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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om International Handel, som 
er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. mener, at uligevægten i handlen mellem EU og Kina afspejler de sociale, økonomiske og 
demokratiske forskelle; mener, at den manglende eller ringe overholdelse af visse 
rettigheder i Kina bidrager hertil, og tilskynder derfor til dialog mellem de to parter;

2. mener, at den udfordring, Kina udgør, kræver iværksættelse af en ambitiøs europæisk 
industripolitik, der bygger på fastlæggelse af strenge normer, en styrkelse af 
antidumpingforanstaltningerne, en mere afbalanceret tilgang til offentlige markeder, 
forskning og innovation samt en grøn økonomi; minder om, at en sådan industripolitik 
kun kan være effektiv, hvis den udformes på europæisk niveau, og at en 
sammenhængende fællesskabspolitik over for Kina ikke er mulig, hvis medlemsstaterne 
anvender individuelle tilgange; 

3 mener, at EU med verdens største marked også bør bevare sin førerposition med hensyn til 
fastlæggelse af normer; kræver derfor, at alle varer, der er i omløb på det indre marked, 
overholder de europæiske normer for social-, miljø- og sundhedsbeskyttelse; anmoder 
Kommissionen om snarest at foreslå en plan for gradvis indførelse af konditionalitet inden 
for samhandlen og/eller for tilpasning ved grænserne;

4. henviser til de meget betydelige kinesiske investeringer inden for vedvarende energi, men 
understreger, at Unionen stadig kan være fremme i forreste række, hvis den vælger at 
dirigere sin forskningsindsats i retning af et mådeholdent ressourceforbrug og grøn 
økonomi og at investere på disse områder; 

5. opfordrer EU og Kina til at udvikle partnerskaber inden for forskning og udvikling og 
industrielt samarbejde i de forskellige fremtidsorienterede sektorer inden for grøn 
økonomi som f.eks. genbrug, effektiv forvaltning af sjældne jordarter i hele 
konjunkturforløbet, vedvarende energi og energieffektivitet.


