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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Handlu 
Międzynarodowego, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. uważa, że nierównowaga w handlu między UE i Chinami odzwierciedla różnice w modelu 
społecznym, gospodarczym i demokratycznym; uznaje, że przyczynia się do tego 
poszanowanie w niewielkim stopniu lub brak poszanowania niektórych praw w Chinach; 
w związku z tym zachęca obie strony do dialogu partnerskiego;

2. uważa, że wyzwaniem, jakie stawiają Chiny, jest realizacja ambitnej europejskiej polityki 
przemysłowej w oparciu o określone surowe normy, bardziej rygorystyczne środki 
antydumpingowe oraz bardziej zrównoważone podejście w zakresie zamówień 
publicznych, badań i innowacji i gospodarki ekologicznej; przypomina, że taka polityka 
przemysłowa może być skuteczna tylko wtedy, gdy zostanie opracowana na skalę 
europejską i że podejścia krajowe nie umożliwiają przyjęcia spójnego podejścia UE do 
Chin;

3 uważa, że jako największy światowy rynek UE musi również pozostać najważniejszym 
światowym dostawcą norm; domaga się zatem, aby wszystkie towary wprowadzone do 
obrotu na rynku wewnętrznym spełniały europejskie normy ochrony socjalnej, ochrony 
środowiska i ochrony zdrowia; zwraca się do Komisji o szybkie zaproponowanie 
scenariusza stopniowego wprowadzania środków warunkujących w odniesieniu do 
wymiany handlowej lub środków dostosowania na granicach;

4. przypomina skalę chińskich inwestycji w energie odnawialne, jednak podkreśla, że UE 
może jeszcze odegrać czołową rolę, jeżeli zdecyduje się ukierunkować swoje działania 
badawcze na ograniczanie zużycia zasobów i gospodarkę ekologiczną oraz inwestować 
w te dziedziny;

5. zachęca UE i Chiny, by rozwijały partnerstwa w zakresie badań i rozwoju oraz 
współpracy przemysłowej w różnych przyszłościowych sektorach gospodarki 
ekologicznej, takich jak recykling, skuteczne gospodarowanie metalami ziem rzadkich 
w całym cyklu koniunkturalnym, energie odnawialne i efektywność energetyczna.


