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Euroopa Parlamendi 5. veebruari 2009. aasta resolutsioon kaubandus- ja majandussuhete 
kohta Hiinaga  (2008/2171(INI))

Euroopa Parlament,
– võttes arvesse ELi ja Hiina vahelist kõrgetasemelist majandus- ja kaubandusdialoogi 

mehhanismi, mille raames kohtuti esimest korda 25. aprillil 2008. aastal Pekingis;
– võttes arvesse 28. novembril 2007. aastal Pekingis toimunud Hiina ja ELi kümnenda 

tippkohtumise järeldusi;
– võttes arvesse komisjoni teatist pealkirjaga „EL – Hiina: Tihedam partnerlus, suurem 

vastutus” (KOM(2006)0631) ning sellele lisatud töödokumenti pealkirjaga „ELi ja 
Hiina vahelist kaubandust ja investeeringuid käsitlev dokument: Konkurents ja 
partnerlus” (KOM(2006)0632);

– võttes arvesse 9.–14. novembril 2001. aastal Kataris, täpsemalt Dohas toimunud 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) neljandal ministrite konverentsil vastu 
võetud otsust Hiina WTO liikmeks võtmise kohta alates 11. novembrist 2001 ning Hiina 
Taipei WTO liikmeks võtmise kohta alates 1. jaanuarist 2002;

– võttes arvesse oma resolutsioone Hiina kohta, eelkõige oma 7. septembri 2006. aasta 
resolutsiooni ELi ja Hiina suhete kohta1 ning 13. oktoobri 2005. aasta resolutsiooni ELi 
ja Hiina vaheliste kaubandussuhete väljavaadete kohta2;

– võttes arvesse komisjoni 15. veebruari 2007. aasta uurimust „ELi ja Hiina kaubandus- ja 
investeerimissuhete tulevased võimalused ja probleemid (2006–2010)”;

– võttes arvesse oma 10. juuli 2008. aasta resolutsiooni olukorra kohta Hiinas pärast 
maavärinat ja enne olümpiamänge3;

– võttes arvesse Hiinas asuva Euroopa Liidu Kaubanduskoja kaheksandat aastaaruannet 
„Euroopa ettevõtlus Hiinas – seisukoht 2008/2009”;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;
– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ja väliskomisjoni, 

arengukomisjoni, majandus- ja rahanduskomisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A6-0021/2009),

A. arvestades, et alates 2000. aastast on ELi ja Hiina vaheline kaubandus tohutult 
kasvanud, ja arvestades asjaolu, et Euroopa Liit on olnud Hiina suurim 
kaubanduspartner alates 2006. aastast ning et Hiina on olnud Euroopa Liidu suuruselt 
teine kaubanduspartner alates 2007. aastast;

B. arvestades, et suurenenud areng ja WTO liikmesus toob Hiina jaoks peale olulise kasu
kaasa suurema vastutuse maailma majanduslikus korras, sealhulgas Rahvusvahelises 
Valuutafondis ja Maailmapanga kontsernis tervikliku ja positiivse rolli etendamisel;

                                               
1 ELT C 305 E, 14.12.2006, lk 219.
2 ELT C 233 E, 28.9.2006, lk 103.
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0362.



C. arvestades, et hoolimata jätkuvast kasvust, on Hiina ja ELi kahepoolsed 
kaubandussuhted endiselt tasakaalustamata ning et ELi kaubavahetusbilansi puudujääk 
Hiinaga oli 2007. aastal suurem kui 160 miljardit eurot; 

D. arvestades, et tasakaalustamata finants- ja makroökonoomilisest olukorrast ning 
sisenõudluse ja ekspordi vähenemisest sai alguse praegune ülemaailmne finants- ja 
majanduskriis, mis mõjutab ka Hiinat; 

E. arvestades, et pääs Hiina turule on raskendatud riigi poolt juhitava poliitika, 
patendirikkumiste ning mitte üheselt mõistetavate standardite ja nende järgimise 
ebaselge korra tõttu ning et selle tulemuseks on tehnilised ja mittetariifsed 
kaubandustõkked ELi äriühingute jaoks; 

F. arvestades, et ELi kaupade ja teenuste tootjad on maailmaturgudel väga 
konkurentsivõimelised, ja arvestades asjaolu, et vaba ja võrdne pääs Hiina turule 
võimaldaks ELi äriühingutel suurendada oma eksporti ja kohalolekut kõnealusel turul, 
samuti kvaliteeti ja teenuste osutamist Hiina tarbijate jaoks;

G. arvestades, et ELi eksport Hiinasse kasvas 2007. aastal 18,7 % ehk 231 miljardi euro 
võrra;

H. arvestades, et võltsitud ja piraatkaupade tootmismaht Hiinas on endiselt alarmeerivalt 
suur ning et ELi tolliasutuste poolt kinnipeetavatest võltsitud kaupadest 60 % toodetakse 
Hiinas; arvestades, et kõnealuste kaupade tootmine toimub sageli rajatistes, kus 
toodetakse ka reguleeritud turu jaoks ning kus ei pöörata tähelepanu töötajate õigustele 
ja töökaitsenõuetele, ning et need seavad ohtu tarbijad ja kemikaalide korral laiemalt ka 
keskkonna;

Üldseisukohad
1. rõhutab, et ELi-Hiina kaubavahetus on tohutult suurenenud ning on ELi 

kaubandussuhetes kõige olulisem eesmärk;

2. rõhutab, et Euroopa kaubandussuhted Hiinaga peaksid põhinema vastastikkuse, ausa 
konkurentsi ja kaubanduse põhimõttel vastavalt meie ühistele väärtustele ja WTO 
eeskirjade järgimisele, võttes samas arvesse säästvat arengut, keskkonnaalastest 
piirangutest kinnipidamist ja kliimamuutuse ennetamise globaalsetele eesmärkidele 
kaasaaitamist;

3. on seisukohal, et Hiina kui ülemaailmse arengu üks edasiviivaid jõude peaks etendama 
täit osa maailma majandusliku korra püsiva ja tasakaalustatud arengu tagamisel;

4. kutsub komisjoni üles jätkama Hiinaga osaluse ja dialoogi poliitikat; tunneb heameelt 
Hiinale kaubandusega seotud tehnilise abi andmise üle komisjoni poolt; on seisukohal, 
et niisugusel abil on oluline tähtsus seejuures, et toetada Hiina edukat integreerimist 
maailmamajandusse ning eelkõige tema kohustuste ja lubaduste rakendamisel WTOs 
ning sotsiaalsete ja keskkonnatingimuste parandamisel;

5. rõhutab Euroopa Liidu ja Hiina vahelise pretsedenditu koostöö vajadust praeguse 
finants- ja majanduskriisi lahendamiseks; on arvamusel, et Hiinal ja Euroopa Liidul 
avaneb hea võimalus näidata koos üles vastutustunnet ja osaleda kriisi lahendamises;

6. on arvamusel, et kaubandussuhete arendamine Hiinaga peab käima käsikäes niisuguse 
tõelise, viljaka ja tulemusliku poliitilise dialoogi arendamisega, mis hõlmab paljusid 
erinevaid teemasid; on seisukohal, et inimõigused peaksid moodustama Euroopa Liidu 
ja Hiina vaheliste suhete olulise ja lahutamatu osa; kutsub komisjoni üles nõudma 
Hiinaga uuendatud partnerlus- ja koostöölepingu üle peetavatel läbirääkimistel 



inimõiguste klausli tugevdamist;

7. usub, et praegune avatud kaubandussüsteem võiks ergutada võimalusel mõlemale 
poolele kasulikku majandustegevust Hiina ja arengumaade vahel ning võiks luua 
enneolematu võimaluse majanduskasvuks ja arengumaade maailmamajandusse 
integreerimiseks, tingimusel et kaubanduspoliitika on kooskõlas arengueesmärkidega ja 
et majanduskasvu tulemusena vaesus väheneb;

8. ergutab komisjoni püüdlema avatuse poole ELi kaubanduses Hiinaga; on veendunud, et 
Euroopa Liit ja liikmesriigid peaksid jätkama avatud ja õiglase juurdepääsu pakkumist 
Hiina ekspordile ning ennetama konkurentsiprobleemi Hiinaga; on seisukohal, et Hiina 
peaks sellele vastama enda võetud kohustuste tugevdamisega majandusliku avatuse ja 
turu reformi osas;

9. nõuab tungivalt, et Hiinal oleks niisugune aktiivne roll WTOs, mis on samaulatuslik 
tema majandusliku ja kaubandusliku tähtsusega, et edendada ülemaailmse kaubanduse 
igakülgset arengut tugevas ja läbipaistvas eeskirjade raamistikus;

10. tervitab Hiina osalust Washingtonis 15. novembril 2008 toimunud G20 kohtumisel, mis 
peaks sillutama teed Hiina lõplikuks kaasamiseks maailma majandus- ja 
finantsasjadesse, andes talle maailma tasandil edaspidi suurema vastutuse;

11. rõhutab, et protektsionism ei saa olla Euroopa vastus ELi ja Hiina vaheliste 
kaubandussuhete kasvule; on veendunud, et Euroopa Liit ja liikmesriigid peaksid 
püüdlema veelgi kiiremalt täiendavate edusammude tegemise poole Lissaboni 
reformikava osas, et arendada ja ühendada suhtelise eelise valdkondi 
maailmamajanduses ning edendada innovatsiooni ja kutsealast ettevalmistust;

12. märgib, et praeguse majanduskriisiga tegelemiseks on esitatud ulatuslik Hiina 
majanduskasvu ja töökohtade taastamise kava; rõhutab, et toetusmeetmed peavad olema 
ajutised, vastama WTO eeskirjadele ja ei tohi moonutada õiglast konkurentsi;

13. tervitab Hiina riiklike investeerimisfondide ja riigi omandis olevate ettevõtete 
investeerimist Euroopa Liitu, luues töökohti ja suurendades majanduskasvu ning aidates 
kaasa vastastikusele kasule ja investeeringuvoogude tasakaalustamisele; tuletab 
sellegipoolest meelde Hiina finantsturgude läbipaistmatust, rõhutab, kui oluline on 
koostada vähemalt tegevusjuhend, et tagada ELi turule tehtavate Hiina 
investeerimistoimingute läbipaistvus ning kutsub Euroopa Liitu ja Hiinat üles hoidma 
oma vastavad turud investeeringutele võrdselt avatuna ning võtma meetmeid 
läbipaistvuse tagamiseks;

Turulepääs
14. tunneb heameelt asjaolu üle, et alates WTOga liitumisest on Hiinas välisinvesteerijatele 

avatud üha rohkem tööstussektoreid; tunneb aga muret selle pärast, et samal ajal on 
teatavates sektorites välisinvesteeringud piiratud või tõkestatud ning on kehtestatud 
diskrimineerivaid meetmeid välismaa äriühingute vastu, eelkõige äriühingute piiriüleste 
ühinemiste ja omandamiste osas;

15. on seisukohal, et Hiina protektsionistlikud tavad, ülemäärane bürokraatia, jüaani 
väärtuse alanemine, erinevad subsiidiumid ning intellektuaalomandi õiguste puudulik 
usaldusväärsel ja kokkulepitud tasandil jõustamine takistavad paljude ELi äriühingute 
turulepääsu;

16. kutsub Hiinat üles jätkama oma kaupade ja teenuste turgude avamist ning 
majandusreforme, et luua stabiilne, prognoositav ja läbipaistev õiguslik raamistik ELi 



äriühingute jaoks, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks (VKEd); 

17. kutsub komisjoni üles pidama Hiina valitsusega arutelu Hiina postiseaduse eelnõu üle, 
sest kõnealune eelnõu sisaldab sätet, mis takistaks rahvusvahelisi kiirpostiteenuseid; 
usub, et on vaja posti- ja kiirpostiteenuste tasakaalustatud õiguslikku raamistikku, et 
jätkata Hiina poliitikat seoses välisinvesteeringute ja õiglase konkurentsi toetamisega 
kiirpostiteenuste sektoris; 

18. tunnustab Hiina ametivõimude poolt riigi tasandil halduskoormuse vähendamiseks 
astutud samme ning e-valitsuse osas tehtud edusamme õigusaktide avalikkusele 
kättesaadavaks tegemisel, kuid märgib vajadust täiendavate edusammude järele, et 
kindlustada välismaa äriühingute vaba ja võrdne pääs Hiina turule;

19. rõhutab, et Hiina turule juurdepääsu jätkuv avamine pakub ELi äriühingutele võimalusi 
arvukates valdkondades, näiteks masinate tootmine, kemikaalid, mootorsõidukisektor, 
farmaatsiatooted ning info- ja sidetehnoloogiad, puhta arengu mehhanismi projektid, 
põllumajandus, ehitustööd ning finants-, kindlustus-, telekommunikatsiooni- ja 
jaemüügiteenused;

Tõkked, standardid
20. märgib, et mittetariifsed tõkked moodustavad peamise takistuse ELi äriühingutele 

Hiinas ning Hiina ja ELi-välistele äriühingutele Euroopa Liidus, eelkõige väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele;

21. kutsub Hiinat üles kehtestama rahvusvahelised toodete ja teenuste standardid, et 
edendada veelgi kaubandust Hiina ja muude riikide vahel; tunneb heameelt asjaolu üle, 
et Hiina suurendab oma osalust rahvusvahelisi standardeid kehtestavates organites, ning 
on veendunud, et seda tuleks ergutada ja et sellele tuleks vastata ELi osaluse kaudu 
Hiina enda standardeid kehtestavates organites; rõhutab, kui oluline on Hiina impordi 
vastavus Euroopa toidukaupade ja toiduks mittekasutatavate toodete standarditele;

Toorained
22. peab kahetsusväärseks, et Hiina valitsus kasutab jätkuvalt kaubandust moonutavaid 

ekspordipiiranguid, nagu näiteks toorainete ekspordimaksud; kutsub komisjoni üles 
nõudma kõikidel kahepoolsetel läbirääkimistel Hiinaga kõigi praeguste 
ekspordipiirangute kaotamist; rõhutab, et ekspordipiirangute kaotamine moodustab 
olulise osa Euroopa Liidu ja Hiina vahelisest õiglasest kaubandusest; rõhutab, et 
parlament hindab kõiki tulevasi Hiinaga sõlmitavaid kaubanduslepinguid seda silmas 
pidades;

Riigiabi
23. väljendab muret riigi jätkuva sekkumise üle tööstuspoliitikasse ning selgelt 

diskrimineerivate piirangute üle, näiteks piiramatud riiklikud ekspordi rahastamise 
vahendid ja piirangud välisomanduse tasandil teatavates sektorites, mis moonutavad 
Hiina turgu ELi äriühingute jaoks;

Riigihange
24. kutsub Hiinat üles ühinema riigihankelepinguga, nagu lubati 2001. aastal, ja osalema 

konstruktiivselt oma riigihanketuru avamist käsitlevates läbirääkimistes ning kohaldama 
niisuguste läbirääkimiste edukate tulemuste saavutamiseni läbipaistvaid, 
prognoositavaid ja õiglaseid menetlusi riigihankelepingute sõlmimisel, et välismaa 
äriühingud saaksid osaleda võrdsel alusel; kutsub Hiinat üles võimaldama Hiinas 
asutatud ja tegutsevatele ELi ettevõtetele kohest juurdepääsu;



Valuuta
25. tunneb heameelt jüaani väärtuse teatava kasvu üle, mis on toimunud 2008. aastal; nõuab 

tungivalt, et Hiina laseks jätkuvalt jüaani väärtusel kasvada, et selle väärtus 
rahvusvahelistel finantsturgudel, eelkõige seoses euroga, kajastaks veelgi lähemalt Hiina 
majandusseisundit; nõuab tungivalt, et hiinlased hoiaks rohkem välisvaluutareservi 
eurodes;

ELi kohalolek/abi
26. tunneb heameelt edusammude üle niisuguse ELi keskuse loomisel Pekingis, mis hakkab 

aitama väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid, ning keskuse rahastamise eelarverea 
püsivaks muutmisel keskuse tuleviku kindlustamiseks; rõhutab vajadust tagada, et 
keskusele antakse selged volitused, et vältida topeltstruktuuride loomist ja luua 
koostoime liikmesriikide olemasolevate avaliku ja erasektori asutustega; tunneb 
heameelt intellektuaalomandi õiguste VKEde kasutajatoe töö üle ELi VKEdele 
niisuguse teabe ja koolituse pakkumisel, mis käsitleb intellektuaalomandi õiguste 
kaitsmist ja jõustamist Hiinas; 

27. rõhutab, kui oluline on abistada eelkõige VKEsid turulepääsu tõkete ületamisel; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles tagama ELi turulepääsu töörühmade edukas toimimine 
Hiinas; 

Energia, säästev energia
28. kutsub Euroopa Liitu ja Hiinat üles astuma samme, et edendada keskkonnasõbralike 

toodete ja teenuste kaubandust, säästvatesse projektidesse ja säästvasse infrastruktuuri 
tehtavate investeeringute kasvu, ning et ergutada niisuguse tööstuse arengut, mis aitab 
vähendada süsinikuühendite heitmeid;

29. rõhutab Hiina tärkava taastuvenergia sektori võimalusi Euroopa taastuvenergia 
ettevõtluse sektori jaoks; kutsub Hiinat üles parandama turulepääsu kõnealuses 
valdkonnas;

30. kutsub üles tõhusamale koostööle Euroopa Liidu ja Hiina vahel, et edendada vähese 
süsinikdioksiidiheitega tehnoloogia siiret, eelkõige energiatõhusust ja taastuvate 
energiaallikate kasutamist; rõhutab, kui oluline on arendada ja rakendada Hiinas 
süsinikdioksiidi kogumist ja säilitamist, arvestades kivisöe olulist rolli Hiina 
majanduses; palub, et komisjon uuriks võimalusi toetada heade tavade vahetamist 
Hiinaga säästva arengu valdkonnas;

Finantsteenused
31. väljendab oma muret asjaolu pärast, et investeerimine on Hiinas, eelkõige pangandus- ja 

kindlustussektoris, ELi äriühingute jaoks endiselt piiratud mahukatest ja 
diskrimineerivatest litsentsimise kuludest ja eeskirjadest tulenevalt, mis nõuavad 
ühisettevõtete loomist Hiina äriühingutega; kutsub Hiinat üles kõnealuste 
probleemidega viivitamatult tegelema;

32. usub, et ulatuslikud, likviidsed, avatud, läbipaistvad ja hästi reguleeritud finantsturud 
suudavad edendada majanduskasvu, on seisukohal, et Hiina väärtpaberi-, pangandus- ja 
kindlustussektor on mahajäänud, ning ergutab Hiinat täielikult osalema finantsturgude 
regulatiiv- ja järelevalveraamistiku parandamist käsitlevas globaalses arutelus;

33. rõhutab, et oluline on Hiina kaasamine koostöösse Rahvusvahelise Valuutafondiga, et 
töötada välja globaalne toimimisjuhend riiklike investeerimisfondide jaoks, mis aitaks 
tõenäoliselt kaasa suuremale läbipaistvusele;



34. palub komisjoni hinnata võimalikult kiiresti finants- ja majanduskriisi mõju Euroopa 
asjaomastele tööstus- ja teenustesektoritele, mis täidavad otsustavat osa Euroopa Liidu
ja Hiina vaheliste ekspordi- ja impordisuhete määratlemisel; palub, et selle hinnangu 
tulemused esitataks parlamendile niipea, kui suundumus on selgesti tuvastatav;

Vaba ja õiglane kaubandus
Dumpinguvastasus/turumajanduslik staatus
35. on seisukohal, et pidev dialoog kaubandusasutuste vahel võib aidata ennetada ja 

lahendada kaubandusvaidlusi; märgib sellegipoolest, et kaubanduse kaitsemeetmete 
efektiivne ja tõhus kasutamine aitab tagada Hiina ja Euroopa Liidu vahelise kaubanduse 
õiglaseid tingimusi, võttes arvesse Hiina tootjate vastu esitatud dumpinguvastaste 
juhtumite üha suurenevat arvu;

36. on arvamusel, et paljudes valdkondades ei täida Hiina majandus endiselt kriteeriume, 
mille alusel võiks seda käsitleda turumajandusena; kutsub komisjoni üles tegema 
koostööd Hiina valitsusega, et ületada turumajandusliku staatuse andmisega seotud 
takistused ja anda turumajanduslik staatus Hiinale üksnes vajalike kriteeriumide täitmise 
korral; 

Intellektuaalomandi õigused ja võltsimine
37. märgib murega, et hoolimata Hiina edusammudest oma intellektuaalomandi õigusi 

käsitlevate õigusaktide sujuvamaks muutmisel, on intellektuaalomandi õiguste 
tulemuslik jõustamine endiselt ülimalt probleemne; 

38. kutsub Hiinat üles suurendama oma pingutusi intellektuaalomandi õiguste puuduliku 
rakendamise ja jõustamise käsitlemisel; rõhutab, kui tähtis on Hiinas tsentraalse ja 
piirkondliku kaubanduspoliitika ning -korralduse ühtlustamine ning selle ühtne 
rakendamine kogu riigis; 

39. tunneb muret Hiinas esineva võltsitud ja piraatkaupade tootmismahu pärast, mis on 
endiselt alarmeerivalt suur; kutsub komisjoni üles jätkama koostöös Hiina 
ametivõimudega riiklikul ja piirkondlikul tasandil oma võitlust võltsimise vastu;

40. väljendab suurt muret Hiina üha suureneva hulga kasuliku mudeli ja disainilahenduste 
patentide pärast, mis kujutavad endast sageli olemasoleva Euroopa tehnoloogia koopiaid 
või väikesi muudatusi ning ei aita kaasa tegelikule innovatsioonile;

41. usub, et kuna Hiina muutub üha uuendusmeelsemaks, on intellektuaalomandi õiguste 
kaitsmine tema parimates huvides; usub siiski, et õigusnormid, millega nõutakse 
uuenduste registreerimist ainult Hiinas, piiravad suuresti äritegevust, takistavad Hiinal 
uuendustest kasu saada ja vähendavad Hiinas toodetud (Made in China) tootemargi 
väärtust; 

Toll
42. tervitab niisuguse ühise intellektuaalomandi õiguseid käsitleva tollialase tegevuskava 

allkirjastamist, mille eesmärk on tõhustada tollikoostööd võltsitud kaupade 
erikonfiskeerimiste osas ning võtta konkreetseid meetmeid võltsitud toodete läbimüügi 
vähendamiseks; kutsub komisjoni üles pidama Hiinaga läbirääkimisi selle üle, millistel 
tingimustel on Hiina nõus osalema võltsimisvastases kaubanduslepingus (ACTA);

43. palub komisjonil kaubanduse hõlbustamiseks tugevdada tollikoostöö lepingu raames 
koostööd Hiina ametivõimudega;



44. palub komisjonil 2005. aasta tekstiilmaterjale käsitleva vastastikuse mõistmise 
memorandumi järelmeetmena jätkata arutelusid arengute üle ELi ja Hiina vahelise 
tekstiilikaubanduse dialoogis ning kõrgetasemelises majandus- ja kaubandusdialoogi 
mehhanismis; kutsub komisjoni üles kontrollima tähelepanelikult Hiinast imporditavaid 
tekstiiltooteid;

Sotsiaalne ja keskkonnamõju
45. väljendab oma tõsist muret Hiina tööstuse põhjustatud kõrgete saastetasemete pärast 

ning loodusvarade, eelkõige mitte-jätkusuutlikest allikatest saadud loodusvarade
suureneva tarbimise pärast Hiinas; on teadlik, et Euroopa on kõnealuses olukorras 
kaasvastutaja, võttes arvesse, et suurt osa Hiina tööstustoodangust omavad Euroopa 
äriühingud või tellivad seda Euroopa äriühingud ja jaemüüjad Euroopas tarbimiseks;

46. märgib, et viimaste aastate kõrge majanduskasv Hiinas ei ole toonud kasu kõikidele 
Hiina elanikkonna rühmadele ning et rikaste ja vaeste vaheline sotsiaalne lõhe ei ole 
kunagi olnud nii suur kui praegu; 

47. kiidab heaks Hiina keskkonnaalase tegevuse 2008. aasta olümpiamängude 
ettevalmistamisel; kutsub Hiina valitsust üles panustama aktiivselt 30. novembrist kuni 
11. detsembrini 2009 Kopenhaagenis toimuva ÜRO kliimakonverentsi (COP 15) 
õnnestumisse, stimuleerides oma finantssektorit tegema ettevalmistusi rahvusvahelise 
heitkogustega kauplemise süsteemiga liitumiseks;

48. nõuab tungivalt, et Hiina osaleks ÜRO kliimakonverentsil (COP 15) ning tunnustaks 
oma vastutust sellega, et ta võtaks enda kanda oma osa ülemaailmsest ülesandest 
vähendada kasvuhoonegaaside heitmeid ja võidelda kliimamuutuse vastu; 

49. nõuab tungivalt, et Hiina ametivõimud astuksid konkreetseid samme kasvuhoonegaaside 
heitmete vähendamise tavade ja tehnoloogia kasutamise ergutamiseks ja 
vastuvõtmiseks; märgib, et keskkonnasõbraliku ettevõtlustehnoloogia edendamine on 
hädavajalik, kui Hiina valitsus tahab säilitada majanduskasvu ja kaitsta samal ajal oma 
keskkonda; tunnistab, et Hiinalt ei saa oodata, et ta paluks oma elanikel kanda 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise koormat ilma lääne tegevuseta;

50. tunneb muret laste töö pärast Hiinas; palub komisjonil käsitleda kõnealust probleemi 
esimesel võimalusel ning palub Hiina valitsusel suurendada nii palju kui võimalik oma 
jõupingutusi laste töö algpõhjuste kaotamiseks, et lõpetada see nähtus;

51. nõuab tungivalt, et Hiina ratifitseeriks Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
peamised konventsioonid, eelkõige konventsiooni nr 87 ühinemisvabaduse ja 
organiseerumisõiguse kaitse kohta, ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise 
pakti, millele Hiina on alla kirjutanud, kuid ei ole veel ratifitseerinud;

52. tervitab rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite (International Financial Reporting 
Standards − IFRS) ülevõtmist Hiina õigusse; julgustab Hiinat jätkama IFRSi 
kehtestamist samaaegselt nende rakendamise tagamisega; nõuab, et komisjon jälgiks 
hoolikalt IFRSi kehtestamist ja rakendamist Hiinas;

53. kutsub Hiinas tegutsevaid Euroopa ettevõtteid üles kohaldama kõrgeimaid 
rahvusvahelisi standardeid ja ettevõtete sotsiaalse vastutuse parimaid tavasid töötajate ja 
keskkonna suhtes; 

54. väljendab muret töötingimuste ja töötajate õiguste pärast Hiinas; kutsub Hiinat üles 
parandama töötingimusi, et viia need ILO peamiste standardite tasemele;

55. kutsub Euroopa Liitu ja Hiinat üles tegema koostööd standardite väljatöötamisel autode, 



veoautode, raskesõidukite, lennunduse ning laevanduse valdkonnas, et vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja muuta standardid kliimasõbralikumaks;

56. nõuab, et Euroopa Liit ja Hiina teeksid koostööd kemikaalide registreerimise, hindamise 
ja autoriseerimise (REACH) valdkonnas;

57. on ärevuses niisuguste vahejuhtumite hiljutise tulva tõttu, mis on seotud ohtlike Hiina 
toodetega ning eelkõige niisuguste toodetega, mis hõlmavad laste mänguasju, 
toiduaineid ja ravimeid; tunneb heameelt Hiina valitsuse otsuse üle tegeleda kõnealuse 
probleemiga; kutsub komisjoni üles tugevdama kõnealuses valdkonnas toetust ja 
kooskõlastust Hiina ametivõimudega;

58. mõistab teravalt hukka Hiina võimude määratud surmanuhtluse mõnedele nendest, kes 
olid seotud imikupiimapulbri melamiiniga saastamisega;

59. tunneb heameelt komisjoni sellealaste pingutuste üle, mis on tehtud tänu uuele 
süsteemile, mille abil teatatakse kord kvartalis Hiina jõustamistegevusest, et saada eos 
jälile Rapexi Hiina süsteemis teatatud ohtlikele ainetele, suurendades seeläbi Euroopa 
tarbijate ohutust;

60. rõhutab tooteohutuse üldise valitsemise parandamisega tegelevate komisjoni, USA ja 
Hiina haldusorganite kolmepoolsete kontaktide tähtsust; on seoses sellega arvamusel, et 
oleks äärmiselt kasulik anda viivitamatult konkreetne kuju komisjoni ettepanekule luua 
toote- ja impordiohutuse ühine töörühm Atlandi-üleses majandusnõukogus;

Tulevikus võetavad meetmed
61. märgib, et Hiina ühiskond on viimase 30 aasta jooksul palju muutunud ja et püsivad 

muutused paremuse poole võivad toimuda ainult aegamööda; on veendunud, et 
demokraatia nõuab tegusat kodanikuühiskonda, mida kaubandus- ja majandussidemed 
Euroopa Liiduga omakorda tugevdavad; usub seetõttu, et muutused kaubavahetuse 
kaudu on üks mooduseid, kuidas toetada Hiina muutumist avatud ja demokraatlikuks 
ühiskonnaks ning et sellest on kasu kõigile ühiskonnarühmadele; avaldab kahetsust, et 
majandus- ja kaubandussuhete tugevdamine Euroopa Liidu ja Hiina vahel ei toimunud 
käsikäes oluliste edusammudega inimõigustealase dialoogi osas; on veendunud, et 
üldise ja püsiva edu tagamiseks on vaja uusi, eelkõige keskkonnaalaseid ja 
sotsiaalreforme;

62. avaldab kahetsust, et Hiina lükkas edasi 1. detsembril Lyonis toimuma pidanud ELi-
Hiina tippkohtumise, võttes arvesse praegust finants- ja majanduskriisi, ning rõhutab 
kliimamuutust käsitleva konstruktiivse dialoogi ülimat tähtsust ja vastastikust 
arusaamist peamistest kaubandusküsimustest maailma majanduse praeguses kriitilises 
olukorras; loodab, et tippkohtumine toimub esimesel võimalusel;

63. kutsub Hiinat üles jätkama niisugustele jõupingutustele täiel määral kaasaaitamist, mis 
kiirendavad läbirääkimisi Doha arengukava raames;

64. rõhutab, et uue ELi ja Hiina vahelise partnerlus- ja koostöölepingu eesmärk peaks olema 
luua vaba ja õiglane kaubandus, mis põhineb inimõiguste, keskkonna-, säästva arengu ja 
sotsiaalküsimusi käsitlevate klauslite täitmisele pööramisel;

65. tunneb heameelt kõrgetasemelise mehhanismi loomise üle foorumina ELi ja Hiina 
suhete edasiseks arendamiseks strateegilisel tasandil ning on seisukohal, et kõnealuse 
protsessi olulise elemendi moodustab asjaolu, et kõrgetasemelise mehhanismi 
tulemuseks on kaubandushäirete rahuldav lahendamine; kutsub komisjoni üles muutma 
kõrgetasemeline mehhanism ambitsioonikamaks, määrates 2009. aastal moodustatava 



uue komisjoni asepresidentidest ühe koordineerimisvolinikuks, kes juhib 
kõrgetasemelise mehhanismi delegatsiooni;

66. kutsub komisjoni üles tagama kõigi olemasolevate Hiinaga sõlmitud teadusuuringute ja 
arendustegevuse alaste lepingute tõhus toimimine, et edendada koostööd teadus- ja 
arendustegevuse valdkonnas; soovitab suunata Euroopa Liidu ja Hiina ühiseid 
jõupingutusi teadus- ja arendustegevuse valdkonnas strateegilisemalt ning 
asjakohasemalt, pidades silmas tehnoloogilisi läbimurdeid, sotsiaalseid vajadusi, 
looduskatastroofe ning majanduse edasist arengut; palub kokkuleppeosalistel hõlbustada 
tehnoloogia- ja tehniliste erialateadmiste siiret, soodustades teadlaste ning õppejõudude 
osalemist vahetusprogrammides;

67. tervitab Hiina ja Taiwani teineteisele lähenemist; peab Taiwani, kes on ELi suuruselt 
neljas kaubanduspartner Aasias, majandus- ja äriüksuseks; toetab Taiwani osalemist 
vaatlejana asjakohastes rahvusvahelistes organisatsioonides, kus osalemiseks ei ole vaja 
riigi staatust, nt ILOs;

68. nõuab koostöö tõhustamist Euroopa ja Hiina ülikoolide vahel ning teadlaste, uurijate ja 
üliõpilaste liikuvuse suurendamist ELi ja Hiina vahel;

69. toetab ELi-Hiina koostöö jätkuvat edendamist kosmoseteaduse, rakenduste ja 
tehnoloogia alal; on seisukohal, et tihe koostöö on Compassi süsteemi ja Galileo 
programmi samaaegse toimimise jaoks väga oluline, eelkõige nende vastastikuse 
ühildumise tagamiseks kogu maailma kasutajate huvides;

70. nõuab tungivalt, et komisjon ja Hiina valitsus uuriksid koos vahendeid niisuguse 
kõrgetasemelise mehhanismi tööle parlamentaarse mõõtme väljatöötamiseks, kellele on 
antud mandaat jõuda laiema sidusrühmade kogukonnani ning olla nende murede 
häälekandjaks;

71. toetab komisjoni tehtud jõupingutusi VKEde jaoks soodsa majanduskeskkonna loomisel 
teatise „„Kõigepealt mõtle väikestele” Euroopa väikeettevõtlusalgatus „Small Business 
Act”” (KOM(2008)0394) vastuvõtmise kaudu ning tunneb sellega seoses heameelt 
kavatsuse üle käivitada kava „Värav Hiinasse”, mis keskendub eelkõige Hiinas
juhtivtöötajate koolitusprogrammi loomisele, et edendada Euroopa VKEde pääsu Hiina 
turule 2010. aastaks; 

72. kutsub Hiinat üles edendama koostööd Hiina ülikoolide ja ELi VKEde vahel, 
suurendades VKEde innovatsioonitegevust Hiinas, luues sellega rohkem töökohti ning 
suurendades kaubavahetust ja majandustoodangut; kutsub samuti Hiinat üles edendama 
ka mõlema poole koostööd kliimasõbraliku tehnika täiustamiseks ja selle 
ulatuslikumaks kasutamiseks ja Hiinas tegutsevate ELi VKEde põhjustatud 
kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks;

73. palub komisjonil edendada ettevõtetevahelist koostööd, suurendada teadlikkust 
turulepääsu andmebaasi veebisaidist ja parandada vaidluste lahendamise mehhanisme;

74. ergutab Hiina-ELi kaubanduses osalemise suurendamiseks mõeldud programme, nagu 
juhtivtöötajate koolitamise programm; palub komisjonil suurendada tehnilist abi Hiinale 
tervishoiu- ja ohutuseeskirjade rakendamiseks ja tollikoostöö parandamiseks;

75. on veendunud, et Euroopa Liit ja Hiina vastastikune sõltuvus suureneb ning ELi ja Hiina 
vaheliste suhete keerukus ja tähtsus eeldab suuremat kooskõlastatust liikmesriikide 
vahel ja komisjoniga; tuletab Hiinale meelde, et tal tuleb täita rahvusvahelistest 
lepingutest tulenevad kohustused, ning ootab huviga tõhusat ja tulemusele orienteeritud 



dialoogi Hiinaga ülemaailmsete probleemide üle; toetab strateegilist partnerlust ELi ja 
Hiina vahel; nõuab tungivalt, et komisjon suurendaks Euroopa Liidu ja Hiina vahelise 
partnerlus- ja koostöölepingu alaste läbirääkimiste läbipaistvust;

76. on arvamusel, et Hiinas Shanghais toimuv EXPO 2010 on hea võimalus ELi
ettevõtlussektori Hiina ühiskonnale ja Hiina ettevõtlussektorile nähtavaks muutmise, 
nende võrgustikuga sidumise ja neile tutvustamise osas; nõuab tungivalt, et komisjon 
tagaks ELi ettevõtlussektorile messiboksi EXPO 2010-l;

77. kutsub komisjoni üles toetama Hiina-ELi Ärinõukogu loomist sarnaselt Euroopa-
Ameerika Ärinõukoguga; 

o
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78. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Hiina Rahvavabariigi valitsusele 
ja Hiina Rahvakongressile.


