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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za mednarodno trgovino kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da trgovinska neravnovesja EU – Kitajska odražajo razlike v družbenem, 
ekonomskem in demokratičnem modelu; meni, da k temu prispeva nespoštovanje ali 
pomanjkljivo spoštovanje nekaterih pravic na Kitajskem; zato spodbuja dialog med 
partnerjema;

2. meni, da je izziv, ki ga pomeni Kitajska, izvajanje ambiciozne evropske industrijske 
politike, ki temelji na opredelitvi strogih predpisov, okrepitvi protidampinških ukrepov, 
bolj uravnoteženem pristopu na področju javnih naročil, raziskovanju in inovacijah ter 
zelenem gospodarstvu; opozarja, da takšna industrijska politika ne more biti učinkovita, če 
ni zasnovana na evropski ravni in da nacionalni pristopi ne omogočajo usklajenega 
pristopa Unije do Kitajske; 

3 meni, da mora EU kot prvi svetovni trg ostati tudi prvi globalni proizvajalec predpisov; 
zahteva torej, da za vse blago v obtoku na notranjem trgu veljajo evropski predpisi 
socialnega, okoljskega in sanitarnega varstva; zahteva, da Komisija nemudoma predlaga 
scenarij postopne uvedbe pogojnosti za trgovino in/ali poravnave na mejah;

4. opozarja na obseg kitajskih naložb v obnovljive energije, vendar poudarja, da ima EU še 
lahko vodilno vlogo, če se odloči, da bo usmerila svoja raziskovalna prizadevanja v 
zmernost virov in zeleno gospodarstvo ter da bo vlagala v te sektorje;

5. poziva EU in Kitajsko, da razvijeta partnerstva na področju raziskav in razvoja ter 
industrijskega sodelovanja v različnih sektorjih prihodnosti zelenega gospodarstva, kot so 
recikliranje, učinkovito upravljanje redkih zemelj v celotnem gospodarskem ciklu, 
obnovljive energije in energetska učinkovitost.


