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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. счита, че търговските дисбаланси между ЕС и Китай отразяват различията в 
социалния, икономическия и демократичния модел; смята, че несъществуването или 
слабото спазване на някои права в Китай допринася за това положение; в тази 
връзка насърчава диалога между двамата партньори;

2. счита, че предизвикателството, което поставя Китай, е прилагането на амбициозна 
европейска промишлена политика, основаваща се на строги норми, засилване на 
антидъмпинговите мерки, по-балансиран подход в областта на обществените 
поръчки, научните изследвания и иновациите, както и екологичната икономика; 
припомня, че такава промишлена политика може да бъде ефикасна само ако се 
планира на европейски равнище и че националните подходи не дават възможност за 
последователен общностен подход по отношение на Китай;

3 счита, че в качеството си на първи световен пазар ЕС трябва също да продължи да 
заема лидерското място в световен план в създаването на норми; следователно 
изисква всички стоки в обращение на вътрешния пазар да спазват европейските 
норми за социална закрила, опазване на околната среда и здравна защита; отправя 
искане към Комисията да предложи в кратки срокове модел за постепенно 
обвързване на търговията с условия и/или въвеждане на коригиране, приложимо на 
границите; 

4. припомня мащаба на китайските инвестиции във възобновяеми енергии, но 
подчертава, че ЕС все още може да бъде начело, ако реши да насочи усилията си в 
областта на научните изследвания към въпроса за пестеливо използване на 
ресурсите и екологичната икономика и да инвестира в тези области;

5. приканва ЕС и Китай да развият партньорства в областта на 
научноизследователската и развойната дейност и промишленото сътрудничество в 
различните обещаващи сектори на екологичната икономика като рециклиране, 
ефикасно управление на редките почви в рамките на икономически цикъл, 
възобновяемите енергии и енергийната ефективност;


