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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la UE și China: există un dezechilibru în relațiile comerciale?

(2010/2301(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolele 2, 3, 6 și 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

– având în vedere articolele 153, 191, 207 și 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolele 12, 21, 28, 29, 31 și 32 din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene,

– având în vedere Protocolul de aderare a Republicii Populare Chineze la Organizația 
Mondială a Comerțului din 23 noiembrie 2001,

– având în vedere Rezoluția sa din 5 februarie 2009 și raportul Direcției sale Generale 
Politici Externe din iulie 2011 privind relațiile comerciale și economice cu China1,

– având în vedere declarația comună prezentată cu ocazia celui de-al treisprezecelea summit 
UE-China, care a avut loc la Bruxelles la 6 octombrie 2010,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Comerț, creștere și afaceri 
internaționale. Politica comercială – componentă cheie a strategiei UE 2020” 
(COM(2010)0612) și Rezoluția Parlamentului din 27 septembrie 2011 referitoare la o 
nouă politică comercială pentru Europa în conformitate cu Strategia EUROPA 20202,

– având în vedere Rezoluția sa din 19 februarie 2008 privind strategia UE pentru 
ameliorarea accesului pe piețele externe pentru întreprinderile europene3,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 
privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor 
care nu sunt membre ale Comunității Europene și Comunicarea Comisiei din 6 decembrie 
2006 intitulată „Europa globală: instrumentele europene de protecție comercială într-o 
economie globală în schimbare”, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 24 mai 2011 intitulată „O piață unică pentru 
drepturile de proprietate intelectuală”, propunerea de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală de către autoritățile vamale (COM(2011)0285), raportul Comisiei din 14 iulie 
2011 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către 
autoritățile vamale din UE și Rezoluția Parlamentului European din 18 decembrie 2008 

1 JO C 67E, 18.3.2010, p. 132.
2 Texte adoptate, P7_TA(2011)0412.
3 JO C 184 E, 6.8.2009, p. 16.
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referitoare la impactul contrafacerii asupra comerțului internațional,

– având în vedere Raportul OMC din 5 iulie 2011 referitor la măsurile luate de China 
privind exportul anumitor materii prime și Rezoluția Parlamentului din 13 septembrie 
2011 referitoare la o strategie eficientă privind materiile prime pentru Europa1,

– având în vedere Rezoluția sa din 13 decembrie 2011 referitoare la obstacolele din calea 
comerțului și a investițiilor2,

– având în vedere Rezoluția sa din 6 aprilie 2011 referitoare la viitoarea politică europeană 
în domeniul investițiilor internaționale3,

– având în vedere rezoluțiile sale din 25 noiembrie 2010 referitoare la responsabilitatea 
socială a întreprinderilor în acordurile comerciale internaționale4, la drepturile omului și 
standardele sociale și de mediu în acordurile comerciale internaționale5 și la politica 
comercială internațională în contextul imperativelor legate de schimbările climatice6,

– având în vedere Rezoluția sa din 24 aprilie 2008 intitulată „Spre o reformă a Organizației 
Mondiale a Comerțului”7 și Rezoluția sa din 14 septembrie 2011 referitoare la stadiul 
actual al negocierilor privind Agenda de dezvoltare de la Doha8,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European intitulată 
„UE–China: parteneri mai apropiați, responsabilități sporite” (COM(2006)0631) și 
documentul de politică anexat intitulat „Concurență și parteneriat - o strategie privind 
relațiile comerciale și de investiții dintre UE și China” (COM(2006)0632), 

– având în vedere Rezoluția sa din 5 februarie 2009 referitoare la consolidarea rolului IMM-
urilor europene în comerțul internațional9,

– având în vedere concluziile Consiliului European din 23 octombrie 2011 și declarația 
finală a summitului G20 de la Cannes din 4 noiembrie 2001 intitulată „Construirea 
viitorului nostru comun: reînnoirea acțiunii colective în interesul tuturor”, 

– având în vedere Cartea albă publicată de guvernul chinez la 23 decembrie 2010 cu privire 
la cooperarea economică și comercială dintre China și Africa,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru 
dezvoltare, al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, al Comisiei 
pentru industrie, cercetare și energie, precum și cel al Comisiei pentru piața internă și 

1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0364.
2 Texte adoptate, P7_TA(2011)0565.
3 Texte adoptate, P7_TA(2011)0141.
4 JO C 99E , 3.4.2012, p. 101.
5 JO C 99E , 3.4.2012, p. 31.
6 Texte adoptate, P7_TA(2010)0445.
7 JO C 279E, 29.10.2009, p. 77.
8 Texte adoptate, P7_TA(2011)0380.
9 JO C 67E, 18.3.2010, p. 101. 
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protecția consumatorilor (A7-0141/2012),

A. întrucât China a aderat la OMC în 2001 și a devenit ulterior primul exportator mondial de 
bunuri, cu 10,36% din exporturile efectuate în 2010, și a doua putere economică a lumii;

B. întrucât UE este cea mai importantă destinație a exporturilor chineze, care au crescut cu 
39,5% între 2009 și 2010, și întrucât China este al doilea cel mai important partener 
comercial al UE;

C. întrucât UE a înlocuit Japonia ca principală sursă de importuri în China; întrucât 
exporturile în creștere către China au fost un element esențial al performanței economice 
recente înregistrate de unele state membre ale UE orientate spre exporturi, cum ar fi 
Germania; 

D. întrucât dezvoltarea accelerată a economiei chineze și aderarea acestei țări la OMC 
înseamnă beneficii substanțiale, dar impun totodată Chinei o responsabilitate sporită de a 
juca un rol deplin și pozitiv în ordinea economică mondială, în special în cadrul Fondului 
Monetar Internațional și al Grupului Băncii Mondiale;

E. întrucât relațiile comerciale bilaterale s-au dezvoltat considerabil de la semnarea în 1985 a 
acordului de cooperare dintre UE și China și întrucât, prin urmare, este foarte important ca 
acest acord să fie adaptat la situația economică actuală; întrucât Comisia Europeană și-a 
adoptat strategia politică majoră pentru China în 2006 și, în acest cadru, a deschis în 
ianuarie 2007 negocieri privind un acord cuprinzător de parteneriat și de cooperare cu 
scopul de a îmbunătăți în continuare relațiile dintre UE și China în domeniul investițiilor 
și al comerțului;

F. întrucât comerțul dintre UE și China s-a dezvoltat rapid și constant în ultimele trei decenii, 
înregistrând o valoare de vârf de 395 de miliarde EUR în 2010, și întrucât din 1997 
încoace a fost observat un dezechilibru în relațiile comerciale bilaterale în favoarea 
Chinei, deficitul comercial ridicându-se la 168,8 miliarde EUR în 2010, față de 
49 de miliarde EUR în 2000; întrucât valoarea adăugată pe care o prezintă exporturile 
chineze este foarte limitată odată ce valoarea componentelor importate din UE și din alte 
regiuni este dedusă; întrucât întreprinderile străine stabilite în China realizează aproape 
85% din exporturile care decurg din operațiuni de asamblare;

G. întrucât investițiile străine realizate de UE în China în 2010 s-au ridicat la 
4,9 miliarde EUR, iar investițiile străine realizate de China în UE în același an au totalizat 
0,9 miliarde EUR;

H. întrucât diferențele existente între China și UE sub aspectul modelului social, economic și 
democratic și al caracteristicilor în materie de demografie și de resurse naturale joacă un 
rol important în dezechilibrele comerciale dintre cele două regiuni; 

I. întrucât provocarea reprezentată de China este mai degrabă industrială decât comercială și 
impune Europei să aplice o politică industrială ambițioasă la scară europeană, dat fiind că 
abordările exclusiv naționale nu permit o poziție comunitară coerentă în relațiile cu China;
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J. întrucât transferul producției de numeroase bunuri de consum către China a eliminat un 
număr mare de locuri de muncă din Uniunea Europeană; întrucât acest transfer a fost 
însoțit și de reduceri drastice ale prețurilor, datorită cărora multe dintre aceste bunuri de 
consum au devenit accesibile pentru gospodăriile cu venituri reduse din UE și care au 
contribuit la asigurarea unei inflații relativ scăzute;

K. întrucât participanții la ultima conferință a Organizației Națiunilor Unite pe tema 
schimbărilor climatice, desfășurată la Durban, nu au ajuns la un acord cu caracter 
obligatoriu și întrucât angajamentele asumate de unele țări în direcția reducerii emisiilor 
lor de gaze cu efect de seră nu sunt suficiente, având în vedere faptul că creșterea 
temperaturii planetei trebuie limitată de urgență la două grade în cursul secolului 21 
pentru a putea atinge obiectivele stabilite în materie de schimbări climatice;

L. întrucât, potrivit estimărilor, creșterea economică în Europa va fi mult mai slabă decât cea 
din China, care va fi de aproximativ 9% în 2012;

M. întrucât tipurile de dezechilibru economic intern care afectează economiile europene se 
accentuează și în economia chineză, nu în ultimul rând în sectorul imobiliar, așa cum a 
demonstrat recenta bulă imobiliară;

N. întrucât impactul politicii comerciale comune a UE este uneori subminat de interesele 
naționale divergente pe care statele membre le urmăresc în relațiile cu China;

O. întrucât costurile sociale ale actualei crize economice sunt ridicate; întrucât rata ocupării 
forței de muncă a scăzut în UE cu 1,8% și, în consecință, 9,6% din populația activă 
economic (23 de milioane de persoane) se află în șomaj, întrucât rata șomajului în rândul 
tinerilor este de 21%, șansele de redresare a ratei ocupării forței de muncă rămân incerte, 
iar 17% dintre cetățenii din UE se confruntă cu riscul sărăciei;

P. întrucât China, care a aderat la OMC în 2001, trebuie să respecte normele OMC 
liberalizându-și comerțul și deschizîndu-și piața; întrucât eforturile depuse până acum în 
această direcție nu au fost deloc satisfăcătoare;

Q. întrucât aderarea Chinei la Acordul privind achizițiile publice ar trebui facilitată prin 
extinderea sferei de aplicare a normelor acestui acord în urma unei revizuiri, așa cum s-a 
convenit în cadrul ultimei conferințe ministeriale a OMC din 15 decembrie 2011;

R. întrucât eforturile făcute de întreprinderile europene pentru a pătrunde pe piața chineză 
suferă din cauza politicilor industriale intervenționiste ale guvernului chinez, a protecției 
inadecvate a proprietății intelectuale, sistemul normativ fiind ambiguu atât în ceea ce 
privește conținutul normelor, cât și aplicarea lor, precum și din cauza altor obstacole 
tehnice și netarifare în calea comerțului; 

S. întrucât subevaluarea yuanului creează în continuare avantaje comerciale artificiale pentru 
China și întrucât țările membre ale G20 s-au angajat să faciliteze o mai bună flexibilitate a 
cursurilor de schimb;

T. întrucât UE a confiscat la granițele sale externe în 2010 peste 103 milioane de produse 
suspectate de a încălca drepturile de proprietate intelectuală, valoarea totală a acestora 
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fiind de 1,11 miliarde EUR; întrucât China este țara de origine pentru 85% dintre aceste 
produse; întrucât un element important al protecției proprietății intelectuale este buna 
aplicare a legislației existente și a angajamentelor internaționale, inclusiv în ceea ce 
privește sancțiunile; întrucât aceste bunuri sunt adesea produse în unități în care se produc 
și bunuri etichetate în mod corect, iar în procesul de producție se încalcă adesea drepturile 
lucrătorilor și normele de sănătate și siguranță, ceea ce duce la apariția unor riscuri pentru 
consumatori, iar în cazul produselor chimice, pentru mediu în sens larg;

U. întrucât, în conformitate cu al 12-lea plan cincinal, care conține unele obiective similare 
cu obiective ale Strategiei Europa 2020, China își propune să dezvolte sectoarele 
strategice ale energiei, construcțiilor și transporturilor și va trebui să facă față unor nevoi 
importante în sectorul serviciilor; întrucât aceste evoluții pot oferi noi oportunități de 
investiții pentru întreprinderile europene și pot contribui la o cooperare consolidată, 

Îmbunătățirea accesului pe piață

1. solicită Comisiei să aplice principiul reciprocității în politica comercială comună a UE cu 
țările dezvoltate și emergente, cum ar fi China, pentru a reinstitui o concurență corectă și 
pentru a asigura condiții mai echitabile de interacțiune;

2. salută consolidarea relațiilor economice dintre Uniunea Europeană și China; invită UE și 
China să construiască o relație de parteneriat bazată pe avantaje reciproce, mai degrabă 
decât să se angajeze într-o relație caracterizată de concurență feroce și de confruntare;

3. constată că economia chineză nu îndeplinește criteriile unei economii de piață, așa cum 
este definită de OMC; invită Comisia să coopereze cu guvernul chinez pentru a elimina 
toate obstacolele rămase înainte de 2016, an în care OMC ar trebui să acorde Chinei 
statutul de economie de piață; subliniază faptul că acest statut ar trebui acordat înainte de 
2016 numai dacă China îndeplinește toate condițiile necesare; solicită ca UE să procedeze 
la evaluarea regulată, sub forma unor rapoarte anuale, a respectării de către China a 
obligațiilor incluse în protocolul său de aderare la OMC;

4. deși recunoaște că este puțin probabil ca China să îndeplinească în viitorul apropiat 
condițiile obiective pentru obținerea statutului de economie de piață, invită Comisia să 
prezinte Parlamentului European, înainte de sfârșitul lui 2012, o propunere privind 
măsurile preconizate de Comisie înainte ca Uniunea să recunoască acest statut;

5. regretă existența a numeroase bariere tarifare și netarifare pe piața chineză, precum și a 
anumitor forme de discriminare împotriva operatorilor străini, în special în sectorul 
bancar, al asigurărilor și al telecomunicațiilor, complexitatea structurii tarifare și barierele 
tehnice din calea comerțului, cum ar fi lipsa transparenței normelor tehnice și a 
procedurilor de evaluare a conformității sau sistemul chinez de certificare obligatorie; 
regretă că, în pofida dispozițiilor Acordului OMC privind subvențiile și măsurile 
compensatorii, China nu notifică sistematic aceste subvenții specifice;

6. subliniază faptul că China beneficiază de avantaje comerciale foarte importante în relația 
cu UE prin intermediul subvențiilor de stat cu ținte specifice la care recurge pe baza unei 
mari varietăți de dispozitive juridice; solicită Chinei să își adapteze programele de 
subvenții de stat la normele OMC relevante; solicită Comisiei să reformeze regulamentul 
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împotriva subvențiilor pentru ca UE să poată reacționa cu eficacitate la provocările majore 
prezentate de China;

7. ia act de faptul că China regretă existența barierelor comerciale la intrarea pe piața 
europeană, cum ar fi subvențiile agricole substanțiale acordate de UE agricultorilor 
europeni, sistemul complex de taxe vamale agricole, obstacolele tehnice din calea 
comerțului și barierele impuse pentru a bloca investițiile țărilor terțe în anumite state 
membre;

8. este preocupat de lipsa de fiabilitate a sistemului judiciar, care nu reușește să asigure 
respectarea obligațiilor contractuale, precum și de lipsa de transparență și de uniformitate 
în aplicarea regimului de reglementări în materie de investiții;

9. este preocupat de lipsa de previzibilitate și de publicitate a normelor și a standardelor 
tehnice aplicabile produselor, în special în ceea ce privește certificarea, care creează 
bariere comerciale importante pentru întreprinderile care exportă în China;

10. invită China să adopte standarde internaționale pentru produse și servicii în vederea 
promovării în mai mare măsură a comerțului dintre China și alte țări; salută faptul că 
China își intensifică participarea în organismele internaționale de stabilire a standardelor 
și consideră că trebuie încurajată în această direcție printr-o participare reciprocă a UE în 
organismele care stabilesc standardele în China; subliniază importanța asigurării 
conformității produselor alimentare și nealimentare importate din China cu standardele 
europene;

11. este preocupat de faptul că întreprinderile străine se confruntă cu dificultăți atunci când 
doresc să pătrundă pe piața chineză a achizițiilor publice, în timp ce accesul la piețele 
europene de achiziții publice este garantat;  este preocupat de o posibilă situație de 
concurență neloială, în special de ajutoarele de stat mascate care permit întreprinderilor 
chineze să propună oferte mult mai avantajoase decât concurenții lor europeni; salută 
revizuirea Acordului privind achizițiile publice și extinderea domeniului său de aplicare, 
convenite în cadrul ultimei conferințe ministeriale a OMC din 15 decembrie 2011, precum 
și angajamentele asumate de China cu această ocazie, deși ele rămân insuficiente; prin 
urmare, încurajează China să se alăture acordului în termeni comparabili cu cei care se 
aplică celorlalte părți la acord, în conformitate cu angajamentul asumat în protocolul de 
aderare la OMC; invită Comisia să elaboreze rapid, dacă este posibil chiar în 2012, un 
instrument european pentru a asigura reciprocitatea în ceea ce privește deschiderea 
piețelor de achiziții publice; de asemenea, consideră că este indispensabil să fie 
consolidate instrumentele care încurajează, coordonează și sprijină accesul IMM-urilor 
europene pe piețe prioritare, cum ar fi piața chineză; 

12. ia act de faptul că creditele la export acordate de autoritățile și băncile chineze favorizează 
denaturarea comerțului; prin urmare, invită China să se conformeze Acordului OCDE 
privind orientările pentru creditele la export care beneficiază de sprijin public; solicită 
Comisiei să sprijine eforturile OCDE pentru a obține participarea Chinei la acest acord; de 
asemenea, încurajează China să semneze Convenția OCDE privind lupta împotriva 
corupției;

13. reamintește faptul că principala formă autorizată prin care întreprinderile străine își pot 
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desfășura activitatea în China este mecanismul de asociere în participație, care este foarte 
restrictiv și prea des asociat cu transferuri de tehnologii strategice care pot favoriza 
dezvoltarea concurențială a Chinei în detrimentul industriei europene în domenii în care 
UE este în fruntea clasamentului; este convins o deschidere mai mare a Chinei în legătură 
cu acest mecanism, combinată cu o mai bună protecție a drepturilor de proprietate 
intelectuală, ar aduce beneficii ambelor părți și ar favoriza un acces îmbunătățit al 
întreprinderilor europene pe piața chineză; 

14. solicită UE să recurgă, în cazul în care China se angajează în practici comerciale ilegale, 
la instrumentele de apărare comercială care se impun și care sunt conforme cu normele 
OMC, cum ar fi măsurile antidumping, antisubvenții și de salvgardare, și să apeleze în mai 
mare măsură la mecanismul OMC de soluționare a litigiilor pentru a asigura condiții 
echitabile de concurență pentru schimburile comerciale dintre UE și China; este preocupat 
de utilizarea crescută de către China a măsurilor antidumping care vizează exporturi din 
UE, precum și de practicile de dumping și de subvențiile de stat; prin urmare, invită China 
să se asigure că măsurile antidumping pe care le ia sunt conforme cu normele OMC;

Apărarea intereselor industriei europene

15. regretă protecția insuficientă a drepturilor de proprietate intelectuală în China, precum și 
lipsa de mijloace concrete puse la dispoziția întreprinderilor europene, în special a IMM-
urilor, pentru a lupta în mod eficace împotriva încălcărilor drepturilor de proprietate 
intelectuală; salută decizia Comisiei de a propune o revizuire a directivei privind 
asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală; invită Comisia și statele 
membre să apere cu mai multă fermitate drepturile de proprietate intelectuală în cadrul 
tuturor organizațiilor multilaterale din care China face parte (OMC, Organizația Mondială 
a Sănătății și Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale);  îndeamnă China să 
transpună în legislația sa națională dispozițiile legislative internaționale în vigoare privind 
protecția drepturilor de proprietate intelectuală și, mai concret, să combată contrafacerea și 
pirateria; de asemenea, îndeamnă autoritățile chineze să asigure respectarea 
reglementărilor, în special la nivel regional; regretă faptul că China nu a participat la 
negocierile legate de Acordul comercial de combatere a contrafacerii (ACTA); îndeamnă 
Comisia și statele membre să intensifice cooperarea vamală în UE și cu țările terțe, în 
special cu China, în ceea ce privește confiscarea bunurilor contrafăcute, precum și să 
simplifice procedurile vamale; solicită Comisiei și statelor membre să coopereze mai 
îndeaproape cu țările terțe în ceea ce privește aspectele legate de drepturile de autor și 
licențele;

16. este convins de faptul că o mai bună protecție a drepturilor de proprietate intelectuală și 
punerea efectivă în aplicare a normelor conexe în China ar promova într-o măsură 
considerabilă obiectivul UE și al altor investitori străini de a face investiții, de a partaja 
noile capabilități tehnologice și de a actualiza tehnologia existentă în această țară;

17. remarcă faptul că China produce 97% din pământurile rare utilizate în lume și solicită 
acestei țări să garanteze metode de producție durabile și un acces echitabil pe piață pentru 
partenerii săi comerciali; invită Comisia să acorde o atenție specială oricărei eventuale 
restricții impuse de China asupra exportului acestor materii prime; în acest sens, 
reamintește de condamnarea Chinei de către OMC la 5 iulie 2011, confirmată în urma 
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recursului, pentru instituirea de restricții la exportul anumitor materii prime; solicită 
Comisiei să elaboreze o strategie europeană de gestionare adecvată a materiilor prime, 
care să implice creșterea eficienței energetice, reciclarea, utilizarea mai eficientă a 
resurselor, precum și dezvoltarea cooperării industriale în sectoarele de inovare și de 
creștere din economia verde; solicită să fie desfășurate negocieri vizând adoptarea de 
norme și principii comune pentru comerțul cu materii prime, constituindu-se astfel un 
cadru pentru utilizarea restricțiilor la export la nivelul OMC, dar și al G20, întrucât 
această chestiune privește în principal țările industrializate și China;

18. îndeamnă Comisia să negocieze un acord de investiții ambițios și echilibrat între UE și 
China, care să vizeze crearea unui mediu mai bun pentru investitorii europeni în China și 
să garanteze transparența în ceea ce privește guvernanța întreprinderilor chineze care 
investesc în UE, mărind totodată nivelul fluxurilor de capital reciproce; invită Consiliul să 
elaboreze un mandat pentru un viitor acord de investiții cu China, ținând seama pe deplin 
de opiniile și pozițiile Parlamentului, așa cum sunt descrise în Rezoluția din 6 aprilie 2011 
referitoare la viitoarea politică europeană în domeniul investițiilor internaționale;

19. salută inaugurarea la Beijing în noiembrie 2010 a Centrului UE pentru IMM-urile 
europene, care și-a deschis porțile pentru acestea în martie 2011 și care le asistă în 
depășirea dificultăților cu care se confruntă pe piața chineză, în special în primele etape de 
dezvoltare a afacerilor lor;  de asemenea, salută faptul că Centrul caută să identifice 
domenii de oportunități pentru IMM-urile europene în China și le oferă asistență în 
legătură cu mediul de reglementare din această țară;

20. subliniază importanța cooperării dintre întreprinderi și a creării de parteneriate între 
universitățile chineze și întreprinderile din UE pentru a ameliora inovarea în China; 
solicită să fie fructificate avantajele oferite de baza de date a UE privind accesul pe piețe, 
care conține informații destinate întreprinderilor din UE privind condițiile de acces pe 
piețe, cum ar fi taxele vamale, cerințele impuse produselor, barierele comerciale, 
formalitățile, documentele și statisticile; salută activitatea Camerei Europene de Comerț 
din China;

21. consideră că instituirea de către Comisie a unui mecanism de schimb de informații privind 
acordurile interguvernamentale semnate între statele membre și țări terțe în domeniul 
relațiilor comerciale cu China va facilita adoptarea unei abordări coerente în relațiile cu 
această țară;

Reducerea concurenței monetare

22. reamintește faptul că China deține titluri de datorie publică ale unor țări membre ale zonei 
euro; subliniază că acest fapt a căpătat o nouă dimensiune politică în urma unor grave 
probleme de îndatorare din cadrul zonei euro; solicită Comisiei să se angajeze într-un 
exercițiu de reflecție cu Banca Centrală Europeană și cu statele membre cu privire la 
înființarea unui sistem coordonat pentru identificarea deținătorilor de datorie publică; este 
preocupat de situația în care capacitățile de negociere ale UE în cadrul negocierilor 
comerciale cu China ar putea fi subminate de contribuția acesteia la stabilizarea financiară 
a zonei euro;

23. subliniază faptul că presupusa subevaluare și neconvertibilitate a yuanului pot aduce un 
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avantaj concurențial neloial exporturilor chineze, în condițiile în care China deține o 
treime din rezervele valutare mondiale; solicită ca reglementările financiare internaționale 
aplicabile țărilor G20 și coordonarea macroeconomică dintre acestea să fie consolidate, 
întrucât, în caz contrar, stabilitatea economică și comercială mondială ar fi în pericol; 
solicită Chinei să permită aprecierea yuanului până la atingerea unui curs de schimb 
corespunzător; reamintește faptul că, în conformitate cu tratatele europene, UE poate, în 
caz de dezechilibre monetare mondiale nesustenabile, să recurgă la o politică a cursului de 
schimb; 

24. invită Comisia să încurajeze China să își liberalizeze operațiunile curente; invită Comisia 
să demonstreze modul în care regimul cursului fix de schimb aduce atingere 
competitivității europene și, apoi, să prevadă acțiunile prioritare care se impun;

Către un nou cadru instituțional pentru relațiile comerciale dintre UE și China

25. invită statele membre să se asigure, prin mecanisme adecvate de monitorizare, că 
întreprinderile străine care desfășoară activități în UE respectă toate dispozițiile legislative 
în vigoare pe piața unică, inclusiv standardele sociale și de mediu, asigură protecția 
brevetelor și contribuie la eforturile de promovare a durabilității locurilor de muncă atunci 
când achiziționează întreprinderi europene sau înființează filiale în UE; solicită Comisiei 
și statelor membre să creeze un organism însărcinat cu evaluarea ex-ante a investiților 
străine strategice, similar Comitetului pentru investiții străine din SUA (CFIUS), 
urmărindu-se obținerea unei imagini clare asupra întreprinderilor care operează și 
investesc în UE, și să informeze periodic Parlamentul în acest sens;

26. solicită UE să depună eforturi în cadrul tuturor organismelor internaționale vizate, cum ar 
fi OMS, Organizația Internațională a Muncii (OIM) și ONU, pentru a iniția un proces de 
reformă vizând includerea standardelor obligatorii sociale, de mediu și de sănătate în 
sistemul de organizare a comerțului gestionat de OMC;

27. regretă fragmentarea și lipsa de coordonare care caracterizează cadrul instituțional al 
relațiilor dintre UE și China; solicită Comisiei să revizuiască de urgență carta 
organizațională a relațiilor bilaterale, să urmărească o mai bună coordonare și să elimine 
redundanțele de la nivelul nenumăratelor grupuri de lucru, dialoguri și alte organe formale 
și informale active în acest domeniu; invită statele membre, regiunile și municipalitățile să 
își coordoneze mai bine propriile politici în relațiile cu China și să ia măsuri urgente 
pentru a ajunge la un consens operațional care să servească obiectivelor comune ale UE; 

28. invită UE să elaboreze o strategie pentru a evita transferurile forțate de tehnologie; în 
acest sens, dorește încheierea rapidă a procedurii de cooperare consolidată referitoare la 
brevetul comunitar;

29. solicită ca toate bunurile aflate în circulație pe piața internă să respecte cu strictețe 
standardele și normele europene și solicită Comisiei să propună cu promptitudine și în 
conformitate cu normele OMC un scenariu de introducere progresivă a unor condiții 
pentru schimburile comerciale și/sau un set de măsuri de ajustare la frontiere pentru 
bunurile originare din țări terțe care nu respectă aceste standarde;

Evaluarea rolului Chinei pe scena internațională
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30. subliniază influența din ce în ce mai mare a Chinei pe scena comerțului internațional; prin 
urmare, solicită UE să rămână vigilentă în ceea ce privește impactul politic, economic, 
social și de mediu al investițiilor din ce în ce mai mari ale Chinei în țările în curs de 
dezvoltare, în special în Africa și în America Latină;

31. reafirmă că este nevoie ca investițiile chineze din Africa și din America Latină, în special 
din zonele economice speciale, să contribuie la dezvoltarea economică a țărilor respective 
și la dezvoltarea lanțurilor locale de producție prin utilizarea forței de muncă locale;

32. este preocupat de faptul că unele întreprinderi europene investesc în China în principal din 
cauza costului scăzut de producție datorat unor norme mai puțin stricte în domeniul social, 
al mediului și al drepturilor omului;  recomandă insistent Comisiei și statelor membre să 
promoveze practici eficace în materie de responsabilitate socială corporativă în rândul 
întreprinderilor europene din China și să încurajeze diseminarea și promovarea celor mai 
bune practici în materie de inițiative legate de responsabilitatea socială a întreprinderilor; 
în plus, solicită Comisiei să evalueze modul în care ar putea fi incluse dispoziții în materie 
de responsabilitate socială a întreprinderilor în viitorul acord de investiții dintre UE și 
China;

33. consideră că nu este productiv, îndeosebi pentru țările în curs de dezvoltare vizate, ca 
angajamentul Chinei în aceste țări să fie perceput drept concurență neloială și nici să se 
urmărească un răspuns conflictual; subliniază că, în interesul țărilor în curs de dezvoltare 
și al concurenței și creșterii economice la nivel mondial în general, întreprinderile și 
actorii din UE care doresc să concureze cu China în relațiile comerciale și economice cu 
țările în curs de dezvoltare ar trebui să depună eforturi pentru a prezenta oferte care să fie 
cele mai atractive din punctul de vedere al sustenabilității și al beneficiilor pe termen lung, 
inclusiv în ceea ce privește mediul, drepturile sociale, drepturile omului și aspecte de 
guvernanță;

34. reamintește faptul că China este cel mai mare emițător de gaze cu efect de seră; solicită 
UE să propună în cadrul organizațiilor internaționale ca aspectele ecologice și obiectivele 
legate de schimbările climatice să fie incluse în discuțiile referitoare la comerțul 
internațional; consideră că puterea economică a Chinei și capacitatea sa de a promova 
inovarea tehnologică ar trebui utilizate în sprijinul luptei mondiale împotriva schimbărilor 
climatice;

35. consideră că eforturile făcute de autoritățile chineze în ceea ce privește anumite drepturi 
de bază în China, în special drepturile sociale și cele ale lucrătorilor, nu sunt suficiente; 
prin urmare, încurajează UE și China să dezvolte un dialog strategic mai strâns și mai 
responsabil, bazat pe înțelegere reciprocă;

Consolidarea capacităților UE pentru a face față concurenței mondiale

36. solicită UE să dezvolte o politică industrială comună ambițioasă, fondată pe cercetare și 
inovare, care să beneficieze de mecanisme inovatoare de finanțare, cum ar fi obligațiunile 
pentru finanțarea proiectelor, și care să sprijine dezvoltarea IMM-urilor, în special prin 
intermediul accesului la piețele de achiziții publice, pentru a menține competitivitatea UE 
în fața noilor actori majori din domeniul industriei și al cercetării; solicită UE să pună în 
valoare producția europeană, oferind consumatorilor informații de mai bună calitate, în 
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special prin adoptarea unui regulament privind marcajul de origine al produselor importate 
în UE;

37. dorește consolidarea guvernanței economice, bugetare, fiscale și politice a UE, pentru ca 
aceasta să devină un interlocutor credibil și cu greutate pe scena internațională; solicită 
Consiliului și Comisiei să comunice la unison pentru a evita ca parteneriatele și acordurile 
încheiate pe bază bilaterală să slăbească poziția UE; îndeamnă Comisia să coopereze 
îndeaproape cu statele membre în cadrul definirii politicilor lor comerciale și a relațiilor 
lor cu China; invită UE să implementeze o strategie pe termen lung în relațiile cu China și 
să asigure coordonarea operațională atât între instituțiile UE, cât și între UE și statele 
membre;

38. subliniază nevoia de a adopta o abordare echilibrată în relațiile cu China; solicită Comisiei 
și statelor membre să dezvolte o cooperare extinsă cu China în domenii de cercetare 
comună, cum ar fi siguranța produselor și sănătatea umană, precum și să instituie noi 
schimburi în domeniul științific, tehnologic și cultural;

39. observă că numeroase diferende comerciale cu China sunt legate de calitatea și aplicarea 
reglementărilor din diverse domenii de politică, inclusiv politica industrială, politica de 
mediu, măsurile de luptă împotriva crizei, stabilitatea financiară și protecția 
consumatorilor; solicită ca aceste diferende să fie soluționate printr-o cooperare bilaterală 
intensificată sau prin mecanismul OMC de soluționare a litigiilor;

40. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Chiar înainte de deschiderea summitului G20, Hu Jintao, președintele Republicii Populare 
Chineze, declara următoarele: „China dorește ca, împreună cu Europa, să construiască un 
parteneriat de la egal la egal bazat pe respect reciproc, pe prietenie și pe încredere reciprocă, 
un parteneriat de cooperare caracterizat de avantaje reciproce, de rezultate benefice pentru 
ambele părți și de un climat de dezvoltare comună.” Această declarație, făcută în plină criză a 
datoriei publice europene, a venit să sublinieze faptul că economia chineză nu va putea aștepta 
mult timp înainte să reacționeze la reducerea creșterii economice din Europa. 

În esență, China afirmă că are nevoie de creșterea economică a partenerilor săi comerciali 
pentru a-și alimenta propria dezvoltare economică și schimbările interne pe care aceasta le 
implică, în special în ceea ce privește consumul intern și creșterea nivelului de trai. Această 
evoluție structurală este stabilită în cel de-al doisprezecelea plan cincinal chinez (2011-2015), 
care pune accentul pe reechilibrarea creșterii economice chineze printr-o creștere a 
consumului intern și prin dezvoltarea durabilă. 

Este vorba aici de o schimbare de model care poate fi o sursă de noi oportunități pentru 
economia europeană, cu condiția ca aceste obiective să fie sprijinite de decizii ferme ale 
autorităților chineze în materie de acces pe piață, de monitorizare a investițiilor străine, de 
protecție a drepturilor de proprietate intelectuală și de îndepărtare a barierelor tehnice din 
calea comerțului. Tot atâtea obstacole care, dacă ar fi suprimate, ar asigura o reechilibrare a 
schimburilor comerciale și, prin urmare, o revenire a creșterii economice europene. Căci 
Europa are nevoie de China, iar China are nevoie de Europa. 

Tocmai în acest spirit trebuie să se deschidă o nouă etapă a relațiilor comerciale dintre UE și 
China, bazată pe un parteneriat de la egal la egal, cu accentul pe avantaje reciproce și pe 
dezvoltarea comună. Europenii revendică de mult timp această reciprocitate.

Marcată de o creștere de aproape 10% pe an de 30 de ani încoace, economia chineză, în mod 
esențial orientată către export, a beneficiat de liberalizarea schimburilor comerciale. China va 
deveni la jumătatea secolului economia cea mai puternică din lume. 

Cât despre UE, prima putere comercială și destinația numărul unu a exporturilor chineze, ea a 
cunoscut o creștere a deficitului comercial, care a trecut de la 49 de miliarde de euro în 2000 
la 168,9 miliarde de euro în 2010, fenomen însoțit de o creștere economică slabă care a 
determinat adâncirea deficitului bugetar în majoritatea statelor membre. 

Există deci în mod clar un dezechilibru ale cărui cauze trebuie analizate, iar căile și mijloacele 
necesare pentru depășirea acestuia trebuie propuse în cadrul unui parteneriat reînnoit, care să 
se bazeze pe principiul reciprocității și al concurenței echitabile. 

I. CAUZELE DEZECHILIBRELOR

Întreprinderile europene nu pot să investească în prezent în China în condiții similare celor 
care se aplică investițiilor chineze în Europa.
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Bariere comerciale în calea accesului pe piață

În ciuda progreselor realizate de Beijing în vederea reducerii barierelor comerciale care 
împiedică accesul pe piața chineză, numeroase obstacole subzistă, după cum o dovedește 
ultimul raport al Camerei de Comerț a UE în China: potrivit datelor pentru 2011, 43% dintre 
șefii de întreprinderi europene stabilite în China, față de 33% în 2010, consideră că măsurile 
luate de Beijing îi discriminează. Același raport precizează chiar că: „măsurile recente care 
limitează și mai mult deschiderea pieței ridică întrebări legate de voința de a crea pentru toți 
actorii de pe piață oportunități durabile”. 

Continuă să existe și alte bariere comerciale, cum ar fi subvențiile și creditele la export 
acordate pentru anumite sectoare, exigențele pentru obținerea de certificări naționale sau lipsa 
unor standarde clare.

Accesul limitat pe piețele chineze de achiziții publice

Participarea întreprinderilor europene la piețele chineze de achiziții publice este aproape 
imposibilă. În afară de problemele legate de existența unor reglementări complexe, volumele 
și domeniile piețelor de achiziții publice rămân restrânse, iar lipsa de transparență și de 
concurență, precum și standardele neconforme cu normele internaționale constituie factori de 
excludere pentru întreprinderile europene.

Transferurile de tehnologie și protecția drepturilor de proprietate intelectuală

Majoritatea întreprinderilor care doresc să investească în China sunt întreprinderi de înaltă 
tehnologie. Or, mecanismul chinez de asociație în participațiune (joint venture) împiedică 
investitorii străini să devină acționari majoritari în sectorul construcției de automobile sau al 
telecomunicațiilor. 

În plus, slaba protecție a drepturilor de proprietate intelectuală în China – care nu ia parte la 
negocierile legate de ACTA – descurajează din ce în ce mai mult investitorii europeni. Se 
cuvine în acest sens să reamintim că creșterea exporturilor chineze merge în paralel cu 
îmbunătățirea calității mărfurilor contrafăcute confiscate la frontierele externe ale UE: în 
2010, 85% dintre mărfurile care încălcau drepturile de proprietate intelectuală și au fost 
confiscate de vămile europene proveneau din China. 

Materiile prime

Politica chineză în domeniul materiilor prime, în special în ceea ce privește pământurile rare, 
importante pentru sectoarele europene de vârf, cauzează din ce în ce mai multe tensiuni. 
China, care concentrează 97% din producția mondială, a instituit restricții la exportul 
pământurilor rare, motivul oficial fiind acela al privilegierii cererii interne. Anumite practici 
chineze care vizează alte materii prime au fost, de altfel, contestate în fața organismului de 
soluționare a litigiilor din cadrul OMC, care a hotărât împotriva Chinei în iulie 2011. 

Problema monedei
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În vreme ce Statele Unite ale Americii și Europa, cei doi parteneri principali ai Chinei, au 
monede „fluctuante”, subevaluarea și neconvertibilitatea yuanului, practici vecine cu un 
dumping monetar de o amploare fără precedent, reprezintă o problemă extrem de importantă. 
Subevaluarea yuanului a permis Chinei să acumuleze aproape 3 200 de miliarde de dolari în 
rezerve valutare și să își extindă investițiile în Europa în vederea achiziționării de tehnologie 
de vârf, dar și în vederea cumpărării unei părți a datoriei publice a anumitor state europene; 
trebuie remarcat însă că, întrucât nu există niciun instrument pentru măsurarea volumului 
deținerilor respective, acesta nu poate fi cunoscut.  

În același timp, China are o serie de doleanțe față de UE, referitoare în special la sistemul 
complex de taxe vamale agricole și de subvenții pentru PAC, barierele tehnice din calea 
comerțului, restricțiile impuse asupra investițiilor străine de către statele membre ale UE etc. 
Prezentul raport oferă orientări pentru măsurile pe care UE ar trebuie să le adopte cu privire la 
investițiile chineze în Europa, cu respectarea cadrului OMC. În special, raportul subliniază 
necesitatea elaborării unei politici economice și industriale europene pentru ca UE să poate 
derula relații comerciale echitabile cu China, excluzând orice formă de protecționism. 

II. RECIPROCITATEA: PRINCIPIUL-CHEIE AL UNUI NOU PARTENERIAT

În această primă etapă necesară a deschiderii frontierelor noastre, care survine în urma unor 
decenii de război rece, trebuie instituit un parteneriat din care ambele părți să aibă de câștigat, 
cu atât mai mult cu cât China a beneficiat masiv de pe urma liberalizării comerțului. Trebuie 
stabilit neapărat un echilibru în aceste relații, deoarece în aceste vremuri de criză pe care 
Europa le traversează în prezent opinia publică este mai înclinată să considere întemeiate 
acuzațiile împotriva Chinei, văzută drept cauza tuturor relelor. 

Filosofia Europei nu este nici de a se închide, nici de a se deschide complet în fața tuturor 
posibilităților. Aceste două atitudini sunt contrare spiritului comunitar, contrare interesului 
Europei și al europenilor, care apără o viziune reglementată, echilibrată și multilaterală a 
relațiilor internaționale. Europa își propune să construiască parteneriate fondate pe sinceritate 
și reciprocitate, factori care aplanează tensiunile și care promovează creșterea pentru toate 
părțile implicate. 

Acces la piețe și concurență internațională bazate pe echitate

Accesul întreprinderilor europene pe piața chineză trebuie să se facă în aceleași condiții ca 
accesul întreprinderilor chineze pe piața europeană. China trebuie să adere de urgență la 
Acordul multilateral privind achizițiile publice;  de asemenea, este esențială transformarea 
normelor și standardelor chineze în norme internaționale, elaborarea de standarde comune în 
sectoarele de viitor și eliminarea măsurilor de protecție față de accesul pe piața chineză, cum 
ar fi regimul de acordare a autorizațiilor, ajutoarele directe și barierele impuse în ceea ce 
privește achizițiile publice. De asemenea, UE trebuie să elaboreze o strategie pentru a evita 
transferurile forțate de tehnologie. În același timp, trebuie încheiată rapid procedura de 
cooperare consolidată referitoare la brevetul comunitar. 

De asemenea, trebuie să se reflecteze la o reformă a OMC pentru a include respectarea 
standardelor sociale, de sănătate și de mediu elaborate împreună cu OIM, OMS și ONU. În 
acest viitor cadru marcat de exigențe, ar trebui să se ridice problema introducerii progresive a 
unei condiționalități a schimburilor. Trebuie abordată și chestiunea foarte sensibilă a statutului 
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de economie de piață al Chinei: Comisia ar trebui să sprijine guvernul chinez în eforturile sale 
de îndepărtare a obstacolelor existente. 

Noi instrumente pentru o mai mare transparență

Spre deosebire de SUA, UE nu cunoaște cu certitudine gradul de penetrare a Chinei în 
economia statelor membre, fie că este vorba de investiții sau de cumpărarea de titluri de 
datorie publică. Această lipsă de informații este, evident, în detrimentul interesului european 
și de natură să alimenteze tot felul de supoziții. UE trebuie să se doteze cu instrumente de 
măsurare după modelul Comitetului pentru investiții străine din SUA pentru a identifica 
deținătorii străini de datorie publică. De asemenea, UE ar trebui să publice un raport anual 
privind respectarea de către China a obligațiilor prevăzute în protocolul său de aderare la 
OMC și să utilizeze mai bine instrumentele de apărare comercială pe care le are la dispoziție.

Subevaluarea și neconvertibilitatea yuanului dăunează transparenței și corectitudinii 
schimburilor comerciale. UE trebuie deci să insiste pe lângă autoritățile chineze și să le 
încurajeze să continue eforturile deja angajate. În conformitate cu tratatele europene, UE 
poate, în caz de dezechilibre monetare mondiale nesustenabile, să recurgă la o politică a 
cursului de schimb.

Un nou cadru pentru relațiile dintre UE și China

Relațiile comerciale dintre UE și China au evoluat considerabil în ultimii 30 de ani, iar 
influența Chinei pe scena internațională a devenit din ce în ce mai mare. Prin urmare, este 
necesar ca UE și China să actualizeze condițiile acordului de cooperare din 1985. Dacă China 
nu poate fi încă considerată o economie de piață, ar trebui totuși ca în acest acord să fie 
introduse norme mai stricte în materie de import și export.

Noul acord privind investițiile ar trebui să țină seama de nevoia de a permite accesul 
nerestricționat pe piețele chineze de achiziții publice în aceleași condiții ca cele aplicabile în 
Europa. De altfel, UE va trebui să rămână vigilentă în ceea ce privește impactul economic, 
social și de mediu al investițiilor din ce în ce mai mari ale Chinei în țările în curs de 
dezvoltare, în special în Africa.

----

Este esențial ca UE să pună în aplicare o politică concertată de reindustrializare, precum și o 
politică de cercetare și de inovare care să se ridice la înălțimea noilor mize de pe plan 
mondial. Din acest punct de vedere, ar fi util, de exemplu, ca UE să își încurajeze cetățenii să 
cumpere produse europene.

Este evidentă importanța absolută a unei mai bune coordonări între statele membre, pentru ca 
relațiile lor bilaterale cu China să nu slăbească poziția UE față de această țară.

Necesitatea unei mai bune coordonări depășește cadrul strict al problematicii comerciale. 
Pentru noi, este vorba nu doar de a apăra modelul unei economii sociale de piață, deschise, 
dar exigente în materie de reciprocitate și de protecție a intereselor europenilor, ci și de a 
promova și de a apăra concepția noastră asupra dezvoltării, democrației și drepturilor omului. 
Noi credem că progresul social și economic este strâns legat de instaurarea instituțiilor 
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democratice.

8.12.2011

AVIZ AL COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la UE și China: există un dezechilibru în relațiile comerciale?
(2010/2301(INI))

Raportor pentru aviz: Jan Zahradil

SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru comerț internațional, competentă în 
fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât China a dobândit statutul de economie emergentă înregistrând, începând din 1999, 
rate de creștere economică de două cifre și este, începând din februarie 2011, a doua mare 
economie a lumii; întrucât, în același timp, China se confruntă în continuare cu 
problemele clasice ale unei țări în curs de dezvoltare, în mod special în provinciile sale 
centrale;

B. întrucât o sumă orientativă în valoare de 224 de milioane de euro a fost alocată Chinei ca 
asistență comunitară pentru dezvoltare pentru perioada 2007-2013; întrucât în luna 
martie 2011 Comisia a anunțat cel de al doilea Proiect comercial UE-China pe cinci ani, 
alocând Chinei 20 de milioane de euro ca asistență din partea UE în domeniul comerțului;

C. întrucât creșterea economică în China a permis unui segment de populație de jumătate de 
miliard de persoane să depășească pragul sărăciei începând din 1990; întrucât, cu toate 
acestea, o mare parte dintre lucrătorii migranți din orașe și populația rurală trăiesc încă în 
sărăcie și întrucât, potrivit Băncii Mondiale, 207 milioane de chinezi trăiesc în continuare 
sub pragul sărăciei;

D. întrucât ascensiunea Chinei ca actor în domeniul dezvoltării în Africa este unul dintre cele 
mai remarcabile aspecte din ultimii zece ani;
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E. întrucât relațiile Chinei cu țările africane au fost determinate, de exemplu, de necesitatea 
de a obține resurse de energie pentru a sprijini dezvoltarea sa economică;

F. întrucât există diferențe semnificative între OCDE-CAD și cooperarea Chinei pentru 
dezvoltare; întrucât programul Chinei de împrumuturi concesionale, desfășurat prin 
intermediul China Eximbank, este o componentă importantă a relațiilor externe ale Chinei 
și întrucât împrumuturile concesionale sunt considerate drept ajutor condiționat;

G. întrucât zonele economice speciale (ZES) ale Chinei în Africa au ca obiectiv crearea unui 
mediu favorabil, astfel încât întreprinderile mici și mijlocii din China să se extindă peste 
mări; întrucât, potrivit Grupului Băncii Africane de Dezvoltare, ZES operate de chinezi în 
Africa Subsahariană au avut, până în prezent, rezultate limitate în ceea ce privește 
investițiile, iar impactul acestora asupra creării de locuri de muncă și asupra integrării în 
economia locală a fost restrâns;

H. întrucât Protocolul de aderare al Chinei este unic prin faptul că include o serie de 
angajamente speciale aplicabile numai Chinei, care iau forma unor „angajamente OMC 
plus” (precum în cazul taxelor la export), precum și a unor „drepturi OMC minus”, care 
permit membrilor OMC să ia măsuri de protecție împotriva exporturilor chineze care se 
abat de la normele generale ale OMC;

I. întrucât China are nevoie de acces la tehnologia de ultimă generație și la rețele de 
distribuție pentru următoarea etapă a dezvoltării sale economice, care se va baza pe 
inovare, comerțul și consumul la nivel național;

J. întrucât creșterea economică rapidă a Chinei a avut loc parțial în detrimentul drepturilor 
omului și se bazează într-o anumită măsură pe munca forțată și pe munca copiilor;

K. întrucât China, nefiind membră a OCDE, nu este obligată să respecte normele OCDE care: 
limitează ajutorul condiționat; reglementează practicile de creditare și impun termene 
maxime de rambursare, clasificarea riscului de țară și rate minime ale dobânzii; impun 
schimbul de informații; impun standarde sociale, de mediu și de guvernanță cu privire la 
activitățile de finanțare;

L. întrucât China este al doilea partener comercial al Uniunii Europene;

M. întrucât, în ultimele decenii, China a realizat progrese sociale importante; întrucât o astfel 
de îmbunătățire a calității vieții pentru o populație atât de numeroasă într-un timp atât de 
scurt este unică în istorie, însemnând reducerea nivelului sărăciei pentru peste 350 de 
milioane de persoane;

N. întrucât activitățile Chinei de finanțare a exporturilor i-au permis să își sporească prezența 
în numeroase țări în curs de dezvoltare, îndeosebi în Africa;

O. întrucât UE se confruntă cu un deficit structural în raport cu China în comerțul cu bunuri 
începând din 1997, fiind astfel necesar ca UE să instituie un nou cadru strategic de 
cooperare cu China;

P. întrucât există potențiale beneficii considerabile pentru țările în curs de dezvoltare, care 
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reies din relații economice mai strânse cu China, îndeosebi în ceea ce privește dezvoltarea 
infrastructurii;

Q. întrucât, cu toate acestea, activitățile Chinei de finanțare a creditelor la export în țările în 
curs de dezvoltare reprezintă posibile amenințări pentru țările în curs de dezvoltare în ceea 
ce privește gestionarea resurselor naturale, sustenabilitatea datoriei, îmbunătățirea 
guvernanței, precum și ocuparea forței de muncă și productivitatea la nivel local;

R. întrucât participarea Chinei într-un sistem comercial internațional, bazat pe deschidere și 
transparență este esențială pentru a asigura prosperitatea internațională și sustenabilitatea,

1. este convins, cu toate acestea, că intensificarea relațiilor comerciale dintre toate statele 
membre ale UE și China reprezintă un instrument de dezvoltare esențial atât pentru UE, 
cât și pentru China, întrucât un regim comercial deschis reprezintă unul dintre cele mai 
importante stimulente ale creșterii economice, ale combaterii sărăciei și ale creării de 
bunăstare; consideră că caracterul unic al angajamentului Chinei față de OMC, care 
împiedică China să caute „tratament special și diferențiat” precum alte țări membre în curs 
de dezvoltare, ridică semne de întrebare privind coerența și consecvența; prin urmare, 
solicită Comisiei să evalueze coerența și consecvența politicii sale comerciale față de 
China, în contextul politicii sale de dezvoltare față de Africa;

2. subliniază potențialul semnificativ pe care îl oferă accesul reciproc la piețe, liberalizarea și 
aprofundarea cooperării între Europa și China în domeniul comerțului și al investițiilor; 
subliniază totuși, ca o condiție prealabilă, că ar trebui să fie garantate concurența 
echitabilă, accesul reciproc la piețe și reglementările clare privind piața, îndeosebi în 
domeniul investițiilor străine directe și al protecției drepturilor de proprietate la nivel 
internațional; 

3. ia act de faptul că Fondul de dezvoltare China-Africa (CADF) sprijină înființarea de zone 
economice speciale chineze de prelucrare în Africa; împărtășește punctele de vedere ale 
Grupului Băncii Africane de Dezvoltare, în conformitate cu care există o necesitate de a 
integra investițiile chineze în lanțul de producție național pentru a se asigura că aceste 
zone vor promova în mod eficient industrializarea, ceea ce implică, de exemplu: 
consolidarea regimului juridic și de reglementare, inclusiv a protecției sociale și de mediu, 
precum și îmbunătățirea accesului întreprinderilor locale și al lucrătorilor la zone pentru a 
asigura legături cu economia locală;

4. consideră că schimburile comerciale ar trebui să promoveze drepturile omului la nivel 
global și că toți partenerii comerciali ai UE ar trebui să respecte convențiile OIM, 
îndeosebi Convenția privind abolirea muncii forțate, ceea ce înseamnă că produsele 
fabricate în închisori și lagăre de detenție (Lao Gai) nu ar trebui să fie admise pe piața UE;

5. invită UE să își îmbunătățească eficiența în ceea ce privește comerțul cu China printr-o 
mai bună organizare instituțională, precum și prin găsirea unei poziții coerente față de 
China în rândul statelor membre;

6. ia act de faptul că creșterea Chinei și capacitatea sa de a evolua în 30 de ani de la țară 
subdezvoltată la o putere globală emergentă au contribuit la transformarea Chinei într-o 
sursă alternativă de comerț și finanțare în raport cu partenerii tradiționali ai Africii;
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7. este conștient de faptul că impactul Chinei asupra Africii variază în funcție de dimensiune, 
de structurile economice și de calitatea guvernanței și a instituțiilor în economiile africane; 
consideră că impactul comerțului Chinei asupra țărilor africane - de exemplu, măsura în 
care schimburile comerciale cu China vor încuraja specializarea suplimentară în materiile 
prime de bază, sau pot ajuta economiile africane să își diversifice producția și să finanțeze 
proiecte durabile - trebuie evaluat în continuare;

8. subliniază faptul că noul rol al Chinei ca o sursă majoră de finanțare în Africa a stârnit mai 
multe preocupări în UE; în special, subliniază faptul că, în timp ce organizațiile 
internaționale și agențiile de asistență bilaterală ale donatorilor tradiționali au condiționat 
asistența lor de buna guvernanță, acest lucru nu este valabil pentru China; în consecință, se 
teme că influența Chinei ar putea întârzia și mai mult eforturile de îmbunătățire a 
guvernanței și de reducere a corupției în Africa, în special în țările sale partenere 
caracterizate prin instituții deficitare, cum ar fi Angola, Congo, Nigeria și Sudan;

9. subliniază faptul că impactul asupra dezvoltării pe care îl au investițiile în sectorul 
extractiv ar trebui consolidat prin intermediul unei transparențe sporite în procesul de 
achiziții publice și de contractare și prin implicarea mai activă a organizațiilor societății 
civile africane în procesul de supraveghere; în acest context, invită UE să încurajeze 
China să sprijine principiile Inițiativei pentru transparență în industriile extractive;

10. consideră că, pentru a culege beneficii din colaborarea dintre China și Africa va fi necesar, 
printre altele, ca guvernele africane să își consolideze instituțiile de guvernanță; de 
asemenea, insistă asupra necesității de a moderniza dialogul politic dintre China și statele 
membre ale UE pentru a angaja China în privința atenției acordate implicațiilor asistenței 
sale pentru guvernanță și mediu, și pentru a se asigura că ajutoarele Chinei completează 
ajutoarele de la donatorii tradiționali, mai degrabă decât concurează cu acestea;

11. ia act de faptul că investițiile chineze în Africa, desfășurate preponderent prin intermediul 
Băncii de Export-Import ridică probleme, de exemplu, cu privire la sustenabilitatea 
proiectelor, precum în cazul marilor proiecte controversate de baraje hidroelectrice; ca un 
prim pas, împărtășește punctul de vedere al Grupului Băncii Africane de Dezvoltare, în 
conformitate cu care ar fi de dorit să se extindă punerea în aplicare a principiilor Equator, 
un set voluntar de standarde pentru determinarea, evaluarea și gestionarea riscurilor 
sociale și de mediu în finanțarea proiectelor, la investițiile chineze;

12. constată cu îngrijorare că în Africa, majoritatea proiectelor chineze de mari dimensiuni au 
fost efectuate de o forță de muncă preponderent chineză; consideră că acesta este unul 
dintre motivele pentru care forța de muncă locală rămâne neinstruită, iar beneficiile pentru 
populație în ceea ce privește ocuparea forței de muncă sunt minime;

13. consideră că țările africane trebuie să crească valoarea adăugată a producției lor, indiferent 
de țările lor partenere; acest lucru presupune dezvoltarea de instrumente pentru a majora, 
de exemplu, cererea de forță de muncă africană necalificată pentru proiectele de investiții;

14. este conștient de faptul că, deși creșterea economică rapidă înregistrată de China a creat o 
bogăție considerabilă, în special pentru populația urbană, aceasta a amplificat, totodată, 
disparitățile dintre zonele urbane și cele rurale, unde locuiește 50,3% din populația Chinei 
continentale, contribuind astfel la urbanizare și la migrația populației rurale către orașe, 
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având ca rezultat faptul că, în 2011, pentru prima dată în istoria Chinei, mai mult de 
jumătate din populația chineză locuiește în mediul urban;

15. subliniază faptul că ajutorul chinez diferă în mai multe moduri față de cel aplicat de către 
țările OCDE;  în special, reamintește că, în timp ce membrii OCDE se angajează, prin 
Acordul OCDE privind unele orientări în domeniul creditelor la export care beneficiază de 
o susținere publică, să se conformeze unui set aprobat de standarde de mediu, sociale și de 
guvernanță în activitățile lor de finanțare a exporturilor, China nu își asumă angajamentul 
față de aceste norme;

16. reamintește, de asemenea, faptul că, în timp ce membrii OCDE au convenit asupra 
recomandărilor OCDE privind corupția și creditele la export care beneficiază de sprijin 
public, care au ca scop descurajarea și sancționarea mituirii funcționarilor publici străini în 
tranzacțiile comerciale internaționale susținute de creditele la export oficiale, aceste 
măsuri nu au fost adoptate de China; în acest context, consideră că este deosebit de 
important ca UE să se angajeze în discuții suplimentare cu China pentru a dezvolta și a 
pune în aplicare standarde comune cu OCDE privind ajutorul pentru dezvoltare, inclusiv 
privind reducerea datoriei;

17. invită Comisia să sprijine în continuare China în procesul de realizare a obiectivelor sale 
strategice privind dezvoltarea, renunțând însă treptat la tradiționala abordare axată pe 
cooperarea și ajutorul pentru dezvoltare prin reducerea treptată, începând cu 2013, a 
asistenței oficiale pentru dezvoltare (AOD) și dezvoltând relații mai echilibrate cu China, 
axate pe comerț, în interesul ambelor părți; subliniază, în acest sens, că noua abordare 
trebuie să ia în considerare faptul că și China a devenit un donator important, în special în 
Africa, și că, prin urmare, agenda sa de dezvoltare cu UE ar trebui să se axeze mai 
degrabă pe domenii concrete de interes comun; subliniază că relațiile comerciale ale UE 
cu China ar trebui să fie completate permanent cu eforturi și exigențe privind dezvoltarea 
democrației;

18. invită Comisia să sprijine China în special în ceea ce privește creșterea productivității 
producției sale agricole;

19. solicită Comisiei să realizeze acest lucru în cadrul unui dialog cu autoritățile chineze 
pentru a se asigura că persoanele dezavantajate și sărace care beneficiază în prezent de 
proiectele de dezvoltare ale UE nu sunt neglijate;

20. invită Comisia să elimine treptat ajutorul pentru dezvoltare acordat Chinei, care s-a ridicat 
la 128 de milioane de euro în perioada 2007-2010, întrucât China este o economie de piață 
emergentă și un actor economic și politic important la nivel mondial;

21. invită Comisia să includă imediat în dialogul cu China problema achiziției de către aceasta 
de terenuri în țările în curs de dezvoltare;

22. subliniază faptul că China devine un donator de ajutor important și de sine stătător, în 
pofida faptului că aproximativ 16% din populația sa de 1,3 miliarde de persoane trăiesc în 
continuare sub pragul sărăciei;

23. invită, prin urmare, Comisia să trateze China ca pe un partener, respectând tradițiile 
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culturale ale acesteia, și să impună Chinei aceleași cerințe legitime în ceea ce privește 
respectarea drepturilor omului ca în cazul altor parteneri comerciali ai UE, sprijinind 
totodată tranziția Chinei spre o societate deschisă, fondată pe statul de drept și pe 
respectarea drepturilor omului și insistând ca aceasta să respecte standardele fundamentale 
de muncă ale OIM; consideră că o astfel de abordare va contribui la depășirea tensiunilor 
curente, la intensificarea schimburilor și la creșterea investițiilor la nivel bilateral, ceea ce 
va crea o situație reciproc avantajoasă; 

24. invită, prin urmare, Comisia să colaboreze cu China ca partener în contextul dezvoltării 
internaționale pentru a face schimb de bune practici și a utiliza avantajele comparative și 
punctele forte specifice ale tuturor partenerilor de dezvoltare internațională și, prin 
urmare, să ofere cel mai bun și cel mai amplu sprijin cu putință țărilor în curs de 
dezvoltare;

25. subliniază că, întrucât China este în prezent a doua economie din lume, problema 
accesului reciproc pe piețele Europei și a Chinei trebuie să se bazeze, în orice caz, pe 
principiul reciprocității; solicită încheierea rapidă a negocierilor de la Doha; subliniază că 
China trebuie să înceapă de urgență să respecte standardele internaționale de mediu și 
obligațiile sale față de OMC, îndeosebi în ceea ce privește respectarea drepturilor de 
proprietate intelectuală; avertizează împotriva aplicării de măsuri protecționiste, în special 
având în vedere climatul economic actual, întrucât acest lucru poate fi dăunător nu numai 
relațiilor politice bilaterale, ci și economiilor UE și a Chinei pe termen lung și poate veni 
în contradicție cu obiectivele UE în domeniul dezvoltării, astfel cum au fost definite în 
Strategia Europa 2020;

26. invită Comisia să poarte discuții cu partenerii chinezi ai UE cu privire la eventualele 
condiții incluse în acordurile și concesiunile privind importul de mărfuri din țările în curs 
de dezvoltare, care să fie echitabile, transparente și care să promoveze dezvoltarea; este 
preocupat de creșterea concurenței pentru mărfuri între Uniunea Europeană și China și de 
impactul negativ al acesteia asupra țărilor în curs de dezvoltare;

27. îndeamnă Comisia și statele membre să utilizeze toate canalele diplomatice disponibile și 
alte instrumente pentru a încuraja China să își asume standardele internaționale privind 
transparența în cadrul activităților sale de finanțare a creditelor la export în țările în curs 
de dezvoltare și al altor măsuri legate de comerț, atât în China, cât și pe plan extern; 
îndeamnă Comisia și statele membre să continue să depună eforturi pentru a angaja China 
în ceea ce privește normele internaționale și organizațiile de standardizare referitoare la 
sistemul comercial internațional;

28. invită UE și SUA să se implice la toate nivelurile în relația cu acest gigant economic în 
curs de dezvoltare, pentru beneficiul reciproc al tuturor părților;

29. consideră că este necesar ca politica și actorii UE în domeniul dezvoltării să depună 
eforturi pentru a consolida capacitatea țărilor în curs de dezvoltare de a negocia oferte 
solide cu China – în special în cazul în care aceste oferte se referă la resurse naturale – 
pentru a gestiona datoria și pentru a face față potențialelor amenințări la adresa 
productivității și a piețelor forței de muncă locale, generate de afluxul de muncitori și de 
produse din China;
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30. invită China să se implice mai mult în cadrul instituțiilor globale, recunoscând faptul că 
China joacă deja un rol deplin și activ în cadrul ONU și al misiunilor de menținere a păcii;

31. consideră că tratarea implicării Chinei în țările în curs de dezvoltare ca pe un act de 
concurență neloială și alegerea unui răspuns conflictual vor fi măsuri neproductive, 
îndeosebi pentru țările în curs de dezvoltare însele; subliniază că, în interesul țărilor în 
curs de dezvoltare și al concurenței și creșterii economice la nivel mondial în general, 
întreprinderile și actorii din UE care doresc să concureze cu China în relațiile comerciale 
și economice cu țările în curs de dezvoltare trebuie să depună eforturi pentru a prezenta 
oferte care să fie cele mai atractive din punctul de vedere al sustenabilității și al 
beneficiilor pe termen lung, inclusiv în ceea ce privește mediul, drepturile sociale, 
drepturile omului și guvernanța.
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17.6.2011

AVIZ AL COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI 
SOCIALE

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la UE și China: există un dezechilibru în relațiile comerciale? 
(2010/2301(INI))

Raportor pentru aviz: Dirk Sterckx

SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru comerț 
internațional, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție 
ce urmează a fi adoptată:

A. având în vedere că UE și China se consideră reciproc a fi printre cei mai importanți 
parteneri comerciali;

B. întrucât, în ciuda ratelor de creștere ridicate înregistrate în China pe parcursul ultimelor 
două decenii, rata șomajului a crescut în mod considerabil în această țară,

1. solicită Comisiei să intensifice dialogul existent cu privire la ocuparea forței de muncă și 
la politica socială și să inițieze un dialog structurat cu China, în cadrul dialogului 
economic și comercial la nivel înalt;

2. constată concurența dintre sistemele sociale în urma deschiderii pieței mondiale; remarcă 
o creștere a muncii fără forme legale în zonele urbane, precum și nerespectarea 
principiilor muncii decente, în ciuda existenței unui cadru legislativ privind condițiile de 
muncă; observă că, în ciuda beneficiilor importante rezultate în urma deschiderii 
economiei chineze, cum ar fi un acces mai bun la piața muncii și o scădere a șomajului în 
zonele rurale, nu toate segmentele populației chineze au beneficiat în mod egal de 
creșterea economică și există disparități mari care apar între regiunile rurale și urbane ale 
țării; subliniază că inegalitățile în materie de venit, acces la un loc de muncă, bunăstare 
socială, sănătate și educație în rândul populației urbane și rurale constituie o provocare 
foarte importantă pentru politica de coeziune a acestei țări;

3. dorește ca concurența comercială dintre China și Uniunea Europeană să se realizeze pe 
baza unor norme clar stabilite, permițând competiția, precum și stabilitatea mediului de 
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afaceri și optimizarea întreprinderilor, astfel încât să nu se acționeze împotriva intereselor 
lucrătorilor;

4. atrage atenția asupra influenței pe care o are China asupra economiei mondiale ca cel mai 
mare exportator și asupra responsabilității care îi revine datorită acestui fapt de a respecta 
standarde sociale minime; salută eforturile depuse de autoritățile chineze centrale și locale 
în acest domeniu; accentuează că o legislație cuprinzătoare în materie de asigurări sociale 
și asistență medicală, care să respecte toate standardele internaționale, precum și un 
control strict și eficient al respectării legislației privind condițiile de muncă sunt 
indispensabile; menționează că una dintre cele mai mari provocări ale autorităților chineze 
este de a garanta finanțarea viabilă a unui sistem stabil de asigurări sociale și de asistență 
medicală, care să ofere aceleași beneficii în toate provinciile țării; evidențiază, în acest 
context, proiectul de cooperare dintre UE și China pentru reformarea sistemului de 
asigurări sociale, care are drept obiectiv facilitarea accesului cetățenilor chinezi la 
asigurări sociale adecvate și accesibile;

5. subliniază influența pe care o are China asupra economiei mondiale, responsabilitatea care 
îi revine de a respecta standarde sociale minime și importanța relațiilor comerciale dintre 
UE și China; subliniază că respectarea drepturilor omului și a drepturilor sociale este un 
element esențial în cadrul cooperării dintre UE și China; subliniază importanța respectării 
tuturor normelor Organizației Internaționale a Muncii și ale Organizației Mondiale a 
Comerțului și a aplicării rapide a acestor norme, inclusiv a dreptului de a forma liber 
sindicate independente;  sprijină aspirația de a obține o remunerație decentă și de a 
beneficia de condiții de muncă decente; solicită respectarea reciprocă a legislației muncii, 
accentuând prevenirea formelor ilegale de muncă, cum ar fi munca copiilor și munca în 
închisori; subliniază progresele efectuate de guvernul chinez în ceea ce privește 
îmbunătățirea condițiilor de muncă ale angajaților, dar observă că drepturile lucrătorilor 
nu sunt întotdeauna respectate din cauza aplicării precare a legislației de muncă și din 
cauză că angajatorii adesea nu respectă standardele de mediu, de sănătate și de siguranță, 
ceea ce conduce la circumstanțe de muncă periculoase; solicită o mai bună legislație în 
domeniu; subliniază importanța unui control mai bun al lanțului de aprovizionare, în ceea 
ce privește condițiile de muncă; dorește ca guvernul chinez și întreprinderile chineze să 
considere GSP+ drept standardul pentru activitatea lor zilnică;

6. consideră drept o măsură esențială intensificarea dialogului dintre UE și China, inițiat în 
2009, în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă și a diminuării numărului de accidente 
de muncă și a bolilor profesionale; subliniază necesitatea schimbului de bune practici 
comerciale și sociale; solicită realizarea unui schimb de bune practici între sindicatele din 
UE și China pentru a contribui la îmbunătățirea condițiilor de muncă ale lucrătorilor și 
pentru respectarea convențiilor OIM;

7. consideră că Organizația Internațională a Muncii ar trebui să fie responsabilă cu 
monitorizarea respectării acestor drepturi;

8. solicită o îmbunătățire continuă a ajutorului pentru dezvoltare acordat de UE, în special în 
domenii precum ocuparea forței de muncă, protecția securității și a sănătății la locul de 
muncă, eradicarea sărăciei, igiena și sănătatea publică, educația și îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale copiilor;
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9. evidențiază importanța unei îmbunătățiri suplimentare a forței de muncă chineze pentru 
comerțul mondial;

10. subliniază importanța schimbului de experiențe și de cele mai bune practici în materie de 
oportunități de dezvoltare a unor locuri de muncă ecologice, în momentul abordării 
impactului economic, social și de mediu al schimbărilor climatice;

11. solicită dezvoltarea suplimentară a unei cooperări îmbunătățite în materie de încadrare în 
muncă a imigranților legali și protecția drepturilor și a intereselor lucrătorilor migranți și a 
unei cooperări sporite în ceea ce privește afacerile internaționale în materie de muncă;

12. observă că populația chineză îmbătrânește și că o creștere aparent interminabilă a forței de 
muncă disponibile, cu precădere a forței de muncă cu studii medii, pare să ia sfârșit; 
constată că are loc o deplasare a comerțului din China înspre alte țări din sud-estul Asiei 
datorată potențialelor costuri mai scăzute; din acest motiv solicită Comisiei o politică 
europeană integrată pentru regiunea sud-estică a Asiei, care să împiedice comportamentul 
iresponsabil, din punct de vedere social, al companiilor multinaționale europene în aceste 
țări; ia act de faptul că în rândul clasei de mijloc în creștere din China ar trebui să apară o 
sensibilizare mai puternică cu privire la normele sociale, care în prezent este slab 
dezvoltată în rândul populației în ansamblu;

13. observă că analizele științifice diferă în ceea ce privește impactul investițiilor europene 
externe directe în China asupra locurilor de muncă din Europa; constată că anumite studii 
indică faptul că este posibil să nu existe urmări negative măsurabile asupra locurilor de 
muncă din Europa, iar investițiile externe directe ar putea, într-o oarecare măsură, să aibă 
un efect pozitiv asupra locurilor de muncă din sucursalele europene ale întreprinderilor 
respective; de asemenea, constată că există studii care indică un anumit impact negativ 
asupra ocupării forței de muncă în Europa;

14. consideră că importurile de produse contrafăcute provenite din China nu implică doar 
riscuri pentru sănătatea și securitatea consumatorilor europeni, ci și consecințe nefaste 
asupra ocupării forței de muncă în cadrul Uniunii Europene;

15. invită întreprinderile europene care își desfășoară activitatea în China să aplice lucrătorilor 
cele mai înalte standarde internaționale și cele mai bune practici în materie de 
responsabilitate socială a întreprinderilor;

16. ia act de limitările din ce în ce mai mari ale drepturilor democratice aplicate de regimul 
chinez în ultimele luni, inclusiv încarcerarea și persecuția membrilor de sindicat.
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24.11.2011

AVIZ AL COMISIEI PENTRU INDUSTRIE, CERCETARE ȘI ENERGIE

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la UE și China: există un dezechilibru în relațiile comerciale? 
(2010/2301(INI))

Raportor pentru aviz: Yannick Jadot

SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru comerț 
internațional, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție 
ce urmează a fi adoptată:

1.consideră că dezechilibrele în relațiile comerciale dintre UE și China au la bază diferențele 
existente sub aspectul modelului social, economic și democratic și caracteristicile în 
materie de demografie și de resurse naturale și că absența sau respectarea insuficientă a 
anumitor drepturi în China, în special a drepturilor democratice și a drepturilor 
lucrătorilor, contribuie la crearea acestor dezechilibre; recunoaște că sunt depuse anumite 
eforturi pentru a corecta dezechilibrele, dar că aceste eforturi rămân în continuare 
insuficiente; prin urmare, încurajează angajamentul constructiv și o strategie pentru un 
dialog mai strâns și mai responsabil între cei doi parteneri, bazat pe înțelegere reciprocă;

2. remarcă faptul că, în 2016, China va obține statutul de economie de piață și solicită 
Comisiei să propună măsuri de menținere a mecanismelor de apărare comercială după 
anul 2016, dacă va fi cazul, inclusiv pentru IMM-urile inovatoare europene; solicită 
Chinei să își îndeplinească angajamentele asumate în cadrul OMC permițând accesul liber 
pe piață al bunurilor și serviciilor, precum și libertatea investițiilor; solicită dezvoltarea 
unei politici comerciale UE-China care să permită cooperarea și dezvoltarea economică și 
socială a ambelor părți; consideră că ambele părți se află atât în fața unor provocări, cât și 
a unor oportunități importante; subliniază faptul că cererea masivă din economiile 
emergente oferă UE șansa de a culege fructele globalizării prin consolidarea continuă a 
exporturilor de bunuri și servicii către noi piețe; subliniază nevoia de reciprocitate 
pozitivă, în special în ceea ce privește achizițiile publice; consideră regretabilă impunerea 
de către China a diverse bariere netarifare care limitează foarte mult prezența 
întreprinderilor europene pe piața chineză și care generează costuri pentru firmele 
europene și le privează de posibilitatea de a avea debușeuri comerciale;  subliniază faptul 
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că accesul la anumite sectoare-cheie este în continuare restrâns din cauza limitelor impuse 
investițiilor sub forma plafoanelor pentru participațiuni în domeniile strategice;

3. atrage atenția asupra tentației întreprinderilor europene să își transfere activitatea în China 
pentru a-și reduce costurile și a-și crește profiturile, în dauna forței de muncă din UE și 
fără respectarea obiectivelor de reducere a emisiilor și a normelor sociale și de muncă din 
UE;

4. consideră că provocarea reprezentată de China în relația cu UE se referă la punerea în 
aplicare a unei politici industriale europene ambițioase și proactive, care ar trebui să se 
bazeze pe:

– definirea, punerea în aplicare și respectarea unor standarde stricte;

– consolidarea măsurilor legitime antidumping;

– o abordare mai ambițioasă, mai coerentă și mai echilibrată a politicilor europene din 
domeniul achizițiilor publice, în special cu scopul îmbunătățirii accesului 
întreprinderilor europene pe piața chineză;

– continuarea cercetării și inovării; 

– respectarea drepturilor de proprietate intelectuală;

– promovarea unei economii ecologice și durabile.

5. reamintește că o asemenea politică industrială nu poate fi eficace decât dacă este 
coordonată, dezvoltată și aplicată la scara UE și că strict abordările naționale separate nu 
vor permite acțiuni coerente și eficientă ale UE în relația cu China;

6. subliniază faptul că slaba protecție împotriva contrafacerii și lipsa de voință din partea 
autorităților chineze în a lua măsuri împotriva contrafacerii produselor reprezintă bariere 
pentru continuarea extinderii și investițiilor realizate de întreprinderile europene în China; 
solicită Comisiei ca, în cadrul relațiilor UE-China și pe durata noii runde de negocieri 
macroeconomice, să elaboreze măsuri adecvate împotriva contrafacerii;

7. ia act de faptul că restricțiile chineze legate de accesul pe piață și lipsa unei protecții 
corespunzătoare a drepturilor de proprietate intelectuală reprezintă bariere majore în calea 
extinderii întreprinderilor europene în China; prin urmare, solicită Chinei ca, în mod 
urgent, să își sporească deschiderea economică;

8. în plus, ia act de barierele tehnice cu care se confruntă firmele străine aflate în China, de 
faptul că există o tendință din ce în ce mai pronunțată ca unele agenții de reglementare din 
China să practice tratamente inegale, precum și de lipsa de transparență în sfera de 
reglementare;

9. ia act de faptul că China continuă să impună bariere în calea comerțului mondial liber cu 
pământuri rare și produse derivate, bariere care au devenit și mai solide prin scăderea 
cotelor de export care se referă în prezent și la aliaje de pământuri rare; solicită Comisiei 
să coopereze în mod hotărât cu China pentru a ajunge la acorduri reciproc avantajoase și 
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care respectă legislația internațională în domeniul ecologic și al comerțului internațional;

10. consideră că instituirea de către Comisie a unui mecanism de schimb de informații privind 
acordurile interguvernamentale comerciale semnate între statele membre și țări terțe cu 
China vor facilita o relație coerentă cu China;

11. subliniază importanța stabilirii unui cadru investițional între cele două părți și remarcă 
importanța identificării unor domenii comune între Strategia UE 2020 și planul cincinal al 
Chinei;

12. este preocupat de lipsa de voință din partea autorităților chineze în a consolida securitatea 
cibernetică și în a pedepsi criminalitatea cibernetică, care subminează internetul și 
securitatea informatică și care au un impact negativ semnificativ asupra economiei și 
societății din UE;

13. reamintește progresele pe care le-a realizat China în dezvoltarea și introducerea propriilor 
standarde și încurajează orice formă de cooperare între China și UE în cadrul negocierilor 
internaționale referitoare la standarde; consideră că, în calitate de cea mai mare piață din 
lume, UE trebuie să continue să fie, de asemenea, primul producător mondial de 
standarde, în special în domeniile strategice; solicită, astfel, ca toate bunurile în circulație 
pe piața internă să respecte strict anumite standarde de protecție socială, socială și 
sanitară; îndeamnă statele membre să consolideze mecanismele de supraveghere a pieței 
pentru a garanta că pe piața UE intră doar bunurile care respectă standardele UE; solicită 
Comisiei să analizeze dacă o abordare comună a UE față de supravegherea pieței ar fi 
adecvată pentru consolidarea dispozițiilor actuale privind monitorizarea;

14. remarcă faptul că volumul investițiilor chineze și sprijinul de stat acordat domeniului 
eficienței energetice și energiilor regenerabile reprezintă o provocare pentru sectoarele de 
producție a energiei regenerabile din UE; subliniază că, în conformitate cu Global Status 
Report din 2010 privind energiile regenerabile, publicat de Renewable Energy Policy 
Network for the 21st Century (REN21), cu sprijinul Agenției Internaționale pentru Energie 
și al ONU, China a dezvoltat cea mai mare parte a capacității sale de producție a energiei 
regenerabile în 2009 (37 GW față de o creștere de 80 GW la nivel mondial); prin urmare, 
solicită măsuri urgente și asumarea unui angajament mai solid pentru a garanta că UE 
rămâne pe primele poziții în aceste domenii și că nu devine un importator net de 
tehnologii de producție a energiilor regenerabile, îndreptându-și eforturile de cercetare 
spre gestionarea eficientă a resurselor și spre economia ecologică și investind într-o 
economie durabilă, echilibrată și marcată de coeziune; avertizează împotriva utilizării 
inadecvate a barierelor în calea comerțului și a investițiilor în sectorul bunurilor ecologice; 

15. subliniază faptul că China este liderul mondial în domeniul instalațiilor eoliene, că 
producătorii chinezi și indieni de turbine eoliene se află printre primii zece producători de 
acest gen și că, în prezent, China produce o mare parte din panourile fotovoltaice de pe 
piața lumii; solicită Comisiei și statelor membre să ia măsuri pentru promovarea 
dezvoltării și producției eco-eficiente, pe teritoriul UE, a acestor tehnologii precum și a 
unor noi tehnologii inovatoare necesare atingerii unor obiective ambițioase privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

16. ia act de faptul că cererea internă din ce în ce mai mare și continuarea reformei economice 
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din China vor juca un rol decisiv în încurajarea unei piețe mai echilibrate și în reducerea 
deficitului comercial; încurajează reforma necesară a serviciilor bancare și dezvoltarea 
unei piețe autentice de credit pentru consum;

17. invită UE și China să dezvolte parteneriate strategice în domeniul cercetării, dezvoltării și 
al cooperării industriale, tehnologice și al inovării în diferitele sectoare de creștere ale 
economiei ecologice, precum reducerea consumului, reciclarea, mineritul urban, 
gestionarea eficace și durabilă a materiilor prime, a pământurilor rare și a altor resurse 
strategice în cadrul ciclului economic, energiile regenerabile și eficiența energetică, prin:

– partajarea și producerea în comun a tehnologiilor de energie regenerabilă și programe 
comune de cercetare și dezvoltare;

– îmbunătățirea transparenței și a fiabilității datelor privind energia, precum și 
schimburile de cele mai bune practici și de informații;

– consolidarea parteneriatului pentru proiectul ITER;

18. solicită UE să își intensifice eforturile pentru consolidarea propriilor resurse, prin 
realizarea de cercetări legate de alternativele durabile;

19. atrage atenția asupra faptului că China continuă să aplice restricții la exporturile de materii 
prime sub formă de contingente și tarife care sunt interzise de OMC, crescând astfel în 
mod artificial la nivel mondial prețurile la materiile prime și reducând prețurile pe piața 
internă, ceea ce le acordă producătorilor chinezi un avantaj competitiv semnificativ;

20. subliniază că în China se află circa 97% din rezervele de pământuri rare existente la nivel 
mondial, asupra cărora guvernul chinez a impus cote de export restrictive, crescând astfel 
prețul de achiziție pentru întreprinderile europene și creându-le un dezavantaj față de 
întreprinderile chineze;

21. invită China și UE să dezvolte parteneriate strategice în domeniul cercetării, dezvoltării și 
inovării prin intermediul unei cooperări mai strânse între universitățile și institutele de 
cercetare din UE și din China, prin programe de formare comune și programe academice, 
precum și prin intermediul unei mai mari mobilități a cercetătorilor; salută faptul că 
programele europene sunt deschise echipelor de cercetare chineze și cere deschiderea 
programelor chineze pentru cercetătorii din Europa; încurajează realizarea unor 
parteneriate tehnologice pentru a răspunde provocării comune a dezvoltării de metode de 
producție eficiente din punctul de vedere al resurselor, dar și a unor programe de cercetare 
în colaborare în beneficiul reciproc al populației chineze și europene;

22. solicită evaluarea impactului zonelor economice speciale chineze aflate în țările din nordul 
Africii și din Africa Subsahariană, în special țările cu care UE a încheiat acorduri 
comerciale; subliniază cu îngrijorare că politica chineză în Africa poate avea un impact 
dramatic asupra resurselor naturale, ceea ce constituie o provocare pentru politicile de 
dezvoltare ale UE; solicită Comisiei să evalueze coerența dintre politicile comerciale 
europene referitoare la China și politicile europene de cooperare pentru dezvoltare 
referitoare la Africa.
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU PIAȚA INTERNĂ ȘI PROTECȚIA 
CONSUMATORILOR

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la relația dintre UE și China: un dezechilibru comercial?
(2010/2301(INI))

Raportor pentru aviz: Morten Løkkegaard

SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru comerț 
internațional, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție 
ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază interdependența dintre piața chineză și cea europeană și nevoia unor condiții de 
concurență echitabile prin care să se evite protecționismul; constată progresul înregistrat 
de China în privința deschiderii piețelor sale; subliniază, cu toate acestea, necesitatea 
abordării anumitor măsuri interne din China care dăunează climatului de afaceri pentru 
întreprinderile europene; consideră că, în condițiile respectării normelor OMC, un acord 
de liber schimb (ALS) cu China ar putea îmbunătăți relațiile comerciale și ar avea efecte 
pozitive pentru ambele părți; insistă asupra faptului că, pentru UE, ar trebui să fie prioritar 
un acord la nivelul OMC;

2. subliniază importanța dialogului economic și comercial la nivel înalt UE-China; invită UE 
și China să se reunească de două ori pe an pentru a-și consolida relația bilaterală prin 
dialog și pentru a obține rezultate concrete, printre altele în următoarele domenii: 
investiții, prestarea serviciilor, drepturile de proprietate intelectuală, achiziții publice, 
siguranța produselor, respectarea normelor referitoare la mărci, accesul la materii prime, 
standarde și bariere tarifare, precum și bariere netarifare; solicită Comisiei să evidențieze 
și mai mult problemele cu care se confruntă întreprinderile europene în China în ceea ce 
privește birocrația, o serie de aspecte legate de resursele umane și accesul pe piață;

3. subliniază nevoia de a adopta o abordare echilibrată în relațiile cu China; solicită Comisiei 
și statelor membre să dezvolte o cooperare extinsă cu China în domenii de cercetare 
comună, cum ar fi siguranța produselor și sănătatea umană, precum și să instituie noi 
schimburi în domeniul științific, tehnologic și cultural;

4. regretă faptul că climatul de investiții din China este lipsit de transparență și că există în 
continuare cerințe discriminatorii; solicită încheierea unui acord bilateral de investiții cu 
China, cu scopul de a facilita accesul pe piață pentru investiții, începând cu sectoarele cu 
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cele mai multe restricții; subliniază nevoia de facilitare a schimburilor comerciale și a 
investițiilor, îndeosebi pentru IMM-uri; evidențiază importanța coordonării dintre 
autoritățile centrale și locale din China; subliniază că, pentru UE, China este cea mai mare 
sursă de importuri și a doua piață de export, atât importurile, cât și exporturile înregistrând 
creșteri de peste 30% în perioada 2009 - 2010;

5. își exprimă îngrijorarea față de faptul că, din cauza absenței unui registru comercial cu 
acces liber, nu există suficiente informații sigure cu privire la partenerii comerciali din 
China; subliniază importanța informațiilor sigure ca o condiție esențială pentru un climat 
bun de afaceri;

6. este preocupat de nivelul ridicat de contrafacere și piraterie și de nivelul scăzut de 
respectare a drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) din China, care împiedică 
inovarea în UE și afectează în mod semnificativ siguranța consumatorilor; în plus, invită 
atât Comisia, cât și statele membre să consolideze dialogul cu China cu privire la aplicarea 
efectivă a DPI, inclusiv la nivel regional și local; subliniază cerințele oficiale 
discriminatorii impuse întreprinderilor străine, care le împiedică să își protejeze în mod 
eficace drepturile și brevetele în China; consideră că protejarea drepturilor de proprietate 
intelectuală ale întreprinderilor internaționale de către autoritățile chineze este esențială 
pentru dezvoltarea schimburilor comerciale dintre UE și China și salută eforturile depuse 
în acest sens; consideră că exportul de produse de înaltă tehnologie din UE ar putea 
constitui un domeniu de creștere exponențială facilitată de nevoia Chinei de aceste 
produse și de capacitatea UE de a le fabrica;

7. subliniază necesitatea unui acces mai bun la piețele de achiziții publice; este preocupat de 
legislația și politicile chineze cu privire la achizițiile publice, care, comparativ, sunt mai 
protecționiste; subliniază că UE trebuie să își mențină presiunea asupra Chinei, cu piețele 
sale emergente, în special în ceea ce privește aderarea sa rapidă la Acordul privind 
achizițiile publice al OMC (AAP), pentru a garanta că procedurile de achiziții publice sunt 
conforme cu standardele internaționale și pentru a stabili condiții previzibile pentru 
subcontractanți; sprijină analiza efectuată de Comisie a măsurilor necesare pentru a 
asigura condiții egale sub forma accesului echitabil al întreprinderilor din UE la 
procedurile de achiziții publice din țările terțe și invers; subliniază, totuși, că aceste măsuri 
trebuie elaborate în așa fel încât să nu creeze o nouă compartimentare inoportună a pieței, 
care ar putea avea repercusiuni negative asupra industriei europene și asupra relațiilor 
comerciale ale UE de la nivel mondial;

8. este preocupat de introducerea unor standarde și proceduri de certificare naționale cu 
caracter tot mai specific, care creează noi bariere tehnice în calea comerțului; subliniază 
necesitatea ca UE să lanseze un dialog cu China și să o implice în procesul decizional de 
dezvoltare a viitoarelor standarde internaționale, pentru a evita utilizarea diferitelor 
standarde ca bariere de facto în calea comerțului; subliniază că procesul de solicitare a 
licențelor comerciale în China este lent și îl percepe drept un instrument utilizat de China 
pentru a încetini stabilirea și extinderea întreprinderilor străine într-o serie de sectoare; 
subliniază necesitatea de a simplifica această procedură; salută eforturile depuse de China 
pentru a alinia standardele naționale la cele internaționale;

9. este preocupat de politicile restrictive ale Chinei și de poziția sa dominantă pe piața mai 
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multor materii prime esențiale pentru funcționarea economiei europene; solicită Comisiei 
să monitorizeze constant și să abordeze la nivel regional, multilateral și bilateral diferența 
dintre cererea și oferta de materii prime esențiale și de pământuri rare, precum și să se 
angajeze într-un dialog cu China privind utilizarea de către aceasta a normelor OMC 
pentru a aplica o cotă în cazul pământurilor rare care, de fapt, nu sunt resurse naturale pe 
cale de dispariție; insistă în special asupra nevoii de respectare, de către China, a normelor 
OMC privind accesul la materii prime, astfel cum s-a confirmat în cadrul hotărârii OMC 
din 5 iulie 2011, precum și a normelor privind accesul la pământurile rare; subliniază 
necesitatea adoptării unei abordări europene comune în domeniul materiilor prime, pentru 
a intensifica presiunea politică și a asigura un acces egal întreprinderilor din UE la 
resursele esențiale pentru activitățile lor de producție;

10. solicită Comisiei să efectueze o analiză aprofundată a impactului cursului de schimb 
asupra balanței comerciale UE-China; susține măsurile Chinei menite să asigure 
convertibilitatea totală a yuanului chinezesc;

11. atrage atenția supra unei serii de rapoarte comandate de instituțiile UE, în cadrul cărora se 
folosește frecvent un limbaj părtinitor și depreciativ pentru a descrie activitatea economică 
națională și internațională a Chinei1; subliniază nevoia de a adopta un dialog critic, dar 
constructiv, respectând totodată idiosincrasiile culturale și diferențele de organizare 
politică.

1 DG EXPO, „China în Africa: analiză critică”, notă de informare politică (octombrie 2010), PE 449.518, p. 10 – 
„Prezența economică a Chinei s-a întins în Africa precum o pată de petrol.” 
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