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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. θεωρεί ότι οι εμπορικές ανισορροπίες ΕΕ-Κίνας οφείλονται στις διαφορές του 
κοινωνικού, οικονομικού και δημοκρατικού μοντέλου· εκτιμά ότι σε αυτό συμβάλλει και 
ο ελάχιστος σεβασμός ορισμένων δικαιωμάτων ή η πλήρης παραβίασή τους στην Κίνα· 
ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, τον διάλογο μεταξύ των δύο εταίρων·

2. θεωρεί ότι προκειμένου να απαντηθεί η πρόκληση που δημιουργεί η Κίνα πρέπει να 
εφαρμοσθεί μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική, βασισμένη σε αυστηρούς 
κανόνες, στην ενίσχυση των μέτρων αντι-ντάμπινγκ, την περισσότερο ισορροπημένη 
προσέγγιση σε θέματα κρατικών συμβάσεων, την έρευνα και την καινοτομία και την 
πράσινη οικονομία· υπενθυμίζει ότι μία παρόμοια βιομηχανική πολιτική δεν μπορεί να 
είναι αποτελεσματική παρά μόνον εφόσον σχεδιασθεί σε ευρωπαϊκή κλίμακα και ότι οι 
εθνικές προσεγγίσεις δεν επιτρέπουν συνεπή κοινοτική προσέγγιση έναντι της Κίνας·

3. θεωρεί ότι η ΕΕ, ως πρώτη αγορά παγκοσμίως, πρέπει επίσης να παραμείνει και η πρώτη 
παραγωγός κανόνων παγκοσμίως· ζητεί, ως εκ τούτου, όλα τα προϊόντα που κυκλοφορούν 
στην εσωτερική αγορά να πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα κοινωνικής, περιβαλλοντικής 
και υγειονομικής προστασίας· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει σύντομα ένα 
χρονοδιάγραμμα σταδιακής εισαγωγής επιβολής όρων στις συναλλαγές ή/και μιας 
προσαρμογής στα σύνορα·

4. υπενθυμίζει τις πολύ σοβαρές κινεζικές επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
υπογραμμίζει όμως ότι η ΕΕ μπορεί ακόμη να εξακολουθήσει να είναι πρωτοπορία, εάν 
επιλέξει να προσανατολίσει τις ερευνητικές της προσπάθειες προς την λιτότητα των 
πόρων και την πράσινη οικονομία και να επενδύσει στους τομείς αυτούς·

5. καλεί την ΕΕ και την Κίνα να αναπτύξουν εταιρικές σχέσεις επί θεμάτων έρευνας και 
ανάπτυξης και βιομηχανικής συνεργασίας στους διάφορους τομείς μέλλοντος της 
πράσινης οικονομίας, όπως η ανακύκλωση, η αποτελεσματική διαχείριση σπανίων γαιών 
στο σύνολο του οικονομικού κύκλου, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ενεργειακή 
αποδοτικότητα.


