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Rezoluția Parlamentului European referitoare la negocierile UE - China pentru un 

acord bilateral de investiții 

(2013/2674(RSP)) 

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 Cadrul strategic și planul de acțiune ale UE privind drepturile omului și 
democrația, din 25 iunie 2012, 

– 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 23 mai 2012 intitulată „UE și China: există un 
dezechilibru în relațiile comerciale?”

1
 și raportul Direcției Generale Politici externe a 

Parlamentului, din iulie 2011, privind relațiile comerciale și economice cu China, 

– având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2013 privind relațiile dintre UE și China
2
, 

– având în vedere declarația comună prezentată cu ocazia celui de-al 13-lea Summit UE-

China, care a avut loc la Bruxelles, la 20 septembrie 2012, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Comerț, creștere economică 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 2020
3
, 

– având în vedere principiile și practicile general acceptate (PPGA) denumite „principiile 
Santiago” adoptate în octombrie 2008 de către grupul de lucru al Fondul Monetar 
Internațional privind fondurile suverane de investiții; 

– având în vedere rezoluția sa din 6 aprilie 2011 referitoare la viitoarea politică europeană în 
domeniul investițiilor internaționale

4
, 

                                                 
1 JO C 264 E, 13.9.2013, p. 33. 
2 Texte adoptate, P7_TA(2013)0097. 
3 JO C 56 E, 26.2.2013, p. 87. 
4 JO C 296 E, 2.10.2012, p. 34. 
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– având în vedere rezoluțiile sale din 25 noiembrie 2010 referitoare la responsabilitatea 
socială a întreprinderilor în acordurile comerciale internaționale

1
, la drepturile omului și 

standardele sociale și de mediu în acordurile comerciale internaționale2 și la politica 

comercială internațională în contextul imperativelor legate de schimbările climatice
3
, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „UE–China: parteneri mai apropiați, 

responsabilități sporite” (COM(2006)0631) și documentul de politică anexat intitulat 
„Concurență și parteneriat - un document de politică 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 internațional4, 

– având în vedere decizia sa recentă de a introduce cerințe de publicare pentru industriile 
extractive și de exploatare referitoare la plățile lor către guverne, 

– având în vedere declarația comună a de la al 14-lea Summit UE-China, care a avut loc la 
Beijing, în februarie 2012, referitoare la deschiderea negocierilor referitoare la un acord 

bilateral de investiții, 

– având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât comerțul dintre UE și China a crescut rapid și continuu în ultimele trei decenii, 
ajungând la o valoare de vârf a comerțului total de 433,8 miliarde EUR în 2012, și întrucât 

din 1997 în comerțul bilateral se constată un dezechilibru în favoarea Chinei; întrucât 
acest deficit comercial s-a ridicat la 146 miliarde EUR în 2012 comparativ cu 49 de 
miliarde EUR în 2000; 

B. întrucât investițiile străine realizate de UE în China în 2011 s-au ridicat la 
102 miliarde EUR, iar investițiile străine realizate de China în UE în același an au totalizat 

15 miliarde EUR; întrucât stocul de investiții străine ale Chinei în UE se ridica la doar 3,5 
miliarde EUR în 2006; 

C. întrucât Tratatul de la Lisabona a adus investițiile străine directe (ISD) în sfera de 
competență exclusivă a Uniunii;  

D. întrucât 26 de state membre ale UE au acorduri bilaterale de investiții în vigoare cu China; 
întrucât aceste acorduri nu includ dispoziții, sau includ dispoziții insuficiente în domeniul 
dezvoltării sustenabile și cu privire la dreptul de reglementare al țărilor;  

E. întrucât obiectivele de dezvoltare enunțate în cel de-al 12-lea Plan cincinal al Chinei și în 
Strategia Europa 2020 prevăd un număr mare de interese și probleme comune, în domenii 

precum protecția mediului, o dezvoltare sustenabilă și echilibrată și schimbările climatice; 
întrucât un nivel mai ridicat de integrare și de schimburi tehnologice între economia UE și 

cea chineză poate conduce la sinergii și beneficii reciproce; 

                                                 
1 JO C 99 E, 3.4.2012, p. 101. 
2 JO C 99 E, 3.4.2012, p. 31. 
3 JO C 99 E, 3.4.2012, p. 94. 
4 JO C 67 E, 18.3.2010, p. 101. 
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F.  întrucât includerea preconizată a accesului pe piață în acordul de investiții cu China ar 
putea contribui la aprofundarea cooperării economice bilaterale în direcția afruntării 
acestor probleme comune; întrucât, cu toate acestea, ambele părți ar trebui să aibă 

posibilitatea de a exclude anumite domenii din angajamentele privind accesul pe piață, din 
considerații de politică publică; 

G.  întrucât UE nu a elaborat încă o politică industrială sustenabilă pe termen lung care să 
susțină interesele sale ofensive și defensive, în cadrul unei noii sale politici de investiții 
externe; 

H. întrucât negocierea acestui acord de investiții poate provoca îngrijorare în rândul opiniei 
publice, impunându-se, prin urmare, un nivel maxim de transparență și implicare a 

societății civile; 

I. întrucât investitorii trebuie să respecte legile țării gazdă pentru a beneficia de protecția 

unui acord de investiții încheiat de UE; 

J.  întrucât implementarea deficitară sau neimplementarea de către China a unor drepturi 

sociale și de muncă fundamentale, precum și a standardelor de mediu recunoscute la nivel 
internațional a contribuit la actualul dezechilibru al fluxurilor comerciale între UE și 
China, dezechilibru care ar putea fi agravat pe viitor în urma aprofundării relațiilor de 

investiții dacă nu se realizează progrese în implementarea acestor drepturi și standarde; 
întrucât acest acord de investiții ar trebui, prin urmare, să nu aibă drept consecință o 

scădere suplimentară a standardelor sociale și de mediu în China, ci să contribuie la 
îmbunătățirea lor, ca o condiție necesară, conducând astfel la un comerț și la relații de 
investiții mai echilibrate și reciproc benefice; 

K. întrucât un acord de investiții ar trebui să includă, de asemenea, obligații pentru 
investitori, în special în ceea ce privește respectarea dreptului sindical și a altor drepturi de 

muncă, transparența și protecția mediului, definite în dreptul intern și în convențiile și 
acordurile internaționale din domeniu la care UE și China sunt parte; întrucât acordurile 

de investiții nu ar trebui să acopere investițiile în zonele special create care prevăd 
conturnarea cerințelor privind munca și a altor cerințe; 

L.  întrucât Comisia și Consiliul s-au angajat că politica de investiții a UE va ține seama de 
principiile și obiectivele acțiunii externe a Uniunii, inclusiv de drepturile omului, și s-au 
angajat să le realizeze începând cu 2013; 

M.  întrucât evaluarea de impact realizată de Comisie cu privire la un acord de investiții UE-
China a inclus doar marginal o dimensiune a drepturilor omului; întrucât, în 2007, a fost 

efectuată o evaluare de impact din perspectiva sustenabilității comerțului, în contextul 
unui acord de parteneriat și cooperare; 

N.  întrucât este necesar ca relațiile comerciale și de investiții dintre UE și China să fie mai 
bine armonizate, printr-o dezvoltare corespunzătoare a relațiilor politice și prin 
promovarea valorilor fundamentale pe care este întemeiată UE, îndeosebi în ceea ce 

privește respectarea drepturilor omului, susținerea democrației și consolidarea statului de 
drept, în conformitate cu principiile stabilite în dispozițiile generale referitoare la acțiunea 

externă a Uniunii, consacrate în Tratatul de la Lisabona; 
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O.  întrucât, prin urmare, un acord de investiții cu China ar trebui să contribuie, de asemenea, 
la modernizarea dialogul politic UE-China, pentru a menține relațiile politice și 
economice într-un echilibru al ambițiilor, în conformitate cu spiritul Parteneriatului 

strategic; 

P. întrucât investitorii și investițiile ar trebui să urmărească, prin intermediul politicilor și 

practicilor de management, să contribuie la obiectivele de dezvoltare ale statelor gazdă și 
ale nivelurilor locale de guvernare în care se localizează investițiile; 

Q. întrucât există dovezi clare că deciziile curților de arbitraj în temeiul acordurilor existente 
privind protecția investițiilor au ignorat în mod frecvent obligațiile statului gazdă în 
temeiul tratatelor internaționale privind drepturile omului, drepturile la muncă și protecția 

mediului și au forțat statele membre să plătească despăgubiri pentru actele care încearcă să 
aplice obligații, dar care au și un efecte incidentale de reducere a profiturilor investitorilor 

străini, 

1. salută consolidarea relațiilor economice dintre UE 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 prin concurență feroce și confruntare; 

2.  reamintește dezvoltarea economică continuă a Chinei din ultimii 30 de ani; subliniază, cu 

toate acestea, că aceasta generează în prezent provocări extrem de importante, care 
periclitează realizarea unei dezvoltări sustenabile pe termen lung și capacitatea de a evita 

catastrofele de mediu;  

3. reamintește că au fost create recent în China mecanisme de evaluare a securității pentru 

investițiile străine, și că utilizarea acestui tip de mecanisme de ambele părți poate avea 
motive legitime; subliniază că UE și China pot avea preocupări legitime legate de politica 
publică, care să justifice total sau parțial excluderea unor sectoare de la investițiile străine;  

4.  încurajează excluderea anumitor sectoare strategice ale UE de la accesul investitorilor 
chinezi; reamintește, cu toate acestea, că UE nu a elaborat încă o politică industrială în 

toată puterea cuvântului, și că o primă etapă în această direcție ar fi crearea unui organism 
responsabil de supravegherea investițiilor străine în sectoarele strategice, similar 

Comitetului pentru investiții străine (CFIUS) din SUA;  

5. solicită ca, în conformitate cu alte angajamente comerciale contractate de Uniune, să fie 

limitate investițiile străine în serviciile publice; 

6. subliniază faptul că principala formă în care se permite societăților străine să se 
stabilească în China este prin intermediul întreprinderilor mixte, ceea ce a favorizat, 

printre altele, exportul de tehnologii poluante către China; își exprimă convingerea că o 
mai mare flexibilitate a formelor de acces la piețele chineze ar încuraja un nivel mai 

ridicat al integrării economiilor europene și chineze, pe baza unei concepții mai strategice 
a cooperării economice, orientate către cele mai avansate tehnologii și inovații favorabile 
mediului;  

7.  subliniază importanța stabilirii, prin intermediul acestui acord, a precondițiilor pentru o 
concurență loială între UE și China; recomandă, prin urmare, Comisiei să negocieze 
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dispoziții solide și obligatorii privind transparența și concurența loială, astfel încât 
condițiile de concurență echitabile să se aplice și întreprinderilor deținute de stat și 
practicilor de investiții ale fondurilor suverane de investiții; 

8. subliniază că niciun aspect al acordului nu trebuie să împiedice părțile să elaboreze și să 
implementeze politici de promovare și protecție a diversității culturale; solicit, așadar, ca 

acordul să nu includă angajamente care acoperă serviciile audiovizuale și utilitățile 
publice; 

9. subliniază că niciun aspect al unui acord de investiții nu reduce marja de manevră a 
părților și capacitatea acestora de a legifera pentru a urmări obiective în materie de 
politicii publice; subliniază că garantarea statului de drept pentru toți investitorii și 

cetățenii din UE și China trebuie să rămână o prioritate; 

10. subliniază că acordul de protecție a investițiilor trebuie să includă definiția clară a 

investiției ce trebuie protejată și că formele speculative de investiții nu trebuie protejate; 

11. consideră că dispozițiile privind litigiile privind protecția investițiilor nu trebuie în niciun 

caz extinse pentru vreo secțiune a acordului ce se referă la accesul la piețe; 

12. consideră că acordul de investiții cu China trebuie să aibă la bază următoarele standarde: 

– nediscriminarea (tratamentul național și tratamentul națiunii celei mai favorizate);  

– trimitere la dreptul vamal internațional; 

– interzicerea atitudinilor arbitrare evidente în procesul decizional; 

– interzicerea denegării de dreptate și a nerespectării principiilor fundamentale în 
procesele aflate pe rol; 

– obligația de a nu denega dreptatea la pronunțarea sentințelor în cadrul acțiunilor 

penale, civile sau administrative, în conformitate cu principiul unui proces echitabil, 
reflectat în principalele sisteme juridice ale lumii; 

– interzicerea tratării abuzive a investitorilor, inclusiv a coerciției, durității și hărțuirii; 

– protecția împotriva exproprierii directe și indirecte și permiterea unei compensații 

adecvate, în conformitate cu daunele produse în caz de expropriere;  

13. subliniază că noțiunea de tratament corect și echitabil (TCE) în cadrul unui acord de 

investiții trebuie să aibă la bază standardele menționate la punctul 12;  

14. consideră că dispozițiile privind transferurile de capital trebuie să fie în conformitate cu 

reglementările prudențiale ale ambelor părți, pentru a preveni instabilitatea balanței de 
plăți; 

15. subliniază faptul că acordurile de investiții încheiate de UE nu trebuie să fie în 
contradicție cu valorile fundamentale pe care UE dorește să le promoveze prin politicile 
sale externe și, în acest scop, nu trebuie să submineze capacitatea de intervenție publică, în 
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special atunci când urmărește obiective de politici publice, cum ar fi drepturile sociale, 
drepturile omului, drepturile legate de mediu, securitatea, drepturile lucrătorilor și ale 
consumatorilor, sănătatea și siguranța publică, politicile industriale și diversitatea 

culturală; solicită includerea în acord a clauzelor specifice respective, cu caracter 
obligatoriu; 

16. solicită includerea unei clauze care să prevadă că investitorii fac obiectul legislației 
naționale și unor acțiuni în răspundere civilă în justiție, fie în statul de origine, fie în statul 
gazdă, în special pentru actele sau deciziile adoptate în privința investițiilor în cazul în 

care astfel de acte sau decizii determină daune importante asupra mediului, prejudicii 
personale sau pierderi de vieți omenești în statul gazdă; 

17. insistă asupra faptului că acordul trebuie să includă o obligație pentru investitorii străini 
pentru a se conforma cu standardele UE de protecție a datelor; 

18. solicită introducerea în acord a unei „clauze privind obligațiile internaționale” care să 
prevadă că obligațiile privind protecția investitorilor trebuie înțelese sub rezerva tuturor 

obligațiilor părților în temeiul tratatelor internaționale și al dreptului internațional 
cutumiar, în special în ceea ce privește drepturile omului, dreptul la muncă și protecția 
mediului; solicită, prin urmare, ca acordul de investiții să nu împiedice progresele în ceea 

ce privește ratificarea și aplicarea integrală a drepturilor omului la nivel internațional, 
Organizația Internațională a Muncii (OIM) și acordurile multilaterale de mediu de către 

ambele părți 

19. își exprimă profunda îngrijorare față de graful de libertate al arbitrilor internaționali de a 
interpreta în linii mari clauzele privind protecția investitorilor, conducând astfel la 

excluderea unor reglementări publice legitime;  

20. consideră că acordul ar trebui să includă principiul epuizării tuturor căilor de atac judiciare 

locale în caz de dispute înainte de a se recurge la proceduri de soluționare a litigiilor la 
nivel de stat, și că aceasta nu ar trebui să prevadă un mecanism de soluționare a litigiilor 

între investitori și state, în conformitate cu scopurile generale la care ar trebui să 
contribuie un acord de investiții; consideră, în plus, că acordul trebuie să includă o 
dispoziție care să îi permită oricărei părți terțe ce are o miză în cadrul unui litigiu care a 

fost înaintat unei curți de arbitraj, să intervină în proceduri și să caute soluții adecvate; 

21. 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 OIM și a aplicării rapide a acestor norme, inclusiv a dreptului de a crea în mod 

liber sindicate independente; sprijină aspirația de a obține o remunerație decentă și de a 
beneficia de condiții de muncă decente; subliniază importanța unui control mai bun al 
lanțului de aprovizionare în ceea ce privește condițiile de muncă; 

22. subliniază că o precondiție pentru încheierea acordului ar trebui să fie includerea unui 
angajament ferm și obligatoriu al părților pentru o dezvoltare sustenabilă și favorabilă 

incluziunii în dimensiunile economice, sociale și de mediu legate de investiții în vederea 
construirii unui comerț mai echilibrat și a unei relații de investiții între UE și China care 
nu se bazează în principal pe costurile reduse ale forței de muncă, slaba protecție a muncii 

și pe standardele de mediu scăzute din China; 
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23. subliniază că acordul trebuie să promoveze investițiile sustenabile, favorabile incluziunii 
și care respectă mediul (îndeosebi în domeniul industriilor extractive) și care încurajează 
condițiile de muncă adecvate în întreprinderile vizate de investiție; 

24. solicită statelor membre să se asigure, prin intermediul unor mecanisme de monitorizare 
adecvate, că investitorii respectă normele sociale și de mediu ale UE și păstrează locurile 

de muncă atunci când investesc în companii din UE;  

25. solicită din nou includerea unei clauze obligatorii vizând responsabilitatea socială a 

întreprinderilor, în conformitate cu Principiile directoare ale ONU referitoare la 
întreprinderi și drepturile omului, Declarația tripartită adoptată de OIM privind 
întreprinderile multinaționale și politica socială și orientările OCDE pentru întreprinderi 

multinaționale, precum și angajamentele obligatorii privind clauzele sociale și de mediu 
ca parte a unui capitol complet separat privind dezvoltarea sustenabilă, care face obiectul 

unui mecanism de soluționare a litigiilor; invită ambele părți să implementeze o strategie 
de investiții sustenabilă și incluzivă, care include un mecanism eficient de evaluare pentru 
autoritățile publice care să evalueze impactul social și de mediu al investițiilor străine; 

26. recunoaște eforturile Comisiei de a include aspecte legate de drepturile omului în 
evaluarea sa de impact, fiind obligată să facă acest lucru în conformitate cu Cadrul 

Strategic UE și cu Planul de acțiune privind drepturile omului și democrația; este, totuși, 
de părere că Comisia trebuie să depună eforturi suplimentare pentru o evaluare mai 

aprofundată a impactului asupra drepturilor omului, pentru a se conforma solicitării 
Parlamentului, prin rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 referitoare la Drepturile omului și 
standardele sociale și de mediu în acordurile comerciale internaționale1, pentru „indicatori 

comerciali globali care au la bază drepturile omului și standardele sociale și de mediu” și 
în conformitate cu ghidul elaborat de raportorii ONU privind dreptul la hrană, care solicită 
utilizarea unei evaluări de impact asupra drepturilor omului („Principii directoare privind 
evaluările de impact al acordurilor comerciale și de investiții asupra drepturilor omului”); 

27. invită Comisia să actualizeze evaluarea de impact din perspectiva sustenabilității, 

elaborată în 2007 în cadrul negocierilor pentru un acord de parteneriat și cooperare, astfel 
încât să reflecte schimbările semnificative din economia Chinei și creșterea importanței 

acesteia, precum și creșterea vulnerabilității mediului din China, aceste evoluții având loc 
în ultimii șase ani; 

28. insistă să se includă în acord o clauză obligatorie care să interzică relaxarea legislației 
sociale și de mediu pentru a atrage investițiile și care să garanteze că niciuna dintre părți 
nu poate să nu aplice efectiv legislația relevantă, prin acțiuni sau inacțiuni susținute ori 

recurente, pentru a încuraja stabilirea, achiziționarea, extinderea sau menținerea 
investițiilor pe teritoriul său; 

29. își exprimă convingerea că, odată încheiat, un acord de investiții UE-China va înlocui 
toate acordurile existente de investiții bilaterale dintre statele individuale membre ale UE 

și China; 

30. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

                                                 
1 JO C 99 E, 3.4.12, p. 31. 
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Comisiei. 

 

 


