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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för internationell handel 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att handelsobalansen mellan EU och Kina återspeglar 
skillnaderna i den sociala, ekonomiska och demokratiska modellen. Parlamentet anser att 
det faktum att vissa rättigheter inte alls, eller endast i liten utsträckning, respekteras i Kina 
bidrar till obalansen. Parlamentet uppmuntrar därför en dialog mellan dessa två parter.

2. Europaparlamentet anser att Kina innebär en utmaning när det gäller genomförandet av en 
ambitiös europeisk industripolitik, grundad på fastställandet av stränga normer, en 
förstärkning av antidumpningsåtgärderna och ett mer balanserat tillvägagångssätt när det 
gäller offentlig upphandling, forskning och innovation samt grön ekonomi. Parlamentet 
påminner om att en sådan industripolitik endast kan vara effektiv om den utarbetas på 
europeisk nivå och att man på grund av de nationella tillvägagångssätten inte kan tillämpa 
ett europeiskt tillvägagångssätt gentemot Kina.

3 Europaparlamentet anser att EU, i egenskap av världens största marknad, också bör 
fortsätta att vara världsledande när det gäller att fastställa normer. Parlamentet begär 
därför att samtliga varor på den inre marknaden ska respektera de europeiska normerna för 
socialt skydd samt miljömässiga och sanitära normer. Parlamentet kräver att 
kommissionen snabbt föreslår en plan för ett gradvist införande av villkor för utbyten 
och/eller en anpassning vid gränserna.

4. Europaparlamentet påminner om omfattningen av de kinesiska investeringarna i förnybar 
energi men betonar att EU ännu kan inta en ledande ställning om man väljer att inrikta 
sina forskningsinsatser på rena resurser och grön ekonomi samt att investera på dessa 
områden.

5. Europaparlamentet uppmanar EU och Kina att utveckla partnerskap när det gäller 
forskning och utveckling samt industriellt samarbete inom de olika framtidssektorerna för 
grön ekonomi, såsom återvinning, effektiv förvaltning av sällsynta jordartsmetaller under 
hela den ekonomiska cykeln, förnybar energi och energieffektivitet.


