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Obchodní a hospodářské vztahy s Čínou 
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. února 2009 o obchodních a hospodářských 
vztazích s Čínou  (2008/2171(INI))

Evropský parlament,

- s ohledem na mechanismus hospodářského a obchodního dialogu na nejvyšší úrovni, 
který se poprvé konal dne 25. dubna 2008 v Pekingu,

- s ohledem na závěry desáté vrcholné schůzky Čína – EU konané v Pekingu dne 
28. listopadu 2007,

- s ohledem na sdělení Komise nazvané „EU – Čína: užší partnerství, rostoucí 
odpovědnost“ (KOM(2006)0631) a související pracovní dokument s názvem „Politika 
pro obchod a investice mezi EU a Čínou: Hospodářská soutěž a partnerství“ 
(KOM(2006)0632),

- s ohledem na rozhodnutí přijaté na čtvrté ministerské konferenci Světové obchodní 
organizace (WTO) konané v Dohá v Kataru ve dnech 9. až 14. listopadu 2001, 
o přistoupení Číny do Světové obchodní organizace s účinností od 11. listopadu 2001 
a čínské Taipei s účinností od 1. ledna 2002,

- s ohledem na svá usnesení týkající se Číny, zejména usnesení ze dne 7. září 2006 
o vztazích mezi Evropskou unií a Čínou1 a usnesení ze dne 13. října 2005 o 
perspektivách obchodních vztahů mezi Evropskou unií a Čínou2,

- s ohledem na studii Komise z 15. února 2007 nazvanou „Budoucí příležitosti a výzvy 
v obchodních a investičních vztazích mezi Evropskou unií a Čínou 2006–2010“,

- s ohledem na své usnesení ze dne 10. července 2008 o situaci v Číně po zemětřesení a 
před Olympijskými hrami3,

- s ohledem na osmou výroční zprávu „Písemné stanovisko o evropském obchodu v Číně 
2008/2009 Obchodní komory EU v Číně“,

- s ohledem na článek 45 jednacího řádu,
- s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanoviska, Výboru pro 

zahraniční věci, Výboru pro rozvoj, Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro 
průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A6-
0021/2009),

A. vzhledem k tomu, že obchod mezi Evropskou unií a Čínou od roku 2000 nesmírně 
vzrostl, a vzhledem k tomu, že Evropská unie je největším obchodním partnerem Číny 
od roku 2006 a Čína druhým největším obchodním partnerem Evropské unie od roku 
2007,

B. vzhledem k tomu, že rozvinutější hospodářství a členství ve WTO znamená pro Čínu 
kromě značných výhod i větší odpovědnost hrát plnou a pozitivní roli v globálním 
hospodářském řádu i v Mezinárodním měnovém fondu a ve skupině Světové banky,

C. vzhledem k tomu, že navzdory nepřetržitému růstu zůstává bilaterální obchod mezi 
                                               
1  Úř. věst. C 305 E, 14.12.2006, s. 167.
2  Úř. věst. C 233 E, 28.9.2006, s. 103.
3  Přijaté texty, P6_TA(2008)0362.



Čínou a Evropskou unií, jejíž obchodní deficit s Čínou dosáhl v roce 2007 více než 160 
miliard EUR, nevyvážený, 

D. vzhledem k tomu, že finanční a makroekonomická nerovnováha a pokles vnitřní 
poptávky a vývozu jsou příčinou současné celosvětové finanční a hospodářské krize, 
která postihuje i Čínu, 

E. vzhledem k tomu, že přístup na čínský trh je komplikovaný kvůli průmyslové politice 
řízené státem, porušování patentů, nejednoznačným normám a režimu souladu, což má 
za následek technické a necelní bariéry obchodu pro společnosti EU, 

F. vzhledem k tomu, že výrobci zboží a poskytovatelé služeb z EU jsou na světových 
trzích vysoce konkurenceschopní, a vzhledem k tomu, že spravedlivý a rovnoprávný 
přístup na čínský trh by společnostem EU umožnil zvýšit vývoz a posílit přítomnost na 
tomto trhu a také zvýšit kvalitu a rozšířit služby pro čínské spotřebitele,

G. vzhledem k tomu, že vývoz z Evropské unie do Číny se v roce 2007 zvýšil o 18,7 %, a 
dosáhl tedy hodnoty 231 miliard EUR,

H. vzhledem k tomu, že rozsah produkce padělků a pirátského zboží v Číně zůstává na 
znepokojivě vysoké úrovni a že 60 % padělků zabavených celními orgány Evropské 
unie je vyrobeno v Číně; vzhledem k tomu, že výroba tohoto druhu zboží často probíhá 
v zařízeních, která vyrábějí také zboží pro řádný trh, a bývá v rozporu jak s pracovními 
právy, tak se zdravotními a bezpečnostními požadavky, přičemž toto zboží představuje 
nebezpečí pro spotřebitele a v případě chemikálií i pro širší životní prostředí,

Obecné informace
1. zdůrazňuje, že obchod mezi Evropskou unií a Čínou zažil enormní nárůst a že tato 

skutečnost je v oblasti obchodních vztahů EU zdaleka největší výzvou;

2. zdůrazňuje, že evropské obchodní vztahy s Čínou by měly být založeny na zásadách 
reciprocity a spravedlivé hospodářské soutěže a spravedlivého obchodu, podle našich 
společných hodnot a v souladu s pravidly WTO, a současně by měly zohledňovat 
udržitelný rozvoj, dodržování ekologických limitů a přínos k celosvětovým cílům 
v oblasti předcházení změně klimatu;

3. domnívá se, že Čína jakožto jeden z motorů světového růstu by se měla plně účastnit 
snah o zajištění udržitelného a vyváženého rozvoje globálního hospodářského řádu;

4. vyzývá Komisi, aby pokračovala v politice, jejímž cílem je Čínu zapojit a vést s ní 
dialog; vítá technickou pomoc v oblasti obchodu, kterou Komise Číně poskytla;
považuje takovou pomoc za zásadní pro podporu úspěšné integrace Číny do světové 
ekonomiky, a zejména pro plnění povinností a závazků ve WTO a zlepšování sociálních 
a environmentálních podmínek;

5. zdůrazňuje, že má-li se vyřešit současná finanční a hospodářská krize, je třeba, aby 
Evropská unie a Čína spolupracovaly ve větším rozsahu, než kdykoli předtím; domnívá 
se, že tato situace dává Číně a Evropské unii velkou příležitost k tomu, aby společně 
prokázaly smysl pro odpovědnost a aby přispěly svým dílem k řešení této krize;

6. je toho názoru, že rozvoj obchodních vztahů s Čínou musí jít ruku v ruce s rozvojem 
skutečného, plodného a účinného politického dialogu, který zahrne široké spektrum 
témat; domnívá se, že lidská práva by měla být zásadní a nedílnou součástí vztahů mezi 
Evropskou unií a Čínou; vyzývá Komisi, aby při jednáních s Čínou o obnovené dohodě 
o partnerství a spolupráci trvala na posílení doložky o lidských právech;

7. domnívá se, že budou-li obchodní politiky v souladu s rozvojovými cíli a promítne-li se 
hospodářský růst do snížení chudoby, mohl by dnešní otevřený obchodní systém 



podnítit hospodářskou výměnu mezi Čínou a rozvojovými zeměmi ve prospěch obou 
stran a mohl by být nebývalou příležitostí pro jejich hospodářský růst a začlenění do 
světové ekonomiky;

8. vybízí Komisi, aby v obchodu mezi Evropskou unií a Čínou usilovala o otevřenost; 
domnívá se, že Evropská unie a členské státy by měly i nadále nabízet zboží 
dováženému z Číny otevřený a spravedlivý přístup a očekávat soutěžní výzvu 
přestavovanou Čínou; je toho názoru, že Čína by měla opětovat tyto snahy posílením 
svého závazku hospodářské otevřenosti a tržní reformy;

9. vyzývá Čínu, aby převzala aktivní roli ve WTO, odpovídající jejímu hospodářskému a 
obchodnímu významu, a tak podporovala zdravý rozvoj globálního obchodu v rámci 
silného a transparentního rámce pravidel;

10. vítá účast Číny na setkání G-20 ve Washingtonu dne 15. listopadu 2008, které by mělo 
otevřít cestu k jejímu definitivnímu zapojení do celosvětového hospodářského a 
finančního procesu s následným převzetím větší odpovědnosti na celosvětové úrovni;

11. zdůrazňuje, že protekcionismus nemůže být evropskou odpovědí na růst obchodních 
vztahů mezi Evropskou unií a Čínou; domnívá se, že Evropská unie a členské státy by 
se měly naléhavěji snažit o dosažení většího pokroku v programu Lisabonské reformy, 
aby rozvinuly a sjednotily oblasti komparativních výhod v globální ekonomice a 
podporovaly inovace a odborné vzdělávání;

12. bere na vědomí, že byl představen velký čínský plán obnovy pro růst a zaměstnanost, 
který má být odpovědí na nynější hospodářskou krizi; zdůrazňuje, že podpůrná opatření 
musí být dočasná, musí splňovat pravidla WTO a nesmí narušit spravedlivou 
hospodářskou soutěž;

13. vítá skutečnost, že čínský fond státního majetku a podniky vlastněné státem investují 
v Evropské unii, a přispívají tak k vytváření pracovních míst, růstu, vzájemnému 
prospěchu a rovnováze investičních toků; připomíná však, že čínské finanční trhy 
nejsou transparentní, a zdůrazňuje, že je důležité zavést alespoň kodex chování, který by 
zajistil transparentnost čínských investičních operací v rámci trhu EU; vyzývá 
Evropskou unii a Čínu, aby zachovaly otevřenost svých trhů vůči investicím 
v oboustranně stejné míře, ale aby zavedly opatření týkající se transparentnosti;

Přístup na trh
14. vítá skutečnost, že od přistoupení Číny k WTO, roste v Číně počet průmyslových 

odvětví, která jsou otevřená pro zahraniční investice; je však znepokojen tím, že 
zároveň je do některých odvětví přístup zahraničních investic omezen nebo znemožněn 
a že byla zavedena diskriminační opatření vůči zahraničním firmám – zejména v oblasti 
přeshraničních fúzí a akvizic;

15. domnívá se, že čínské protekcionistické praktiky, rozsáhlá byrokracie, podhodnocování 
měny renminbi, dotace v různé podobě a nedostatek řádných a sjednaných opatření pro 
prosazování práv duševního vlastnictví brání mnoha společnostem EU v plném přístupu 
na čínský trh;

16. vyzývá Čínu, aby více otevřela své trhy zboží a službám a pokračovala ve svých 
hospodářských reformách a aby vytvořila stabilní, předvídatelný a transparentní právní 
rámec pro společnosti EU, zvláště pro malé a střední podniky; 

17. vyzývá Komisi, aby projednávala s čínskou vládou návrh čínského poštovního zákona, 
tak dlouho dokud tento návrh obsahuje ustanovení, která omezují provoz zahraničních 
expresních služeb; věří, že pro další uplatňování čínské politiky podpory zahraničních 



investic a spravedlivé hospodářské soutěže v odvětví expresních zásilkových služeb je 
třeba přijmout vyvážený regulační rámec pro poštovní a expresní služby; 

18. oceňuje kroky podniknuté čínskými orgány ke snížení administrativní zátěže na 
vnitrostátní úrovni a pokrok v elektronické správě vedoucí k zpřístupnění legislativních 
aktů veřejnosti; připomíná však, že je třeba dalšího pokroku k zajištění volného a 
spravedlivého přístupu na čínský trh zahraničním společnostem;

19. zdůrazňuje, že další rozšiřování přístupu na čínský trh poskytne společnostem EU 
příležitosti v mnoha oblastech, například v oblasti strojírenské výroby, chemikálií, 
automobilového odvětví, léčiv a informačních a komunikačních technologií, projektů 
mechanismu čistého rozvoje, zemědělství, stavebnictví, dále v oblasti finančních, 
pojistných a telekomunikačních služeb a v oblasti maloobchodního prodeje;

Překážky, normy
20. připomíná, že necelní překážky představují zásadní problém pro společnosti EU v Číně

a pro čínské společnosti a společnosti ze zemí mimo EU v Evropské unii, obzvláště pro 
malé a střední podniky;

21. vyzývá Čínu, aby s ohledem na podporu rozvoje svého obchodu s ostatními zeměmi 
přijala mezinárodní normy pro výrobky a služby; vítá skutečnost, že Čína zvyšuje svoji 
účast v mezinárodních normotvorných subjektech, a domnívá se, že tento přístup by měl 
být podporován a opětován účastí Evropské unie v čínských normotvorných subjektech; 
vyzdvihuje význam souladu zboží dováženého z Číny s evropskými normami pro 
potravinářské a nepotravinářské výrobky;

Suroviny
22. vyjadřuje politování nad tím, že čínská vláda stále používá vývozní omezení, jako jsou 

vývozní cla na suroviny, která narušují obchod; vyzývá Komisi, aby při všech 
dvoustranných jednáních s Čínou trvala na odstranění všech stávajících vývozních 
omezení; zdůrazňuje, že odstranění těchto vývozních omezení představuje zásadní 
prvek spravedlivého obchodu mezi Evropskou unií a Čínou; zdůrazňuje, že v tomto 
smyslu bude posuzovat všechny budoucí obchodní dohody s Čínou;

Státní podpora
23. je zneklidněn tím, že neustálé státní zásahy do průmyslové politiky a zřejmá 

diskriminační omezení, jako je neomezené financování vývozu státem a omezení 
zahraničního vlastnictví v určitých odvětvích, narušují čínský trh v neprospěch 
společností EU;

Zadávání veřejných zakázek
24. vyzývá Čínu, aby přistoupila na Dohodu o veřejných zakázkách (GPA), jak se zavázala 

v roce 2001, aby se konstruktivně zapojila do jednání o otevření svých trhů s veřejnými 
zakázkami a aby předtím, než bude dosaženo úspěšného završení těchto jednání, 
uplatňovala transparentní, předvídatelné a spravedlivé postupy při zadávání veřejných 
zakázek, které zahraničním společnostem poskytnou rovné příležitosti pro jejich 
získávání; vyzývá Čínu, aby umožnila okamžitý přístup společnostem EU sídlícím 
a působícím v Číně;

Měna
25. vítá určitý nárůst hodnoty renminbi, ke kterému došlo v roce 2008; vyzývá Čínu, aby 

i nadále hodnotu měny renminbi zvyšovala tak, aby na evropských finančních trzích, 
zejména ve vztahu k euru, věrněji odrážela hospodářské postavení Číny; vyzývá 
Číňany, aby zvýšili své devizové rezervy v euru;



Přítomnost/pomoc EU
26. vítá pokrok, jehož bylo dosaženo v souvislosti se založením střediska EU v Pekingu, 

které pomůže malým a středním podnikům; vítá rovněž skutečnost, že v zájmu zajištění 
budoucnosti tohoto střediska byla zřízena stálá rozpočtová položka pro jeho 
financování; zdůrazňuje, že je nutné zajistit, aby toto středisko mělo jasný mandát, čímž 
se zabrání vytváření dvojích struktur a podpoří součinnost se stávajícími veřejnými a 
soukromými institucemi z členských států; oceňuje práci asistenční služby pro otázky 
duševního vlastnictví u malých a středních podniků, která poskytuje informace a školení 
malým a středním podnikům EU o ochraně a vymahatelnosti práv duševního vlastnictví 
v Číně; 

27. zdůrazňuje význam pomoci poskytované zejména malým a středním podnikům při 
překonávání překážek v přístupu na trh; vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily 
úspěšné fungování týmů EU pro přístup na trh zřízených v Číně; 

Energie, trvale udržitelná energie
28. vyzývá Evropskou unii a Čínu, aby podnikly kroky na podporu obchodu se zbožím a 

službami šetrnými k životnímu prostředí a růstu investic do trvale udržitelných projektů 
a infrastruktury a aby podporovaly rozvoj průmyslu, který přispívá ke snížení emisí 
CO2;

29. zdůrazňuje příležitosti, které skýtá rozvíjející se odvětví obnovitelné energie v Číně pro 
evropské podniky v odvětví udržitelné energie; vyzývá Čínu, aby zlepšila přístup na trh 
v této oblasti;

30. vyzývá k posílení spolupráce mezi Evropskou unií a Čínou s cílem podpořit převod 
nízkouhlíkových technologií, zejména v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných 
zdrojů; zdůrazňuje, že vzhledem k významu uhlí pro čínské hospodářství má vývoj a 
uplatnění systému zachycování CO2 v Číně rozhodující význam; vyzývá Komisi, aby 
prozkoumala, jakými způsoby lze dále podporovat výměnu osvědčených postupů s 
Čínou v oblasti udržitelného rozvoje;

Finanční služby
31. vyjadřuje své znepokojení nad skutečností, že možnosti investování společností EU 

v Číně, zejména v bankovnictví a pojišťovnictví, jsou stále omezené vinou velkých a 
diskriminačních nákladů na získání licence a v důsledku pravidel, která požadují 
společné podnikání s čínskými firmami; vyzývá Čínu, aby se těmto záležitostem 
urychleně věnovala;

32. je přesvědčen, že stabilní, likvidní, otevřené, transparentní a řádně regulované finanční 
trhy mohou posílit hospodářský růst; domnívá se také, že čínský trh s cennými papíry a 
čínské bankovnictví a pojišťovnictví dosud nejsou dostatečně rozvinuty, a vybízí Čínu, 
aby se plně zapojila do globální diskuse o zlepšení rámce pro regulaci finančních trhů 
a dohled nad nimi;

33. zdůrazňuje, že je důležité, aby se Čína ve spolupráci s Mezinárodním měnovým fondem 
podílela na vypracování globálního kodexu chování pro státní investiční fondy, který 
pravděpodobně povede k větší transparentnosti.

34. vyzývá Komisi, aby co nejdříve zhodnotila dopad finanční a hospodářské krize na 
příslušná evropská průmyslová odvětví a odvětví služeb, která mají zásadní význam pro 
definování vývozního a dovozního vztahu mezi Evropskou unií a Čínou; požaduje, aby 
bylo toho hodnocení předloženo Parlamentu, jakmile bude možné určit jasný trend;

Volný a spravedlivý obchod



Antidumping / status tržního hospodářství
35. domnívá se, že trvalý dialog mezi obchodními orgány může napomoci předcházení a 

řešení obchodních sporů; vzhledem k narůstajícímu množství stížností na dumpingové 
postupy čínských výrobců upozorňuje však na to, že účinné používání nástrojů na 
ochranu obchodu přispívá k zajištění spravedlivých podmínek obchodu mezi Čínou a 
Evropskou unií;

36. domnívá se, že čínské hospodářství v mnoha oblastech stále nesplňuje všechna kritéria 
tržního hospodářství; vyzývá Komisi, aby spolupracovala s čínskou vládou na 
překonávání překážek pro dosažení statusu tržního hospodářství a aby Číně udělila 
status tržního hospodářství teprve tehdy, až splní veškerá kritéria; 

Práva duševního vlastnictví a padělání
37. se znepokojením připomíná, že ačkoli Čína pokročila ve vytváření své legislativy 

týkající se duševního vlastnictví, účinné prosazování práv duševního vlastnictví zůstává 
vysoce problematické; 

38. vyzývá Čínu, aby zvýšila své snahy vyřešit nedostatečné uplatňování a vymáhání práv 
duševního vlastnictví; zdůrazňuje důležitost harmonizace centrální a regionální 
obchodní politiky a regulace v Číně a její jednotné provádění v celé zemi; 

39. je znepokojen rozsahem produkce padělků a pirátského zboží v Číně, jež zůstává na 
znepokojivě vysoké úrovni; vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s čínskými orgány na 
vnitrostátní i regionální úrovni pokračovala v boji proti padělání;

40. vyjadřuje velké znepokojení nad rostoucím počtem užitných a průmyslových vzorů 
v Číně, jež jsou často kopiemi nebo menšími modifikacemi existujících evropských 
technologií a nepřispívají ke skutečné inovaci;

41. je přesvědčen o tom, že vzhledem k rozvoji inovací v Číně je ochrana práv duševního 
vlastnictví v jejím nejlepším zájmu; současně je však přesvědčen o tom, že předpisy 
požadující v Číně registraci výhradních práv k inovacím by výrazně omezily obchodní 
činnost, znemožnily by, aby měla Čína z inovací prospěch, a vedly by ke znehodnocení 
značky „Made in China“; 

Clo
42. vítá podepsání společného akčního plánu o vymáhání cla v oblasti práv duševního 

vlastnictví, který má za cíl zvýšit celní spolupráci při zabavování padělaného zboží a 
zavést konkrétní opatření vedoucí ke snížení prodeje padělaného zboží; vyzývá Komisi, 
aby jednala s Čínou o jejích podmínkách pro připojení se k obchodní dohodě o boji 
proti padělání (ACTA);

43. žádá Komisi, aby posílila spolupráci s čínskými orgány na dohodě o celní spolupráci, 
zaměřené na usnadnění obchodu;

44. žádá Komisi, jako pokračování memoranda o porozumění 2005 týkajícího se textilu, 
aby i nadále jednala o rozvoji prostřednictvím dialogu o obchodu s textilem mezi Čínou 
a Evropskou unií a mechanismu hospodářského a obchodního dialogu na nejvyšší 
úrovni; vyzývá Komisi, aby pečlivě sledovala dovoz textilu pocházejícího z Číny;

Sociální a environmentální dopad
45. vyjadřuje své vážné znepokojení nad vysokou mírou znečištění způsobenou čínským 

průmyslem a jeho vzrůstající spotřebou přírodních zdrojů, zejména těch 
neobnovitelných; uvědomuje si spoluodpovědnost Evropy za tuto situaci vzhledem 
k tomu, že velkou část čínské průmyslové produkce vlastní evropské firmy nebo si ji 



objednávají evropské firmy a maloobchodníci pro spotřebu v Evropě;

46. konstatuje, že poslední roky velkého hospodářského růstu v Číně nepřinášejí prospěch 
všem skupinám čínského obyvatelstva a že sociální propast mezi bohatými a chudými 
nebyla nikdy tak hluboká jako nyní; 

47. vítá čínské aktivity v oblasti životního prostředí vyvíjené v souvislosti s přípravami 
olympijských her, které se konaly v roce 2008; vyzývá čínskou vládu, aby vybízením 
finančního sektoru k tomu, aby se připravil na zavedení mezinárodního systému 
obchodování s emisními povolenkami, aktivně přispěla k úspěšnému průběhu 
konference Organizace spojených národů o klimatu (COP 15), která se bude konat od 
30. listopadu do 11. prosince 2009 v Kodani;

48. vyzývá Čínu, aby se zúčastnila konference OSN o klimatu (COP 15) a aby přijala svou 
odpovědnost přijetím svého globálního podílu při snižování skleníkových plynů a v boji 
proti změně klimatu; 

49. vyzývá čínské orgány, aby podnikly konkrétní kroky k přijetí a podpoře technologií a 
postupů, které vedou ke snižování skleníkových plynů; připomíná, že podpora zelených 
obchodních technologií bude mít zásadní význam, pokud chce čínská vláda udržet 
hospodářský rozvoj a přitom chránit své životní prostředí; uznává, že nelze očekávat, že 
Čína bude požadovat po svém obyvatelstvu, aby neslo břímě omezování emisí 
skleníkových plynů bez opatření ze západu;

50. je znepokojen dětskou prací v Číně; žádá Komisi, aby řešila tento problém co nejdříve, 
a žádá čínskou vládu, aby maximalizovala své úsilí o odstranění základních příčin 
tohoto jevu s cílem ukončit jej;

51. vyzývá Čínu, aby ratifikovala klíčové úmluvy Mezinárodní organizace práce, obzvláště 
Úmluvu č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat a 
Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který Čína podepsala, ale ještě 
neratifikovala;

52. vítá skutečnost, že Čína provedla mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 
do svého právního řádu; vybízí Čínu, aby i nadále používala IFRS a aby zajistila jejich 
uplatňování v praxi; žádá Komisi, aby pozorně sledovala přijímání a uplatňování IFRS 
v Číně;

53. vyzývá evropské podniky působící v Číně, aby uplatňovaly nejpřísnější mezinárodní 
normy a nejlepší postupy v podnikových systémech sociální odpovědnosti s ohledem na 
pracovníky a životní prostředí; 

54. vyjadřuje své znepokojení nad pracovními podmínkami a právy zaměstnanců v Číně; 
vyzývá Čínu, aby zlepšila pracovní podmínky tak, aby dosáhly úrovně základních 
norem Mezinárodní organizace práce;

55. vyzývá Evropskou Unii a Čínu ke spolupráci v oblasti norem vztahujících se na osobní 
automobily, nákladní vozidla, těžká vozidla a na leteckou a lodní dopravu s cílem snížit 
emise skleníkových plynů a dosáhnout toho, aby se tyto normy staly šetrnějšími ke 
klimatu;

56. vyzývá ke spolupráci mezi Evropskou  unií a Čínou v oblasti regulace, hodnocení a 
povolování chemických látek (REACH);

57. je vysoce znepokojen nedávnou zaplavou případů nebezpečných čínských výrobků, 
především dětských hraček, jídla a léčiv; vítá odhodlání čínské vlády tento problém 
řešit; vyzývá Komisi, aby v této oblasti zvýšila svoji podporu a spolupráci s čínskými 
orgány;



58. důrazně odsuzuje rozsudky smrti vynesené čínskými orgány nad některými z osob, 
které se podílely na kontaminaci sušené kojenecké výživy melaminem;

59. vítá úsilí, které Komise v této oblasti vynaložila díky zavedení systému čtvrtletních 
zpráv o kontrolní činnosti, kterou Čína provádí, aby určila původ nebezpečných 
výrobků, které jsou hlášeny v rámci systému Rapex-Čína, čímž se pro evropského 
spotřebitele zvyšuje bezpečnost;

60. zdůrazňuje význam třístranné komunikace mezi Komisí a vládami USA a Číny 
zaměřené na zlepšení celosvětového řízení bezpečnosti výrobků; je přesvědčen, že v 
této oblasti by bylo velmi užitečné, aby návrh Komise na vytvoření společné pracovní 
skupiny pro bezpečnost výrobků a dovozu v rámci Transatlantické hospodářské rady 
získal co nejdříve konkrétní podobu;

Budoucí kroky
61. konstatuje, že čínská společnost se za posledních třicet let výrazně změnila a že trvalého 

pokroku lze dosáhnout jen pomalu; domnívá se, že demokracie vyžaduje fungující 
občanskou společnost, která je na oplátku posilována obchodními a hospodářskými 
vztahy s Evropskou unií; je proto přesvědčen, že „změna prostřednictvím obchodu“ je 
možností, jak podpořit přeměnu Číny na otevřenou a demokratickou společnost 
prospěšnou pro všechny její části; vyjadřuje politování nad skutečností, že prohlubování 
hospodářských a obchodních vztahů mezi Evropskou unií a Čínou nešlo ruku v ruce se 
zásadním pokrokem v oblasti dialogu o lidských právech; je však přesvědčen, že pro 
zajištění celkového a trvalého pokroku je třeba provést další reformy zejména v oblasti 
ochrany životního prostředí a v sociální oblasti;

62. vzhledem k nynější finanční a hospodářské krizi lituje, že Čína odložila summit EU-
Čína, který se měl konat dne 1. prosince v Lyonu, a zdůrazňuje, že konstruktivní dialog 
o změně klimatu a vzájemné porozumění, pokud jde o hlavní témata v oblasti obchodu, 
jsou v této kritické době pro celosvětové hospodářství nanejvýš důležité; doufá, že tento 
summit se uskuteční co nejdříve;

63. vyzývá Čínu, aby i nadále plně podporovala snahy vedoucí k urychlení jednání o 
rozvojovém programu z Dohá;

64. zdůrazňuje, že nová dohoda o spolupráci a partnerství mezi Evropskou unií a Čínou by 
měla mít za cíl zavedení volného a spravedlivého obchodu založeného na uplatňování 
ustanovení týkajících se lidských práv, životního prostředí, udržitelného rozvoje a 
sociálních otázek;

65. vítá zavedení mechanismu hospodářského a obchodního dialogu na vysoké úrovni jako 
fóra pro další rozvíjení vztahů mezi Evropskou unií a Čínou na strategické úrovni a 
domnívá se, že důležitou součástí tohoto procesu je, že výsledkem dialogu na vysoké 
úrovni je uspokojivé řešení sporných bodů v oblasti obchodu; vyzývá Komisi, aby měla 
v souvislosti s dialogem na nejvyšší úrovni vyšší ambice a určila jednoho z 
místopředsedů v nově ustavené Komisi v roce 2009 za koordinujícího komisaře, který 
povede delegaci v dialogu na nejvyšší úrovni;

66. vyzývá Komisi, aby zajistila účinné provádění všech stávajících dohod o výzkumu a 
vývoji uzavřených s Čínou za účelem podpory spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje; 
doporučuje zaměřit snahy Evropské unie a Číny v oblasti výzkumu a vývoje směrem, 
který bude strategičtější a relevantnější z hlediska technologického pokroku, potřeb 
společnosti, naléhavých environmentálních potřeb a budoucího ekonomického vývoje; 
vyzývá obě strany, aby zprostředkovaly přenos technologií a technického know-how 
tím, že umožní výměnné programy výzkumných a akademických pracovníků;



67. vítá sbližování Číny a Tchaj-wanu; považuje Tchaj-wan, který je v Asii čtvrtým 
největším obchodním partnerem EU, za hospodářský a obchodní subjekt; podporuje, 
aby se Tchaj-wan v pozici pozorovatele zapojoval do významných mezinárodních 
organizací, pokud není členství vyhrazeno pouze státům, například v Mezinárodní 
organizaci práce;

68. vyzývá k větší spolupráci mezi evropskými a čínskými vysokými školami a ke zvýšení 
mobility vědců, výzkumných pracovníků a studentů mezi Evropskou unií a Čínou;

69. podporuje pokračující rozvoj spolupráce Evropské unie a Číny v oblasti vesmírného 
výzkumu, aplikací a technologií; domnívá se, že pro koexistenci systému Compass a 
programu Galileo je nezbytná úzká spolupráce, především aby se zajistila jejich 
slučitelnost v zájmu uživatelů na celém světě;

70. vyzývá Komisi a čínskou vládu, aby společně hledaly prostředky k rozvíjení 
parlamentní dimenze mechanismu hospodářského a obchodního dialogu na nejvyšší 
úrovni, jenž má za úkol oslovit širší společenství investorů a umožnit jim vyjádřit jejich 
názory a obavy;

71. podporuje snahy Komise o vytvoření obchodního prostředí pro malé a střední podniky, 
které bude šetrné k životnímu prostředí, prostřednictvím sdělení nazvaného „Zelenou 
malým a středním podnikům - Small Business Act pro Evropu" (KOM(2008)0394), a 
v tomto ohledu vítá záměr představit plán „Brána do Číny“ se zvláštním zaměřením na 
Program vzdělávání vedoucích pracovníků v Číně, který má podpořit přístup malých a 
středních podniků EU na čínský trh do roku 2010; 

72. vyzývá Čínu, aby podporovala spolupráci mezi čínskými vysokými školami a malými a 
středními podniky EU s cílem posílit inovaci malých a středních podniků v Číně, a 
přispět tak ke zvýšení počtu pracovních míst a rozvoji obchodu a hospodářské 
produkce; vyzývá rovněž Čínu, aby podporovala spolupráci mezi těmito dvěma 
stranami s cílem zlepšit a rozvíjet technologie šetrné vůči klimatu a snižovat emise 
skleníkových plynů, které vznikají v důsledku činnosti malých a středních podniků EU 
v Číně;

73. vyzývá Komisi, aby podporovala spolupráci mezi podniky, zvýšila povědomí 
o internetových stránkách databáze o přístupu na trh a zdokonalila mechanismy pro 
řešení sporů;

74. vyjadřuje podporu programům, jako je program vzdělávání vedoucích pracovníků, 
jejichž cílem je rozšířit obchodní styky mezi Čínou a Evropskou unií; vyzývá Komisi, 
aby zvýšila technickou pomoc Číně a pomohla jí tak provádět zdravotní a bezpečnostní 
předpisy a zlepšit celní spolupráci.

75. domnívá se, že Evropská unie a Čína jsou vzájemně stále závislejší a že složitost 
a důležitost vztahů mezi Evropskou unií a Čínou vyžaduje větší koordinaci mezi 
členskými státy navzájem a s Komisí; připomíná Číně, že musí plnit své závazky 
z mezinárodních dohod; vyjadřuje naději na účinný a konstruktivní dialog s Čínou 
o globálních výzvách; podporuje strategické partnerství mezi Evropskou unií a Čínou; 
naléhá na Komisi, aby zvýšila transparentnost vyjednávání dohody o partnerství 
a spolupráci mezi Evropskou unií a Čínou;

76. je přesvědčen, že EXPO 2010, které se bude konat v Šanghaji (Čína), bude velkou 
příležitostí pro evropské podniky, pokud jde o jejich zviditelnění a kontakty, a že jim 
současně umožní představit se čínské veřejnosti a čínským podnikům; naléhá na 
Komisi, aby zajistila, aby měl podnikatelský sektor EU na výstavě EXPO 2010 svůj 
výstavní stánek;



77. vyzývá Komisi, aby podpořila sestavení Obchodní rady Číny a Evropské unie, jako 
obdoby Obchodní rady USA a Evropské unie; 

o

o o

78. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě a Komisi a vládám a 
parlamentům členských států a vládě Čínské lidové republiky a čínskému parlamentu.


