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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. domnieva sa, že nerovnováha v obchode medzi EÚ a Čínou je prejavom rozdielnych 
sociálnych, hospodárskych a demokratických modelov; je toho názoru, že k tomu 
prispieva nerešpektovanie, resp. nedostatočné rešpektovanie niektorých práv v Číne; preto 
vyzýva na dialóg medzi obidvomi partnermi;

2. domnieva sa, že odpoveďou na výzvu, ktorú predstavuje Čína, by mala byť európska 
priemyselná politika, ktorá by bola ambiciózna, založená na ustanovení prísnych noriem, 
posilnení antidumpingových opatrení, vyváženejšom prístupe v oblasti verejného 
obstarávania, výskumu a inovácií a zeleného hospodárstva; pripomína, že takáto 
priemyselná politika môže byť efektívna len vtedy, ak sa bude uskutočňovať na európskej 
úrovni, a že vnútroštátne prístupy neumožňujú jednotný prístup k Číne na úrovni 
Spoločenstva;

3 domnieva sa, že EÚ ako najväčší svetový trh si musí zachovať prvenstvo aj ako svetový 
tvorca noriem; žiada preto, aby sa v prípade každého tovaru, ktorý je v obehu na 
vnútornom trhu, dodržiavali európske normy v oblasti sociálneho zabezpečenia, ochrany 
životného prostredia a zdravia; žiada Komisiu, aby urýchlene vypracovala scenár 
postupného zavádzania podmienenosti obchodných výmen a/alebo opatrení na úpravu 
dane na hraniciach;

4. upozorňuje na rozsah čínskych investícií do obnoviteľných zdrojov energie, zdôrazňuje 
však, že EÚ si ešte stále môže udržať prvenstvo, ak sa rozhodne zamerať svoje úsilie 
v oblasti výskumu na hospodárne využívanie zdrojov a zelené hospodárstvo a investovať 
do týchto oblastí;

5. vyzýva EÚ a Čínu, aby rozvíjali partnerstvá v oblasti výskumu a vývoja a priemyselnej 
spolupráce v rôznych perspektívnych odvetviach zeleného hospodárstva, ako je 
recyklovanie, účinná správa vzácnych zemín v celom hospodárskom cykle, obnoviteľné 
zdroje energie a energetická účinnosť.


