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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot  
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy az EU és Kína közötti kereskedelmi egyenlőtlenségek rámutatnak a két 
térség társadalmi, gazdasági és demokratikus modellje közötti különbségekre; úgy látja, 
hogy ezen egyenlőtlenségekhez az is hozzájárul, hogy Kínában egyes jogok nem léteznek, 
vagy nem tartják kellően tiszteletben őket; ezért párbeszédet sürget a két fél között;

2. úgy véli, hogy a Kína által támasztott kihívás egy olyan ambiciózus európai iparpolitika 
végrehajtása, amely szigorú normák kidolgozásán, a dömpingellenes intézkedések 
megerősítésén, valamint a közbeszerzés, a kutatás, az innováció és a zöld gazdaság terén 
egy kiegyensúlyozottabb megközelítés kialakításán alapul; emlékeztet arra, hogy egy 
ilyen iparpolitika csak akkor lehet hatékony, ha európai szinten valósul meg, és ha a 
nemzeti megközelítések teret engednek egy egységes közösségi megközelítés 
kialakításának Kínával szemben;

3 úgy véli, hogy az Uniónak – mint a világ vezető piacának – világszinten továbbra is élen 
kell járnia a normák kialakításában; ezért azt kéri, hogy a belső piacon forgalomban lévő 
valamennyi áru feleljen meg a szociális védelmi, környezetvédelmi és egészségvédelmi 
normáknak; felkéri a Bizottságot, hogy sürgősen dolgozzon ki forgatókönyvet egy 
kereskedelmi feltételrendszer és/vagy egy határokon történő kiigazítási mechanizmus 
fokozatos bevezetésére; 

4. emlékeztet a megújuló energiára irányuló kínai beruházások széles körére, ugyanakkor 
hangsúlyozza, hogy az Unió az élvonalban maradhat, amennyiben úgy dönt, hogy kutatási 
erőfeszítéseit az erőforrások mértékletes felhasználására és a zöld gazdaságra 
összpontosítja, és befektet ezekbe a területekbe;

5. felszólítja az Uniót és Kínát, hogy a kutatás és fejlesztés terén hozzon létre partnerségeket, 
valamint a zöld gazdaság különböző jövőbeli ágazatai, mint például az újrahasznosítás, a 
ritkaföldfémeknek a gazdasági ciklus egészén át tartó hatékony kezelése, a megújuló 
energia, valamint az energiahatékonyság terén alakítson ki ipari együttműködést.


