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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad ES ir Kinijos prekybos pusiausvyros trūkumai atsiranda dėl socialinio, 
ekonominio ir demokratinio modelio skirtumų; mano, kad tam įtakos turi ir tai, kad 
Kinijoje negerbiamos tam tikros teisės ar jos nelabai gerbiamos; taigi ragina abi partneres 
pradėti dialogą;

2. mano, kad Kinijai vystantis iškilo uždavinys įgyvendinti griežtai apibrėžtais standartais 
pagrįstą ambicingą Europos pramonės politiką, sustiprinti antidempingo priemones, 
taikyti suderintą metodą viešųjų pirkimų srityje, vykdyti mokslinius tyrimus ir inovacijas 
ir ekologišką ekonomikos veiklą; primena, kad tokia pramonės politika gali būti efektyvi 
tik tuomet, jei bus vykdoma Europos lygiu, ir kad nacionalinio lygio veiksmai nesudaro 
galimybių imtis tinkamų Bendrijos veiksmų Kinijos atžvilgiu;

3 mano, kad būdama didžiausia pasaulio rinka ES taip pat turi būti pasaulinė standartų 
nustatymo lyderė; taigi reikalauja, kad visos vidaus rinkoje esančios prekės atitiktų 
Europos socialinės apsaugos, aplinkos ir sveikatos standartus; ragina Komisiją nedelsiant 
pasiūlyti planą, kaip palaipsniui pradėti taikyti prekybos sąlygas ir (arba) vykdyti pasienio 
mokesčių derinimą;

4. primena, kad Kinija daug investuoja į atsinaujinančius energijos šaltinius, tačiau pabrėžia, 
kad ES dar gali pirmauti, jei ji nuspręs savo mokslinius tyrimus nukreipti į efektyvų 
išteklių naudojimą ir ekologišką ekonomiką ir investuoti į minėtas sritis;

5. ragina ES ir Kiniją plėtoti partnerystę mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje ir 
bendradarbiaujant įvairiuose su ekologiška ekonomika susijusiuose būsimuose pramonės 
sektoriuose, tokiuose kaip antrinis perdirbimas, veiksmingas retųjų žemių tvarkymas 
atsižvelgiant į visą verslo ciklą, atsinaujinantys energijos šaltiniai ir energijos vartojimo 
efektyvumas.


