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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že nerovnováha v obchodních vztazích mezi EU a Čínou odráží rozdíly v 
sociálním, hospodářském a demokratickém modelu; domnívá se, že k tomu přispívá 
nedodržování nebo špatné dodržování některých práv v Číně; vybízí v této souvislosti k 
dialogu mezi oběma partnery;

2. domnívá se, že na výzvu, kterou pro nás Čína představuje, je třeba odpovědět vytvořením 
ambiciózní evropské průmyslové politiky, jež by byla založena na stanovení přísných 
norem, posílení antidumpingových opatření, vyváženějším přístupu v oblasti veřejných 
zakázek a na výzkumu, inovacích a „zelené“ ekonomice; připomíná, že taková 
průmyslová politika může být účinná, pouze pokud bude naplánována v evropském 
měřítku a že jednotlivé vnitrostátní přístupy nedovolují zaujmout koherentní přístup Unie 
k Číně;

3 domnívá se, že jako první světový trh musí EU rovněž zůstat prvním světovým 
producentem norem; požaduje proto, aby veškeré zboží, které je v oběhu na vnitřním trhu, 
splňovalo evropské normy sociální ochrany, ochrany životního prostředí a normy 
zdravotní; žádá Komisi, aby urychleně navrhla scénář postupného zavádění podmíněnosti 
obchodních výměn, a/nebo přiměřených opatření na hranicích;

4. připomíná rozsah čínských investic do obnovitelných zdrojů, ale zdůrazňuje, že EU si 
může udržet své přední postavení, pokud se rozhodne orientovat své výzkumné úsilí do 
úspor zdrojů a do „zelené“ ekonomiky a investovat do těchto oblastí;

5. vyzývá EU a Čínu, aby rozvíjely své partnerství v oblasti výzkumu a vývoje a 
průmyslové spolupráce různých odvětví budoucnosti zelené ekonomiky, jako je 
recyklace, účinná správa vzácných zemin v celém hospodářském cyklu, obnovitelné 
zdroje energie a energetická účinnost;


