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Trgovinski in gospodarski odnosi s Kitajsko
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. februarja 22009 o trgovinskih in 
gospodarskih odnosih s Kitajsko (2008/2171(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju mehanizma gospodarskega in trgovinskega dialoga na visoki ravni med EU 
in Kitajsko, ki je imel prvo sejo dne 25. aprila 2008 v Pekingu,

– ob upoštevanju sklepov desetega vrhunskega srečanja Kitajska–EU, ki je potekalo dne 28. 
novembra 2007 v Pekingu,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom "EU–Kitajska: tesnejši partnerici, 
naraščajoče odgovornosti" (KOM(2006)0631) ter priloženega delovnega dokumenta z 
naslovom "Trgovinska in naložbena politika EU-Kitajska: konkurenca in partnerstvo" 
(KOM(2006)0632),

– ob upoštevanju sklepa s četrte ministrske konference Svetovne trgovinske organizacije 
(STO), ki je potekala v Dohi (Katar) od 9. do 14. novembra 2001, o pristopu Kitajske od 11. 
novembra 2001 in kitajskega Tajpeja k STO od 1. januarja 2002,

– ob upoštevanju svojih resolucij o Kitajski, zlasti resolucije z dne 7. septembra 2006 o 
odnosih med EU in Kitajsko1, ter z dne 13. oktobra 2005 o obetih za trgovinske odnose med 
EU in Kitajsko2,

– ob upoštevanju študije Komisije z dne 15. februarja 2007 z naslovom "Prihodnje priložnosti 
in izzivi v trgovinskih odnosih in naložbah med EU in Kitajsko 2006–2010",

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. julija 2008 o razmerah na Kitajskem po potresu in 
pred olimpijskimi igrami3,

– ob upoštevanju osmega letnega poročila trgovinske zbornice Evropske unije na Kitajskem o 
evropskih podjetjih na Kitajskem v obdobju 2008–2009",

– ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino ter mnenj Odbora za zunanje 
zadeve, Odbora za razvoj, Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za 
industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A6-
0021/2009),

A. ker se je od leta 2000 trgovina med EU in Kitajsko močno povečala in ker je EU od leta 
2006 največji trgovinski partner Kitajske, ta pa je od leta 2007 drugi največji trgovinski 
partner EU,

                                               
1 UL C 305 E, 14.12.2006, str. 219.
2 UL C 233 E, 28.9.2006, str. 103.
3 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0362.



B. ker hitrejši razvoj in članstvo v STO poleg znatnih koristi pomenita večjo odgovornost 
Kitajske pri igranju polne in pozitivne vloge v svetovni gospodarski ureditvi, tudi v 
Mednarodnem denarnem skladu in v skupini Svetovne banke,

C. ker ostaja kljub nenehni rasti dvostranska trgovina med Kitajsko in EU, ki je imela s 
Kitajsko leta 2007 preko 160 milijard EUR trgovinskega primanjkljaja, neuravnovešena, 

D. ker finančno in makroekonomsko neravnovesje ter upad notranjega povpraševanja in izvoza 
predstavljajo jedro sedanje svetovne finančne in gospodarske krize, ki je prizadela tudi 
Kitajsko, 

E. ker je dostop do kitajskega trga zapleten zaradi državno vodenih industrijskih politik, 
kršitve patentov ter dvoumnega režima standardov in skladnosti, kar za podjetja EU ustvarja 
tehnične in necarinske ovire v trgovini, 

F. ker so proizvajalci blaga in storitev iz EU visoko konkurenčni na svetovnih trgih in ker bi 
prost in pravičen dostop do kitajskega trga podjetjem EU omogočal povečanje njihovega 
izvoza in prisotnosti na takem trgu, za kitajskega potrošnika pa bi to pomenilo povečanje 
kakovosti in obseg storitev,

G. ker se je izvoz EU na Kitajsko leta 2007 povečal za 18,7 % in dosegel vrednost 231 milijard 
EUR,

H. ker je obseg proizvodnje ponarejenega in piratskega blaga na Kitajskem še vedno na 
zaskrbljujoče visoki ravni in ker je 60 % ponarejenega blaga, ki ga zasežejo carinski organi 
EU, proizvedenega na Kitajskem; ker proizvodnja tega blaga pogosto poteka v obratih, ki 
proizvajajo blago tudi za redni trg in v katerih niso upoštevane pravice delavcev ter 
zdravstvene in varnostne zahteve in predstavljajo nevarnost za potrošnika ter v primeru 
uporabe kemikalij širšemu okolju,

Splošno

1. podarja, da se je trgovina med EU in Kitajsko močno razširila in je največji izziv 
trgovinskim odnosom EU;

2. poudarja, da morajo evropski trgovinski odnosi s Kitajsko temeljiti na načelih vzajemnosti, 
poštene konkurence in trgovine, v skladu z našimi skupnimi vrednotami in ob spoštovanju 
pravil STO, pri tem pa je treba upoštevati trajnostni razvoj, spoštovanje okoljskih omejitev 
in prispevek h globalnim ciljem pri preprečevanju podnebnih sprememb;

3. meni, da bi se morala Kitajska, kot ena izmed gonilnih sil svetovne rasti, v celoti posvetiti 
svoji vlogi pri zagotavljanju trajnostnega in uravnoteženega razvoja svetovne gospodarske 
ureditve;

4. poziva Komisijo, naj nadaljuje s politiko sodelovanja in dialoga s Kitajsko; pozdravlja 
tehnično pomoč na področju trgovine, ki jo Kitajski zagotavlja Komisija; meni, da je ta 
pomoč pomembna za podporo uspešni vključitvi Kitajske v svetovno gospodarstvo ter zlasti 
za izvajanje njenih obveznosti in zavez v STO ter za izboljšanje socialnih in okoljskih 
razmer;

5. poudarja, da je za rešitev sedanje finančne in gospodarske krize potrebno najtesnejše 



sodelovanje med EU in Kitajsko; meni, da imata Kitajska in EU veliko priložnost, da skupaj 
pokažeta občutek odgovornosti in odigrata svojo vlogo pri reševanju te krize;

6. meni, da mora razvoj trgovinskih odnosov s Kitajsko potekati skladno z razvojem 
resničnega, uspešnega in učinkovitega političnega dialoga, ki zajema veliko različnih 
vprašanj; meni, da morajo biti človekove pravice pomemben in sestavni del odnosov med 
EU in Kitajsko; poziva Komisijo, naj v pogajanjih s Kitajsko o obnovljenem sporazumu o 
partnerstvu in sodelovanju (SPS) vztraja pri okrepljeni vlogi klavzule o človekovih 
pravicah;

7. meni, da bi lahko današnji odprti trgovinski sistem spodbudil gospodarske dejavnosti med 
Kitajsko in državami v razvoju, kar bi lahko koristilo obema stranema, in bi lahko bil 
priložnost brez primere za gospodarsko rast in njihovo vključevanje v svetovno 
gospodarstvo, pod pogojem, da je trgovinska politika usklajena z razvojnimi cilji in da 
gospodarska rast pomeni zmanjševanje revščine;

8. spodbuja Komisijo, naj si prizadeva za odprtost trgovine EU s Kitajsko; meni, da morajo 
Evropska unija in države članice še naprej nuditi odprt in pravičen dostop kitajskemu 
izvozu ter predvideti konkurenčni izziv, ki ga predstavlja Kitajska; meni, da mora Kitajska 
v zameno okrepiti svojo zavezanost gospodarski odprtosti in reformi trga;

9. poziva Kitajsko, naj igra dejavno vlogo v STO, ki bo sorazmerna z njenim gospodarskim in 
trgovskim pomenom, da bi pospešila uravnovešen razvoj svetovne trgovine v okviru trdnih 
in preglednih pravil;

10. pozdravlja sodelovanje Kitajske na srečanju G-20 v Washingtonu 15. novembra 2008, ki je 
pripomoglo k njeni dokončni vključitvi v svetovne gospodarske in finančne zadeve in s tem 
povezanemu prevzemanju velikih odgovornosti na svetovni ravni;

11. poudarja, da protekcionizem ne more biti odgovor Evrope na rast trgovinskih odnosov med 
EU in Kitajsko; meni, da si morajo Evropska unija in države članice nujno prizadevati za 
nadaljnji razvoj lizbonske agende reform, da bi razvile in utrdile področja primerjalne 
prednosti v svetovnem gospodarstvu ter pospešile inovacije in poklicno usposabljanje;

12. ugotavlja, da je Kitajska predstavila obsežen načrt za obnovo rasti in delovnih mest, s 
katerim se namerava spopasti s sedanjo gospodarsko krizo; poudarja, da morajo biti 
podporni ukrepi začasni, v skladu s pravili STO in ne smejo izkrivljati pravične 
konkurence;

13. pozdravlja vlaganja kitajskega državnega premoženjskega sklada in državnih podjetij v EU, 
saj s tem prispevajo k ustvarjanju delovnih mest in rasti ter obojestranski koristi in 
uravnoteženosti naložbenih tokov; opozarja pa na nepreglednost na kitajskih finančnih trgih 
in poudarja, da bi bilo pomembno uvesti vsaj kodeks ravnanja, ki bi zagotovil preglednost 
kitajskih naložbenih dejavnosti na trgu EU; poziva EU in Kitajsko, naj svoje trge 
enakovredno odpreta za naložbe in hkrati sprejmeta določbe o preglednosti;

Dostop na trg

14. pozdravlja dejstvo, da od pristopa k STO narašča število industrijskih sektorjev na 
Kitajskem, ki so odprti tujim naložbam; zaskrbljen pa je, ker so hkrati tuje naložbe v 
nekatere sektorje omejene ali jim je preprečen dostop in so bili uvedeni diskriminacijski 



ukrepi proti tujim podjetjem, zlasti za čezmejne združitve in nakupe;

15. meni, da kitajska protekcionistična praksa, preobsežna birokracija, podcenjevanje 
renminbija, razne oblike subvencij ter pomanjkanje primernega in dogovorjenega 
uveljavljanja pravic intelektualne lastnine mnogim podjetjem EU onemogočajo prost dostop 
do trga;

16. poziva Kitajsko k nadaljnjemu odpiranju njenega trga blaga in storitev ter k nadaljnjemu 
izvajanju gospodarskih reform, da bi vzpostavili stabilen, predvidljiv in pregleden pravni 
okvir za podjetja EU, zlasti mala in srednja; 

17. poziva Komisijo, naj s kitajsko vlado razpravlja o predlogu kitajskega zakona o poštnih 
storitvah, saj ta vsebuje določbo, ki bi ovirala tuje storitve hitre pošte; meni, da je 
uravnotežen pravni okvir za poštne storitve in storitve hitre pošte potreben za nadaljevanje 
kitajske politike podpore tujim naložbam in pravični konkurenci na področju hitre dostave; 

18. priznava ukrepe, ki so jih kitajski organi sprejeli za zmanjšanje upravnega bremena ter 
napredek v e-upravi, da bi bili pravni akti na voljo javnosti, vendar ugotavlja, da je potreben 
večji napredek za zagotavljanje prostega in enakega dostopa do kitajskega trga tujim 
podjetjem;

19. poudarja, da bo nadaljnje odpiranje dostopa do kitajskega trga zagotovilo podjetjem EU 
priložnosti na številnih področjih, kot so proizvodnja strojev, kemikalije, farmacevtski 
proizvodi ter informacijska in komunikacijska tehnologija, projekti mehanizma čistega 
razvoja, kmetijstvo, gradbeništvo ter finančne, zavarovalniške, telekomukacijske storitve in 
storitve trgovine na drobno;

Ovire, standardi

20. ugotavlja, da necarinske ovire predstavljajo glavno oviro podjetjem EU na Kitajskem ter za 
kitajska in druga podjetja, ki niso iz EU, v EU, zlasti malim in srednjim podjetjem;

21. poziva Kitajsko, naj sprejme mednarodne standarde za proizvode in storitve, da bi 
spodbudila nadaljnjo trgovino med Kitajsko in drugimi državami; pozdravlja vedno večjo 
udeležbo Kitajske v mednarodnih organih za določanje standardov ter meni, da je to treba 
spodbujati ter da mora EU v zameno sodelovati s kitajskimi organi za določanje njihovih 
standardov; poudarja pomen skladnosti kitajskega uvoza z evropskimi standardi za živilske 
in neživilske proizvode;

Surovine

22. obžaluje, da kitajska vlada vztrajno uporablja izvozne omejitve, kot so izvozne dajatve za 
surovine, ki izkrivljajo trgovino; poziva Komisijo, naj v vseh dvostranskih pogajanjih s 
Kitajsko vztraja pri odpravi vseh obstoječih izvoznih omejitev; poudarja, da je odprava teh 
izvoznih omejitev pomembna sestavina pravične trgovine med EU in Kitajsko; poudarja, da 
bo vse prihodnje trgovinske sporazume s Kitajsko ocenil s tega vidika;

Državna pomoč

23. je zaskrbljen zaradi stalne državne intervencije v industrijski politiki ter očitne 
diskriminacijske omejitve, kot so neomejena državna sredstva za financiranje izvoza in 



omejitve na ravni tujega lastništva v določenih sektorjih, ki škodujejo podjetjem EU na 
kitajskem trgu;

Javna naročila

24. poziva Kitajsko, naj se pridruži Sporazumu o vladnih naročilih v skladu z zavezo iz leta 
2001 ter naj se konstruktivno vključi v pogajanja o odpiranju njenih trgov javnih naročil in 
naj v pričakovanju uspešnega izida teh pogajanj uporabi pregledne, predvidljive in pravične 
postopke pri dodeljevanju javnih naročil, tako da lahko tuja podjetja sodelujejo pod enakimi 
pogoji; poziva Kitajsko, naj zagotovi takojšen dostop podjetjem iz EU, ki so ustanovljena 
na Kitajskem in tam poslujejo;

Valuta

25. pozdravlja opazen dvig vrednosti renminbija v letu 2008; poziva Kitajsko, naj še naprej 
dovoljuje rast vrednosti renminbija, tako da bo njegova vrednost na mednarodnih finančnih 
trgih, zlasti glede na evro, bolje odražala gospodarski položaj Kitajske; poziva Kitajsko, naj 
več svojih deviznih rezerv hrani v eurih;

Prisotnost/pomoč EU

26. pozdravlja napredek, ki je bil dosežen pri ustanovitvi centra EU v Pekingu za pomoč malim 
in srednje velikim podjetjem, ter pri uvedbi trajne proračunske postavke za financiranje 
centra, da bi zagotovili njegovo prihodnost; poudarja, da morajo biti pristojnosti in 
pooblastila tega centra jasna, kar bo preprečilo podvajanje struktur in bo pripomoglo k 
sinergiji z obstoječimi javnimi in zasebnimi ustanovami iz držav članic EU; pozdravlja 
delo, ki ga je opravila služba za pomoč malim in srednje velikim podjetjem glede pravic 
intelektualne lastnine za zagotavljanje informacij in usposabljanja evropskih malim in 
srednje velikim podjetjem pri varovanju in krepitvi pravic intelektualne lastnine na 
Kitajskem; 

27. poudarja pomen pomoči, zlasti malim in srednje velikim podjetjem za premagovanje ovir 
dostopu do trga; poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo uspešno delovanje 
skupin EU za dostop do trga na Kitajskem; 

Energija, trajnostna energija

28. poziva EU in Kitajsko, naj sprejmeta ukrepe za pospeševanje trgovine ter okolju prijaznega 
blaga in storitev, rast naložb v trajnostne projekte in infrastrukturo ter spodbujata razvoj 
industrije, ki prispeva k zmanjševanju ogljikovih emisij;

29. poudarja priložnosti nastajajočega kitajskega sektorja obnovljive energije za evropski 
gospodarski sektor obnovljive energije; poziva Kitajsko, naj izboljša tržni dostop na tem 
področju;

30. poziva k okrepljenemu sodelovanju med EU in Kitajsko za spodbujanje prenosa tehnologije 
z nizkimi emisijami ogljika, zlasti energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije; 
poudarja ključni pomen razvoja in uporabe tehnologij zajemanja in shranjevanja ogljika na 
Kitajskem glede na to, kako pomemben je premog za njeno gospodarstvo; poziva Komisijo, 
naj preuči možnosti za podporo nadaljnje izmenjave najboljših praks s Kitajsko v zvezi s 
trajnostnim razvojem;



Finančne storitve

31. izraža zaskrbljenost, ker so naložbe v Kitajsko še vedno omejene za podjetja EU (zlasti v 
bančnem in zavarovalniškem sektorju) zaradi velikih in diskriminacijskih stroškov 
licenciranja in predpisov, ki zahtevajo skupne naložbe s kitajskimi podjetji; poziva Kitajsko, 
naj nujno obravnava ta vprašanja;

32. meni, da je močan, likviden, odprt, pregleden in dobro urejen trg sposoben spodbujati 
gospodarsko rast; meni, da so delniški, bančni in zavarovalniški sektorji na Kitajskem 
nerazviti, ter spodbuja Kitajsko, naj dejavno sodeluje v splošni razpravi o izboljšanju 
regulativnega in nadzornega okvira za finančne trge;

33. poudarja pomen, ki ga ima vključevanje in sodelovanje Kitajske z Mednarodnim denarnim 
skladom pri razvoju splošnega kodeksa obnašanja državnih naložbenih skladov, kar bi 
lahko prispevalo k večji preglednosti;

34. poziva Komisijo, naj čim prej oceni učinke finančne in gospodarske krize na zadevne 
evropske industrijske in storitvene sektorje, ki so ključni pri določanju izvozno-uvoznih 
razmerij med Evropsko unijo in Kitajsko; zahteva, da se ta ocena pošlje v Parlament, takoj 
ko bo mogoče določiti jasen trend;

Prosta in pravična trgovina

Protidampinška prizadevanja in status tržnega gospodarstva

35. meni, da lahko stalni dialog med trgovinskimi oblastmi prispeva k preprečevanju in 
reševanju trgovinskih sporov; ugotavlja pa, da uspešna in učinkovita uporaba instrumentov 
trgovinske zaščite prispeva k zagotavljanju pravičnih pogojev trgovine med Kitajsko in EU 
glede na naraščajoče število protidampinških tožb, vloženih proti kitajskim proizvajalcem;

36. meni, da kitajsko gospodarstvo na številnih področjih še ne izpolnjuje meril, po katerih bi 
ga lahko šteli za tržno gospodarstvo; poziva Komisijo, naj si v sodelovanju s kitajsko vlado 
prizadeva za premagovanje ovir statusu tržnega gospodarstva ter Kitajski ta status podeli 
šele, ko bo izpolnjevala merila; 

Pravice intelektualne lastnine in ponarejanje

37. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je kljub napredku, ki ga je Kitajska dosegla pri usklajevanju 
zakonodaje o intelektualni lastnini, še vedno zelo pomanjkljiva učinkovitost uveljavljanja 
pravic intelektualne lastnine;

38. poziva Kitajsko, naj si bolj prizadeva za obravnavo pomanjkljivega izvajanja in 
uveljavljanja pravic intelektualne lastnine; poudarja pomen usklajevanja osrednje in 
regionalne trgovinske politike in ureditve na Kitajskem ter njenega enotnega izvajanja v 
vsej državi; 

39. je zaskrbljen zaradi obsega proizvodnje ponarejenega in piratskega blaga znotraj Kitajske, 
ki je še vedno na zaskrbljujoče visoki ravni; poziva Komisijo, naj v sodelovanju s kitajskimi 
organi na nacionalni in regionalni ravni nadaljuje boj proti ponarejanju;

40. izraža veliko zaskrbljenost zaradi vse večjega števila uporabnih modelov in patentiranih 
vzorcev na Kitajskem, ki so pogosto kopije ali majhne prilagoditve obstoječe evropske 



tehnologije in ne predstavljajo resničnih inovacij;

41. meni, da je v interesu Kitajske, da zaščiti pravice intelektualne lastnine, saj sama postaja 
bolj inovativna; vendar meni, da bi predpisi, ki bi zahtevali izključno registracijo inovacij 
na Kitajskem, pomenili hudo oviro za poslovanje, preprečili Kitajski, da bi imela koristi iz 
inovacij, in razvrednotili znamko "narejeno na Kitajskem"; 

Carine

42. pozdravlja podpis skupnega akcijskega načrta za varovanje pravic intelektualne lastnine na 
področju izvajanja carin, ki temelji na okrepljenem carinskem sodelovanju pri zasegi 
ponarejenega blaga in izvajanju konkretnih ukrepov za zmanjšanje njegove prodaje; poziva 
Komisijo, naj se pogaja s Kitajsko o njenih pogojih za sodelovanje pri trgovinskem 
sporazumu proti ponarejanju (ACTA);

43. poziva Komisijo, naj tesneje sodeluje s kitajskimi organi pri sporazumu o carinskem 
sodelovanju, katerega namen je olajšanje trgovanja;

44. poziva Komisijo, naj ob upoštevanju memoranduma o soglasju glede tekstila iz leta 2005 
nadaljuje z razpravami o razvoju dialoga med EU in Kitajsko o trgovini s tekstilom ter v 
okviru mehanizma gospodarskega in trgovinskega dialoga na visoki ravni; poziva Komisijo, 
naj tesno spremlja uvoz tekstila iz Kitajske;

Socialni in okoljski vpliv

45. izraža resno zaskrbljenost zaradi visoke ravni onesnaženosti, ki jo povzroča kitajska 
industrija in njena vedno večja poraba naravnih virov, zlasti tistih, ki se pridobivajo iz 
netrajnostnih virov; se zaveda soodgovornosti Evrope za položaj, saj je velik delež kitajske 
industrijske proizvodnje v lasti evropskih podjetij ali pa jo evropska podjetja in prodajalci 
na drobno naročajo za potrošnjo v Evropi;

46. je seznanjen, da zadnja leta visoke gospodarske rasti na Kitajskem niso prinesla koristi 
vsem slojem kitajskega prebivalstva in da socialna vrzel med bogatimi in revnimi še nikoli 
ni bila tolikšna, kot je sedaj; 

47. pozdravlja dejavnosti Kitajske na področju varovanja okolja pri pripravi olimpijskih iger 
2008; poziva kitajsko vlado, naj s spodbujanjem svojega finančnega sektorja na priprave za 
uvedbo mednarodnega sistema za trgovanje z emisijami tvorno prispeva k uspehu 
konference Združenih narodov o podnebju (COP 15), ki bo potekala od 30. novembra do 
11. decembra 2009 v Kobenhavnu;

48. poziva Kitajsko, naj sodeluje na konferenci ZN o podnebju (COP 15), sprejme svoje 
obveznosti ter prispeva svoj delež pri zmanjšanju svetovnih emisij toplogrednih plinov in 
spopadanju s podnebnimi spremembami; 

49. poziva kitajske oblasti, naj sprejmejo konkretne ukrepe za sprejetje in spodbujanje uporabe 
tehnologij in praks za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov; ugotavlja, da je spodbujanje 
zelenih tehnologij pomembno, če želi kitajska vlada ohraniti gospodarsko rast ob varovanju 
svojega okolja; priznava, da od Kitajske ni mogoče pričakovati, da bo svojemu prebivalstvu 
naložila breme omejevanja izpustov toplogrednih plinov, če ne bo ukrepal tudi zahod;



50. je zaskrbljen zaradi otroškega dela na Kitajskem; poziva Komisijo, naj to vprašanje 
obravnava čim prej, ter kitajsko vlado, naj si kar najbolj prizadeva, da odstrani temeljne 
vzroke tega pojava in ga tako izkorenini;

51. poziva Kitajsko, naj ratificira glavne konvencije Mednarodne organizacije dela, zlasti 
Konvencijo št. 87 o svobodi združevanja in varstvu pravice do organiziranja, ter 
Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, ki ga je Kitajska podpisala, vendar 
ne tudi ratificirala;

52. pozdravlja prenos standardov za poročanje o finančnem položaju (IFRS) v kitajsko 
zakonodajo; spodbuja Kitajsko, naj še dalje sprejema IFRS in zagotovi njihovo izvajanje; 
poziva Komisijo, naj natančno spremlja sprejemanje in izvajanje IFRS na Kitajskem;

53. poziva evropska podjetja, ki delujejo na Kitajskem, naj uporabljajo najvišje mednarodne 
standarde in najboljšo prakso pri družbeni odgovornosti z ozirom na delavce in okolje; 

54. izraža zaskrbljenost zaradi delovnih pogojev in pravic delavcev na Kitajskem; poziva 
Kitajsko, naj izboljša delovne pogoje, da bo dosežena raven temeljnih standardov 
Mednarodne organizacije dela; 

55. poziva Evropsko unijo in Kitajsko, naj sodelujeta pri določanju standardov za avtomobile, 
tovornjake, težka vozila, letalstvo in ladjarstvo, da bi se zmanjšale emisije toplogrednih 
plinov ter da bi ti standardi postali podnebju bolj prijazni;

56. poziva k sodelovanju med Evropsko unijo in Kitajsko na področju ureditve, vrednotenja in 
dovoljenj za kemikalije (REACH);

57. je zaskrbljen zaradi nedavnega porasta incidentov, ki vključujejo nevarne kitajske 
proizvode, zlasti tistih, ki vključujejo otroške igrače, hrano in zdravila; pozdravlja 
odločenost kitajske vlade za reševanje tega problema; poziva Komisijo, naj okrepi pomoč in 
sodelovanje s kitajskimi organi na tem področju;

58. strogo obsoja smrtne obsodbe, ki so jih izrekle kitajske oblasti zoper nekatere vpletene v 
kontaminacijo mleka v prahu za dojenčke z melaminom;

59. pozdravlja prizadevanja Komisije na tem področju po zaslugi vzpostavitve sistema 
trimesečnega poročanja o kitajskih izvršilnih ukrepih za odkrivanje virov nevarnih izdelkov, 
sporočenih prek sistema Rapex-Kitajska, s čimer se povečuje varnost evropskih 
potrošnikov;

60. poudarja pomen tristranskih stikov med Komisijo ter upravnimi službami ZDA in Kitajske, 
katerih cilj je izboljšati svetovno upravljanje varnosti izdelkov; na tem področju; meni, da 
bi bilo zelo koristno, da se čim prej uresniči predlog Komisije o ustanovitvi skupne delovne 
skupine za varnost izdelkov in uvoza v okviru čezatlantskega gospodarskega sveta;

Nadaljnji koraki

61. ugotavlja, da se je kitajska družba v zadnjih tridesetih letih močno spremenila ter da je 
trajen napredek mogoče doseči le počasi; meni, da demokracija zahteva učinkovito civilno 
družbo, ki se krepi s trgovino in gospodarskimi odnosi z EU; zato meni, da so "spremembe 
s pomočjo trgovine" način, kako pomagati Kitajski pri preoblikovanju v odprto in 



demokratično družbo, ki koristi vsem področjem družbe; hkrati obžaluje, da ob okrepitvi 
gospodarskega in trgovinskega sodelovanja med EU in Kitajsko ni prišlo do občutnega 
napredka v zvezi z dialogom o človekovih pravicah; meni, da so za zagotovitev splošnega 
in trajnega napredka potrebne nadaljnje reforme, zlasti na okoljskem in socialnem področju;

62. obžaluje, da je Kitajska odložila vrhunsko srečanje EU-Kitajska, ki naj bi potekalo 
1. decembra v Lyonu, predvsem glede na trenutno finančno in gospodarsko krizo, in 
poudarja nujnost konstruktivnega dialoga o podnebnih spremembah ter pomen vzajemnega 
razumevanja o glavnih trgovinskih vprašanjih v tako kritičnih trenutkih za svetovno 
gospodarstvo; upa, da bo do vrhunskega srečanja prišlo čim prej;

63. poziva Kitajsko, naj z vsemi močmi prispeva k prizadevanjem za pospešitev pogajanj v 
okviru razvojne agende iz Dohe;

64. poudarja, da mora biti cilj novega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med EU in 
Kitajsko vzpostavitev proste in pravične trgovine, ki temelji na izvrševanju klavzul o 
človekovih pravicah, okoljskih vprašanjih, trajnostnem razvoju in socialnih vprašanjih;

65. pozdravlja vzpostavitev mehanizma gospodarskega in trgovinskega dialoga na visoki ravni 
kot foruma za nadaljnji razvoj odnosov EU-Kitajska ter meni, da je za ta proces pomembno, 
da so izidi tega mehanizma zadovoljiva rešitev težav v trgovini; poziva Komisijo, naj se 
bolj ambiciozno loti mehanizma dialoga na visoki ravni, in sicer naj enega od 
podpredsednikov nove Komisije, ki se bo oblikovala v letu 2009, imenuje za koordinatorja, 
ki bo vodil delegacijo Evropske komisije pri mehanizmu dialoga na visoki ravni;

66. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo vsi obstoječi sporazumi o raziskavah in razvoju s 
Kitajsko učinkovito delovali, da bodo spodbudili sodelovanje na področju raziskav in 
razvoja; priporoča, naj bodo prizadevanja EU in Kitajske v zvezi z raziskavami in razvojem 
bolj strateško usmerjena, zlasti kar zadeva tehnološki napredek, družbene potrebe, okoljske 
nesreče in prihodnji gospodarski razvoj; poziva obe strani, naj prenos tehnologije in 
tehničnega znanja spodbujata s pospeševanjem raziskav in izmenjavo akademskih 
programov;

67. pozdravlja približevanje med Kitajsko in Tajvanom; obravnava Tajvan, ki je četrti največji 
trgovinski partner Evropske unije v Aziji, kot gospodarski in poslovni subjekt; podpira 
udeležbo Tajvana kot opazovalca v pomembnih mednarodnih organizacijah, kjer 
državotvornost ni dejavnik, npr. MOD;

68. poziva k tesnejšemu sodelovanju med evropskimi in kitajskimi univerzami ter k večji 
mobilnosti znanstvenikov, raziskovalcev in študentov iz Evropske unije in Kitajske;

69. podpira stalen razvoj sodelovanja med Evropsko unijo in Kitajsko na področju znanosti o 
vesolju ter vesoljskih aplikacijah in tehnologijami; meni, da je tesno sodelovanje bistvenega 
pomena za soobstoj programov Compass in Galileo, zlasti da bi zagotovili njuno 
kompatibilnost v korist uporabnikov po vsem svetu;

70. poziva Komisijo in kitajsko vlado k sodelovanju pri iskanju načinov za razvoj 
parlamentarne razsežnosti dela mehanizma dialoga na visoki ravni, ki je pooblaščen za 
vzpostavitev širše interesne skupnosti ter za zagovarjanje njihovih interesov;

71. podpira prizadevanja Komisije, da vzpostavi poslovno okolje, prijazno do malih in srednjih 



podjetij, s sprejetjem sporočila z naslovom "Najprej pomisli na male – akt za mala podjetja 
za Evropo"(KOM(2008)394) ter v tem oziru pozdravlja namero za uvedbo sheme "vrata na 
Kitajsko", usmerjeno v uvedbo programa usposabljanja vodilnih delavcev na Kitajskem, da 
se pospeši dostop evropskih malih in srednjih podjetij na kitajski trg do leta 2010; 

72. poziva Kitajsko, naj spodbuja sodelovanje med kitajskimi univerzami ter malimi in 
srednjimi podjetji EU, da bi okrepila inovativnost malih in srednjih podjetij na Kitajskem 
ter s tem ustvarila več delovnih mest in izboljšala trgovinske in gospodarske rezultate; prav 
tako poziva Kitajsko, naj spodbuja sodelovanje med obema partnericama za izboljšanje in 
večjo uporabo podnebju prijazne tehnologije, da bi se tako zmanjšale emisije toplogrednih 
plinov, ki jih na Kitajskem povzročajo mala in srednja podjetja EU;

73. poziva Komisijo, naj spodbuja sodelovanje med podjetji, poveča ozaveščenost glede 
spletišča podatkovne zbirke o dostopu na trge in izboljša mehanizme za reševanje sporov;

74. spodbuja programe, namenjene povečanju udeležbe v trgovini med Kitajsko in EU, kot je 
na primer program za usposabljanje vodilnih delavcev; poziva Komisijo, naj zagotovi 
tehnično pomoč Kitajski, da bo lahko izvajala zdravstvene in varnostne predpise ter 
izboljšala carinsko sodelovanje;

75. meni, da postajata EU in Kitajska vse bolj soodvisni ter da je zaradi zapletenosti in 
pomembnosti odnosov med EU in Kitajsko potrebno več usklajevanja med državami 
članicami in Komisijo; spominja Kitajsko, da mora izpolniti svoje dolžnosti iz mednarodnih 
sporazumov in v povezavi z globalnimi izzivi pričakuje učinkovit dialog s Kitajsko, ki bo 
usmerjen v rezultate; podpira strateško partnerstvo med EU in Kitajsko; poziva Komisijo k 
povečanju preglednosti pogajanj v okviru Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med EU 
in Kitajsko;

76. meni, da bo sejem EXPO 2010 v Šanghaju velika priložnost za evropski poslovni sektor v 
smislu njegove izpostavljenosti, mreže in predstavitve kitajski javnosti in kitajskemu 
poslovnemu sektorju; poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo imel poslovni sektor EU svoj 
predstavitveni prostor na sejmu EXPO 2010;

77. poziva Svet in Komisijo, naj podpreta ustanovitev poslovnega sveta Kitajska-EU, 
podobnega poslovnemu svetu ZDA-EU; 

o

o o

78. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, vladam in 
parlamentom držav članic, vladi Ljudske republike Kitajske ter kitajskemu nacionalnemu 
ljudskemu kongresu.


