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Resolucija Evropskega parlamenta o pogajanjih med EU in Kitajsko za dvostranski 

sporazum o naložbah 

(2013/2674(RSP)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju členov 2, 3, 6 in 21 Pogodbe o Evropski uniji, 

– ob upoštevanju členov 153, 191, 207 in 218 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju členov 12, 21, 28, 29, 31 in 32 Listine Evropske unije o temeljnih 

pravicah, 

– ob upoštevanju strateškega okvira EU za človekove pravice in demokracijo ter akcijskega 

načrta za njegovo izvajanje z dne 25. junija 2012, 

– ob upoštevanju protokola o pristopu Ljudske republike Kitajske k Svetovni trgovinski 

organizaciji (WTO) z dne 23. novembra 2001, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. maja 2012 z naslovom „EU in Kitajska: 

neuravnotežena trgovina?“
1
 in poročila svojega generalnega direktorata za zunanjo 

politiko iz julija 2011 o trgovinskih in gospodarskih odnosih s Kitajsko, 

 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 2013 o odnosih med EU in Kitajsko
2
, 

– ob upoštevanju skupne izjave, sprejete na 13. vrhunskem srečanju med EU in Kitajsko, ki 

je potekalo 20. septembra 2012 v Bruslju, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije „Trgovina, rast in svetovne zadeve – Trgovinska 

politika je temeljna sestavina strategije EU 2020“ (COM(2010)0612) in resolucije 

Parlamenta z dne 27. septembra 2011 o novi trgovinski politiki za Evropo v okviru 

strategije EU 2020
3
, 

– ob upoštevanju splošno sprejetih načel in praks, imenovanih „načela iz Santiaga“, ki jih je 

oktobra 2008 sprejela mednarodna delovna skupina Mednarodnega denarnega sklada o 

državnih premoženjskih skladih, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. aprila 2011 o prihodnji evropski mednarodni 

naložbeni politiki
4
, 

                                                 
1 UL C 264 E, 13.9.2013, str. 33. 
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0097. 
3 UL C 56 E, 26.2.2013, str. 87. 
4 UL C 296 E, 2.10.2012, str. 34. 
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– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 25. novembra 2010 o družbeni odgovornosti 

gospodarskih družb v mednarodnih trgovinskih sporazumih
1
, o človekovih pravicah ter 

socialnih in okoljskih standardih v mednarodnih trgovinskih sporazumih
2
 in o mednarodni 

trgovinski politiki v okviru zahtev glede podnebnih sprememb
3
, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „EU-Kitajska: Tesnejši partnerici, 

naraščajoče odgovornosti“ (COM(2006)0631) in spremnega delovnega dokumenta z 

naslovom „ Konkurenca in partnerstvo – Dokument o trgovinski in naložbeni politiki EU-

Kitajska“ (COM(2006)0632), 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. februarja 2009 o okrepitvi vloge evropskih malih 

in srednje velikih podjetij v mednarodni trgovini
4
, 

– ob upoštevanju svojega nedavnega sklepa, ki za ekstraktivno industrijo in gozdarski sektor 

uvaja zahteve glede objavljanja podatkov v zvezi z njihovimi plačili vladam, 

– ob upoštevanju skupne izjave s 14. vrhunskega srečanja EU-Kitajska, ki je potekalo 

februarja 2012 v Pekingu, da se začnejo pogajanja za dvostranski sporazum o naložbah, 

– ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika, 

A. ker je obseg trgovine med EU in Kitajsko v zadnjih treh desetletjih hitro in stalno rasel ter 

leta 2012 dosegel vrhunec s skupno trgovinsko menjavo 433,8 milijarde EUR in ker je 

neravnovesje v dvostranski trgovini že od leta 1997 v prid Kitajski; ker je ta trgovinski 

primanjkljaj leta 2012 znašal 146 milijard EUR, leta 2000 pa le 49 milijard EUR; 

 

B. ker so v letu 2011 tuje naložbe EU na Kitajskem znašale 102 milijardi EUR, tuje naložbe 

Kitajske v EU pa so v istem letu znašale 15 milijard EUR; ker so leta 2006 tuje naložbe 

Kitajske v EU znašale le 3,5 milijarde EUR; 

C. ker so z Lizbonsko pogodbo neposredne tuje naložbe postale del izključnih pristojnosti 

Unije; 

D. ker ima 26 držav članic EU s Kitajsko posamezne veljavne dvostranske sporazume o 

naložbah; ker v teh sporazumih po navadi ni določb s področja trajnostnega razvoja in 

pravice države do zakonskega urejanja oziroma jih je zelo malo; 

E. ker razvojni cilji iz kitajskega 12. petletnega načrta in strategije Evropa 2020 vključujejo 

številne skupne interese in izzive na področjih, kot so varstvo okolja, trajnostni in 

usklajeni razvoj ter podnebne spremembe; ker lahko višja stopnja povezovanja in 

tehnološke izmenjave med evropskim in kitajskim gospodarstvom privede do sinergij in 

skupnih koristi; 

F. ker bi predvidena vključitev dostopa na trga v sporazum o naložbah s Kitajsko lahko 

prispevala k poglobitvi dvostranskega gospodarskega sodelovanja za soočanje s temi 

                                                 
1 UL C 99 E, 3.4.2012, str. 101. 
2 UL C 99 E, 3.4.2012, str. 31. 
3 UL C 99 E, 3.4.2012, str. 94. 
4 UL C 67 E, 18.3.2010, str. 101. 
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skupnimi izzivi; ker pa je treba obema stranema zagotoviti, da lahko ob upoštevanju javne 

politike nekatere sektorje izključita iz obvez glede dostopa na trg; 

G. ker EU še ni razvila dolgoročne in trajnostne industrijske politike, ki bi usmerjala njene 

ofenzivne in defenzivne interese v okviru njene nove politike o tujih naložbah; 

H. ker se zahteva kar najvišja možna raven preglednosti in sodelovanja civilne družbe še 

zlasti zato, ker pogajanja o tem sporazumu o naložbah lahko odprejo vprašanja javnega 

pomena; 

I. ker morajo vlagatelji spoštovati zakone države gostiteljice, da tudi zanje velja varstvo, ki 

ga nudi sporazum o naložbah, sklenjen z EU; 

J. ker Kitajska slabo izvaja nekatere temeljne socialne in delavske pravice ter mednarodno 

priznane okoljske standarde oziroma jih sploh ne, kar je prispevalo k neravnovesju na 

področju trgovinskih tokov med EU in Kitajsko, ki se lahko še poslabša s tesnejšimi 

naložbenimi odnosi, če se pri upoštevanju teh pravic in izvajanju standardov ne bi dosegel 

napredek; ker ta sporazum o naložbah ne bi smel nadalje zniževati socialnih in okoljskih 

standardov na Kitajskem, temveč bi nasprotno moral prispevati k njihovemu izboljšanju 

kot predpogoju, ki vodi k bolj uravnovešenemu in vzajemno koristnemu trgovinskemu in 

naložbenemu odnosu; 

K. ker bi moral sporazum o naložbah vsebovati tudi obveznosti vlagateljev, zlasti glede 

spoštovanja sindikalnih in drugih pravic delavcev, preglednosti in varstva okolja, kot je 

določeno v domači zakonodaji in mednarodnih konvencijah ter sporazumih, katerih 

podpisnici sta tako EU kot Kitajska; ker v predlagane sporazume o naložbah ne bi smele 

biti vključene naložbe v posebej ustvarjenih območjih, ki omogočajo izogibanje delovnim 

pravicam in standardom ter drugim zakonskim zahtevam; 

L. ker sta se Komisija in Svet zavezala zagotavljanju, da bo naložbena politika EU 

upoštevala načela in cilje zunanjega delovanja Unije, vključno s človekovimi pravicami, 

ter da bosta to uresničevala od leta 2013 naprej; 

M. ker ocena učinka, ki jo je opravila Komisija glede sporazuma o naložbah med EU in 

Kitajsko, vključuje razsežnost človekovih pravic zgolj v manjši meri; ker je bila presoja 

vplivov trajnostnega razvoja trgovine glede sporazuma o partnerstvu in sodelovanju 

dokončana leta 2007; 

N. ker je treba trgovinske in naložbene odnose med EU in Kitajsko bolje uskladiti z 

ustreznim izboljšanjem političnih odnosov in spodbujanjem temeljnih vrednot, na katerih 

temelji EU, zlasti spoštovanja človekovih pravic, podpore demokraciji in utrjevanja 

pravne države v skladu z načeli iz splošnih določb o zunanjem delovanju Unije, kot so 

zapisane v Lizbonski pogodbi; 

O. ker bi lahko sporazum o naložbah s Kitajsko bistveno nadgradil politični dialog med EU 

in Kitajsko, da bi politični in gospodarski odnosi potekali vzporedno z ambicijo, v skladu 

z duhom strateškega partnerstva; 

P. ker morajo vlagatelji in naložbe s svojimi politikami in praksami upravljanja prispevati k 
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razvojnim ciljem držav gostiteljic in lokalnih vlad, kjer se naložbe izvedejo; 

Q. ker je jasno, da arbitražna sodišča v svojih odločitvah po obstoječih sporazumih o zaščiti 

naložb pogosto niso upoštevala obveznosti države gostiteljice iz mednarodnih pogodb o 

človekovih pravicah, pravicah delavcev in varovanju okolja ter so tako prisilila države 

gostiteljice k plačevanju odškodnine za dejanja, s katerimi sicer skušajo izpolnjevati te 

obveznosti, vendar tudi zmanjšujejo dobičke tujih vlagateljev; 

1. pozdravlja okrepitev gospodarskih odnosov med EU in Kitajsko; poziva ju, naj si 

prizadevata za partnerski odnos in vzajemne koristi, namesto da med njima vladata ostra 

konkurenca in nasprotovanja; 

 

2. opozarja, da Kitajska v zadnjih tridesetih letih beleži stalen gospodarski razvoj; vendar 

poudarja, da to sedaj prinaša zelo pomembne izzive, ki ogrožajo doseganje dolgoročnega 

trajnostnega razvoja in zmožnost za preprečevanje naravnih katastrof; 

3. opozarja, da je Kitajska nedavno vzpostavila mehanizem za pregled varnosti tujih naložb 

ter da lahko obstajajo upravičeni razlogi za to, da obe strani uporabljata tovrstne 

mehanizme; poudarja, da sta lahko EU in Kitajska upravičeno zaskrbljeni glede javne 

politike, zaradi česar lahko v nekaterih sektorjih v celoti ali delno onemogočita tuje 

naložbe; 

4. spodbuja dejstvo, da se nekateri od strateških sektorjev EU izključijo iz naložb Kitajske; 

kljub temu opozarja, da EU še ni razvila celovite industrijske politike, in opominja, da bi 

bil prvi korak v tej smeri vzpostavitev organa, zadolženega za nadzorovanje tujih naložb v 

strateške sektorje, podobno kot odbor za tuje naložbe (CFIUS) v Združenih državah; 

5. poziva, naj se v okviru tega sporazuma po zgledu drugih trgovinskih zavez, ki jih je 

sklenila EU, omejijo tuje naložbe v javne storitve; 

6. poudarja, da lahko tuja podjetja na Kitajskem začnejo delovati predvsem v obliki skupnih 

podjetij, in da je to med drugim spodbudilo prenos onesnažujočih tehnologij na Kitajsko; 

je prepričan, da bi prožnejše oblike dostopa na kitajski trg spodbudila večjo stopnjo 

povezovanja evropskega in kitajskega gospodarstva na podlagi bolj strateškega pristopa h 

gospodarskemu sodelovanju, ki bo usmerjeno k najnaprednejšim okolju prijaznim 

tehnologijam in inovacijam; 

7. poudarja, kako pomembno je, da se v tem sporazumu določijo predpogoji za pošteno 

konkurenco med EU in Kitajsko; zato predlaga, naj Komisija v pogajanjih doseže stroge 

in zavezujoče določbe glede preglednosti in poštene konkurence, da bodo enaki 

konkurenčni pogoji veljali tudi za podjetja v državni lasti in naložbene prakse državnih 

premoženjskih skladov; 

8. poudarja, da v sporazumu ne sme biti ničesar, kar bi stranema preprečevalo opredeljevati 

in izvajati politike za spodbujanje in zaščito kulturne raznolikosti; zato zahteva, naj 

sporazum ne vključuje zavez o avdiovizualnih storitvah; 

9. poudarja, da nič v sporazumu o naložbah ne bi smelo zmanjševati političnega prostora 

strani ali njune zmožnosti sprejemanja zakonodaje za doseganje legitimnih namenov javne 



 

PE519.285v01-00 6/8 RE\1005126SL.doc 

SL 

politike; poudarja, da mora prednostna naloga ostati zagotavljanje pravne države za vse 

evropske in kitajske vlagatelje ter državljane; 

10. ugotavlja, da bi morala biti v sporazum o zaščiti naložb vključena jasna opredelitev 

naložbe, ki jo je treba zaščititi, ter da špekulativne oblike naložb ne bi smele biti zajete; 

11. meni, da se določbe o sporih glede varstva naložb nikakor ne smejo razširiti na noben del 

sporazuma, ki pokriva dostop na trg; 

12. meni, da bi moral sporazum o naložbah s Kitajsko temeljiti na naslednjih standardih: 

– nediskriminacija (nacionalna obravnava in obravnava po načelu države z največjimi 

 ugodnostmi); 

– sklicevanje na običajno mednarodno pravo; 

– prepoved izkazovanja samovoljnosti pri odločanju; 

– prepoved odrekanja sodnega varstva in zavračanja temeljnih načel predpisanega 

postopka; 

 

– obveza, da se ne odreka sodno varstvo v kazenskih, civilnih ali upravnih sodnih 

postopkih v skladu z načelom predpisanega postopka iz glavnih svetovnih pravnih 

sistemov; 

– prepoved zlorabe vlagateljev, vključno z izsiljevanjem, grožnjami in nadlegovanjem; 

– zaščita pred neposredno razlastitvijo in v njenem primeru zagotovitev ustrezne 

odškodnine v skladu s povzročeno škodo; 

13. poudarja, da mora pojem pravičnega in nepristranskega obravnavanja v sporazumih o 

naložbah temeljiti na standardih iz odstavka 12; 

14. meni, da morajo biti določbe o kapitalskih transferjih v skladu z bonitetnimi predpisi obeh 

strani, da se prepreči nestabilnost plačilne bilance; 

15. poudarja, da sporazumi o naložbah, ki jih sklene EU, ne smejo biti v nasprotju s 

temeljnimi vrednotami, ki jih EU želi spodbujati z zunanjo politiko, in v ta namen ne 

smejo spodkopavati zmožnosti javnega posredovanja, zlasti pri uresničevanju ciljev javne 

politike, kot so socialna in okoljska merila, človekove pravice, varnost, pravice delavcev 

in potrošnikov, javno zdravje in javna varnost, industrijska politika in kulturna 

raznolikost; poziva, naj se v sporazum vključijo ustrezne posebne zavezujoče klavzule; 

16. poziva h klavzuli o tem, da za vlagatelje veljajo nacionalna zakonodaja in civilne tožbe 

zaradi odgovornosti v sodnem procesu matične države ali države gostiteljice, in sicer za 

dejanja ali odločitve v povezavi z naložbami, če povzročijo pomembno okoljsko škodo, 

telesne poškodbe ali smrt v državi gostiteljici; 

17. vztraja, da se v sporazumu od tujih vlagateljev zahteva, da spoštujejo standarde EU o 

varstvu podatkov; 
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18. zahteva, da se v sporazum vključi „mednarodna klavzula o obveznostih“, ki določa, da je 

treba obveznosti v zvezi z zaščito naložb razlagati v skladu z obveznostmi obeh strani iz 

mednarodnih pogodb in mednarodnega običajnega prava, zlasti glede človekovih pravic, 

pravic delavcev in varstva okolja; zato zahteva, da sporazum o naložbah ne sme omejevati 

napredka obeh strani pri ratificiranju in celovitem izvajanju mednarodnih človekovih 

pravic, konvencij Mednarodne organizacije dela in večstranskih okoljskih sporazumov; 

19. izraža globoko zaskrbljenost glede ravni presoje nekaterih mednarodnih razsodnikov, da 

bodo uporabljali široko razlago določb za zaščito vlagateljev, kar bo privedlo do 

izključitve zakonitih javnih uredb; 

20. meni, da mora sporazum vključevati načelo izčrpanja vseh lokalnih pravnih sredstev v 

primeru spora, preden se zateče k postopkom za poravnavo sporov med državama, ne sme 

pa predvidevati mehanizma za poravnavo sporov med vlagateljem in državo, v skladu s 

splošnimi nameni, h katerim bi moral prispevati sporazum o naložbah; prav tako meni, da 

bi morala biti v sporazum vključena določba, ki bi tretjim stranem, ki jih zadeva spor, 

dodeljen arbitražnemu sodišču, omogočala, da posežejo v postopek in uveljavijo ustrezna 

pravna sredstva; 

21. poudarja, da je spoštovanje človekovih in socialnih pravic bistvenega pomena pri 

sodelovanju med EU in Kitajsko; poudarja pomen spoštovanja in takojšnjega izvajanja 

vseh pravil Mednarodne organizacije dela, vključno s pravico do svobodnega 

ustanavljanja neodvisnih sindikatov; podpira omogočanje dostojne plače in dostojnih 

delovnih razmer; glede delovnih pogojev poudarja pomen boljšega nadzora dobavne 

verige; 

22. poudarja, da mora biti predpogoj za sklenitev sporazuma vključitev močne in zavezujoče 

obveze pogodbenic trajnostnemu in vključujočemu razvoju gospodarske, socialne in 

okoljske razsežnosti v povezavi z naložbami, da se oblikujeta bolj uravnovešena trgovina 

in naložbeni odnos med EU in Kitajsko, ki ne bo temeljil predvsem na nizkih stroških 

dela, slabem varstvu delavcev in slabih okoljskih standardih na Kitajskem; 

23. poudarja, da mora sporazum, zlasti v ekstraktivnih sektorjih, spodbujati trajnostne, 

vključujoče in okolju prijazne naložbe, ki bodo spodbujale kakovostne delovne razmere v 

podjetjih, v katera se vlaga; 

24. poziva države članice, naj s primernimi mehanizmi za spremljanje zagotovijo, da bodo tuji 

vlagatelji spoštovali socialne in okoljske standarde EU ter ohranili delovna mesta, ko bodo 

vlagali v evropska podjetja; 

25. ponovno poziva, naj se vključi obvezujoča klavzula o družbeni odgovornosti gospodarskih 

družb, v skladu z vodilnimi načeli ZN o podjetništvu in človekovih pravicah, tristransko 

deklaracijo Mednarodne organizacije dela o večnacionalnih podjetjih in socialni politiki, 

smernicami OECD za večnacionalna podjetja, kot tudi zavezujoča obveza v zvezi s 

socialnimi in okoljskimi klavzulami, kot del celovitega poglavja o trajnostnem razvoju, za 

katerega se uporablja mehanizem za reševanje sporov; poziva obe strani, naj izvajata 

trajnostno in vključujočo naložbeno strategijo, ki bi morala vključevati učinkovito 

metodologijo ocenjevanja za javne organe, ki ocenjujejo socialni in okoljski učinek tujih 

naložb; 
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26. priznava prizadevanja Komisije za vključitev vidikov človekovih pravic v svojo oceno 

učinka, kot se zahteva v strateškem okviru EU in akcijskem načrtu za človekove pravice 

in demokracijo; vendar meni, da bi morala Komisija izvesti dodatno delo glede 

podrobnejše ocene učinka na človekove pravice, da bo upoštevala zahtevo Parlamenta iz 

resolucije z dne 25. novembra 2010 o človekovih pravicah ter socialnih in okoljskih 

standardih v mednarodnih trgovinskih sporazumih
1
, za razumljive trgovinske kazalnike, ki 

bodo temeljili na človekovih pravicah ter okoljskih in socialnih standardih, ter v skladu s 

smernicami, ki so jih pripravili poročevalci ZN o pravici do hrane, ki pozivajo k uporabi 

ocene učinka na človekove pravice („Vodilna načela za ocene učinka trgovinskih in 

naložbenih sporazumov na človekove pravice“); 

27. poziva Komisijo, naj predloži posodobljeno oceno učinka na trajnost, ki je bila izvedena 

leta 2007 v okviru pogajanj za sporazum o partnerstvu in sodelovanju, da se odrazijo 

znatne spremembe v kitajskem gospodarstvu in njegov povečani pomen ter obseg kot tudi 

vedno večja okoljska ranljivost Kitajske, saj se je vse to pripetilo v zadnjih šestih letih; 

28. vztraja, naj se v sporazum vključi zavezujoča klavzula, s katero se prepove slabljenje 

socialne in okoljske zakonodaje, da bi pritegnili naložbe, in da nobena od pogodbenic ne 

sme pomanjkljivo uveljavljati teh zakonov s trajnim ali ponavljajočim se ukrepanjem ali 

neukrepanjem, da bi se s tem spodbudilo ustanavljanje, pridobivanje, razširjanje ali 

ohranjanje naložb na svojem ozemlju; 

29. meni, da bi moral sporazum za naložbe med EU in Kitajsko po sklenitvi zamenjati vse 

veljavne dvostranske sporazume za naložbe med posameznimi državami članicami EU in 

Kitajsko; 

30. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji. 

                                                 
1 UL C 99 E, 3.4.2012, str. 31. 


