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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru comerț
internațional, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție 
ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că dezechilibrele în relațiile comerciale dintre UE și China au la bază diferențele 
existente sub aspectul modelului social, economic și democratic; consideră că absența sau 
respectarea insuficientă a anumitor drepturi în China contribuie la crearea acestor 
dezechilibre; încurajează, deci, dialogul între cei doi parteneri;

2. consideră că provocarea reprezentată de China se referă la punerea în aplicare a unei 
politici industriale europene ambițioase, bazată pe definirea unor norme stricte, pe o 
consolidare a măsurilor antidumping, pe o abordare mai echilibrată în domeniul 
achizițiilor publice, pe cercetare și inovare și pe o economie ecologică; reamintește că o 
asemenea politică industrială nu poate fi eficace decât dacă este concepută la scară 
europeană și că abordările naționale nu permit o abordare comunitară coerentă față de 
China;

3 consideră că, în calitate de cea mai mare piață din lume, UE trebuie să continue să fie, de 
asemenea, primul producător mondial de standarde; solicită, astfel, ca toate bunurile în 
circulație pe piața internă să respecte standardele europene sanitare, de protecție socială și 
de mediu; solicită Comisiei să propună rapid un scenariu de introducere progresivă a unor 
condiții pentru schimburi și/sau o ajustare la frontiere;

4. reamintește volumul investițiilor chineze în domeniul energiilor regenerabile, însă 
subliniază faptul că UE poate rămâne pe primele poziții dacă alege să își îndrepte 
eforturile de cercetare spre folosirea eficientă a resurselor și economia ecologică și să 
investească în aceste domenii;

5. invită UE și China să dezvolte parteneriate în domeniul cercetării și dezvoltării și al 
cooperării industriale în diferitele sectoare de viitor ale economiei ecologice, precum 
reciclarea, gestionarea eficace a pământurilor rare în cadrul ciclului economic, energiile 
regenerabile și eficiența energetică.


