker 
att den ökade efterfrågan i tillväxtekonomierna ger EU möjlighet att dra fördel av 
globaliseringen genom att ytterligare stärka exporten av varor och tjänster till nya 
marknader. Parlamentet understryker behovet av positiv ömsesidighet, i synnerhet när det 
gäller offentlig upphandling. Parlamentet beklagar att Kina fortfarande tillämpar olika 
icke-tariffära hinder, som kraftigt begränsar de europeiska företagens närvaro på den 
kinesiska marknaden och innebär kostnader och förlorade handelsmöjligheter för de 
europeiska företagen. Parlamentet understryker att tillträdet till vissa nyckelsektorer 
fortfarande är begränsat till följd av investeringsbegränsningar, i form av tak för 
aktieförvärv, på strategiska områden.

3. Europaparlamentet påpekar att de europeiska företagen frestas att flytta sin verksamhet till 
Kina för att sänka sina kostnader och öka sina vinster, på bekostnad av arbetskraften i 
unionen och utan att respektera målen om minskade föroreningsutsläpp samt EU:s sociala 
och arbetsrättsliga normer.

4. Europaparlamentet anser att Kina innebär en utmaning för EU när det gäller 
genomförandet av en ambitiös och proaktiv europeisk industripolitik som bör baseras på 
följande:

– Fastställandet, genomförandet och uppfyllandet av stränga normer.

– En förstärkning av legitima antidumpningsåtgärder.
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– Antagandet av en mer ambitiös, enhetlig och balanserad strategi för den europeiska 
offentliga upphandlingen, särskilt i syfte att förbättra de europeiska företagens tillgång 
till den kinesiska marknaden.

– Forskning och innovation. 

– Respekten för immateriella rättigheter.

– Främjandet av en grön och hållbar ekonomi.

5. Europaparlamentet påpekar att en sådan industripolitik endast kan vara effektiv om den 
samordnas, utarbetas och genomförs på EU-nivå och att det kommer att vara omöjligt att 
tillämpa en enhetlig och effektiv strategi gentemot Kina utifrån rent nationella 
tillvägagångssätt.

6. Europaparlamentet betonar att det dåliga skyddet mot varumärkesförfalskning och de 
kinesiska myndigheternas ovilja att åtgärda varumärkesförfalskning förhindrar europeiska 
företags fortsatta expansion och investeringar i Kina. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att, inom ramen för förbindelserna mellan EU och Kina och de nya 
makroekonomiska förhandlingarna, överväga lämpliga åtgärder mot 
varumärkesförfalskning.

7. Europaparlamentet konstaterar att de kinesiska begränsningarna av marknadstillträdet och 
avsaknaden av ett verkligt skydd av immateriella rättigheter utgör viktiga hinder för 
europeiska företags fortsatta expansion i Kina. Parlamentet efterlyser därför en skyndsam 
förbättring av Kinas ekonomiska öppenhet.

8. Europaparlamentet konstaterar dessutom att det fortfarande finns tekniska hinder för 
utländska företag och att vissa kinesiska tillsynsorgan i allt större utsträckning tillämpar 
en orättvis behandling. Det saknas också insyn i regleringen.

9. Europaparlamentet konstaterar med oro de hinder som Kina fortsätter att resa mot den 
globala frihandeln med sällsynta jordartsmetaller och derivatinstrument, som hårdnat 
genom minskade exportkvoter som nu inbegriper legeringar av sällsynta jordartsmetaller. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att beslutsamt samarbeta med Kina för att uppnå 
avtal som är förmånliga för båda parter och som respekterar miljölagstiftning och 
internationell handelsrätt.

10. Europaparlamentet anser att det skulle göra det lättare att ha ett enhetligt förhållningssätt 
till Kina om kommissionen inrättade en mekanism för informationsutbyte om 
mellanstatliga avtal mellan medlemsstaterna och tredjeländer när det gäller handel med 
Kina.

11. Europaparlamentet betonar vikten av att införa en investeringsram för de båda parterna 
och konstaterar att det är viktigt att hitta gemensamma nämnare i Europa 2020-strategin 
och Kinas femårsplan.

12. Europaparlamentet är oroat över de kinesiska myndigheternas ovilja att upprätthålla 
IT-säkerhet och väcka åtal mot IT-brott, vilket undergräver de globala nätverken och 
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informationssäkerheten och har väsentlig negativ inverkan på EU:s ekonomi och 
samhälle.

13. Europaparlamentet påminner om de framsteg som Kina har gjort när det gäller att utveckla 
och införa sina egna normer och uppmuntrar alla former av samarbete mellan Kina och 
EU vid de internationella förhandlingarna om normer. Parlamentet anser att EU, i 
egenskap av världens största marknad, också bör fortsätta att vara världsledande när det 
gäller att fastställa normer, i synnerhet på strategiska områden. Parlamentet begär därför 
att samtliga varor på den inre marknaden strikt ska respektera normer för socialt skydd 
samt miljömässiga och sanitära normer. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att stärka 
marknadsövervakningssystemen för att se till att endast varor som uppfyller EU:s normer 
släpps in på den inre marknaden. Parlamentet kräver att kommissionen utvärderar om en 
gemensam EU-strategi för marknadsövervakning skulle vara lämpligt för att stärka de 
nuvarande övervakningsbestämmelserna.

14. Europaparlamentet påminner om att omfattningen av de kinesiska investeringarna i och 
den offentliga finansieringen av energieffektivitet och förnybar energi är en utmaning för 
EU:s egen tillverkningsindustri på detta område. Parlamentet påminner om att enligt 2010 
års världsrapport om förnybar energi från policynätverket för främjande av förnybar 
energi för 2000-talet (The Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, 
”REN 21”), som stöds av Internationella energiorganet och FN, var det Kina som stod för 
den största delen av den ökade produktionen av förnybar energi under 2009 (37 gigawatt 
(GW) av den globala ökningen på 80 GW). Parlamentet efterlyser därför skyndsamma 
åtgärder och större åtaganden för att se till att EU intar en ledande ställning på dessa 
områden och inte blir en nettoimportör av förnybara energitekniker, genom att inrikta 
unionens forskningsinsatser på effektiv resursförvaltning och grön ekonomi samt genom 
att göra investeringar i en hållbar, balanserad och sammanhållen ekonomi. Parlamentet 
varnar för olämplig användning av handels- och investeringshinder på området för gröna 
varor. 

15. Europaparlamentet understryker att Kina är världsledande när det gäller uppförandet av 
vindkraftsparker, att de kinesiska och indiska tillverkarna av vindkraftsturbiner hör till de 
tio främsta och att Kina i dag tillverkar huvuddelen av världens solpaneler. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta åtgärder för att främja utveckling 
och miljöeffektiv produktion i EU av dessa tekniker liksom av de nya innovativa tekniker 
som krävs för att uppnå ambitiösa mål om att minska utsläppen av växthusgaser.

16. Europaparlamentet anser att Kinas ökade inhemska efterfrågan och fullföljandet av 
ekonomiska reformer är avgörande för att främja en mer balanserad marknadssituation 
och minska handelsunderskottet. Parlamentet anser att det är nödvändigt att reformera
banktjänsterna och utveckla en verklig marknad för konsumentkrediter.

17. Europaparlamentet uppmanar EU och Kina att utveckla strategiska partnerskap när det 
gäller forskning och utveckling samt industriellt samarbete och samarbete när det gäller 
teknik och innovation inom de olika framtidssektorerna för grön ekonomi, såsom minskad 
konsumtion, återvinning, ”urban mining”, effektiv och hållbar förvaltning av råvaror, 
sällsynta jordartsmetaller och andra strategiska resurser under hela den ekonomiska 
cykeln, förnybar energi och energieffektivitet genom
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– gemensamma och samproducerade förnybara energitekniker och gemensamma 
forsknings- och utvecklingsprogram,

– en förbättring av öppenheten och datatillförlitligheten på energiområdet samt utbyte av 
bästa metoder och information,

– en förstärkning av partnerskapet för ITER-projektet.

18. Parlamentet uppmanar EU att öka sina insatser för att stärka resurstryggheten genom 
forskning om hållbara alternativ.

19. Europaparlamentet betonar att Kina – i strid med WTO:s regler – alltjämt tillämpar 
exportrestriktioner för råvaror i form av tullar eller kvoter, vilket leder till artificiella 
höjningar av de globala råvarupriserna och påföljande minskningar av de inhemska 
priserna samt en betydande konkurrensfördel för de kinesiska producenterna.

20. Europaparlamentet erinrar om att 97 procent av de sällsynta jordartsmetallerna kommer 
från Kina och att den kinesiska regeringen har infört kvoter som begränsar exporten, 
vilket har lett till en ökning av inköpspriset för de europeiska företagen som följaktligen 
befinner sig i en sämre ställning än de kinesiska företagen.

21. Europaparlamentet uppmanar EU och Kina att utveckla strategiska partnerskap för FoU 
och innovation genom förbättrat samarbete mellan universitet och forskningsinstitutioner i 
EU och i Kina, gemensamma utbildningsprogram och akademiska program samt ökad 
rörlighet för forskare. Parlamentet gläds åt att EU:s program finns tillgängliga för 
kinesiska forskarlag och kräver att också kinesiska program ska bli tillgängliga för 
europeiska forskare. Parlamentet uppmuntrar en utveckling av tekniska partnerskap för att 
bemöta den gemensamma utmaning som utvecklingen av resurseffektiva 
produktionsmetoder och gemensamma forskningsprogram till fördel för både den 
europeiska och kinesiska befolkningen innebär.

22. Europaparlamentet efterlyser en bedömning av konsekvenserna av Kinas särskilda 
ekonomiska zoner för de nordafrikanska länderna och länderna i Afrika söder om Sahara, 
i synnerhet de som ingått handelsavtal med EU. Parlamentet hyser farhågor för att den 
kinesiska politiken i Afrika kan få dramatiska konsekvenser för naturresurserna och 
innebär en utmaning för EU:s utvecklingspolitik. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
bedöma om EU:s handelspolitik gentemot Kina stämmer överens med EU-politiken för 
utvecklingssamarbete gentemot Afrika.
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