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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи 

да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. отбелязва, че Китайската народна република (наричана по-долу „КНР“) е вторият 

по големина търговски партньор на ЕС, а ЕС е най-големият търговски партньор 

на КНР; подчертава постоянното нарастване на търговията между тях, но счита, 

че търговското салдо на стоки е небалансирано в полза на КНР; призовава за 

възприемане на подход на сътрудничество и конструктивно отношение, за да се 

разгледат ефективно проблемните въпроси и да се използва големият потенциал 

на търговията между ЕС и КНР; призовава Комисията да засили 

сътрудничеството и диалога с КНР; 

2. отбелязва констатациите от неотдавнашни разследвания, съгласно които от 

2008 г. насам Китай е придобил активи в Европа на стойност 318 милиарда 

щатски долара; отбелязва, че тази цифра не включва няколко сливания, 

инвестиции и съвместни предприятия; 

3. отбелязва, че КНР е важен участник в търговията в световен мащаб и че 

значителният пазар на страната по принцип би могъл да представлява, особено в 

настоящия глобален търговски контекст, добра възможност за ЕС и за 

европейските предприятия; припомня, че китайските дружества, включително 

държавните предприятия, се възползват от широко отворените пазари в ЕС; 

признава забележителните резултати, които постигна КНР, като освободи стотици 

милиони граждани от бедността през последните четири десетилетия; 

4. отбелязва, че изходящите преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) на ЕС в КНР 

постоянно намаляват от 2012 г. насам, особено в традиционния сектор на 

преработващата промишленост, с едновременното увеличение на инвестициите 

във високотехнологични услуги, комунални и селскостопански услуги, както и 

строителни услуги, докато инвестициите на КНР в ЕС нараснаха драстично през 

последните няколко години; признава, че от 2016 г. насам КНР се е превърнала в 

нетен инвеститор в ЕС; отбелязва факта, че през 2017 г. 68% от китайските 

инвестиции в Европа са дошли от държавни предприятия; изразява загриженост 

във връзка с дирижирани от държавата придобивания, които биха могли да 

нанесат вреда на европейските стратегически интереси, на целите, свързани с 

обществената сигурност, на конкурентоспособността и на заетостта; 

5. приветства предложението на Комисията относно механизма за скрининг на ПЧИ 

в областите на сигурността и обществения ред, което представлява един от 

начините, по които ЕС се стреми да се приспособи към променящата се глобална 

среда, без да се предприемат мерки, които са специално насочени срещу някой от 

търговските партньори на ЕС на международно равнище; предупреждава, че 

механизмът не следва да води до прикрит протекционизъм; при все това 

призовава за бързото му приемане;  

6. приветства ангажиментите, поети от президента Си Цзинпин за по-нататъшно 

отваряне на китайския пазар за чуждестранни инвеститори и за подобряване на 
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инвестиционната среда, за приключване на преразглеждането на негативния 

списък на чуждестранните инвестиции и за премахване на ограниченията за 

европейските дружества, както и за укрепването на защитата на правата върху 

интелектуална собственост и за създаване на равнопоставени условия чрез 

осигуряване на по-голяма прозрачност и по-добра регулация на пазара на КНР; 

призовава за изпълнението на тези ангажименти; 

7. отново подчертава значението на преустановяване на дискриминационните 

практики по отношение на чуждестранните инвеститори; в тази връзка припомня, 

че тези реформи ще бъдат от полза и за китайските, и за европейските дружества, 

особено за микро-, малките и средните предприятия (ММСП); 

8. призовава Комисията да насърчава новия Общ регламент на Съюза относно 

защитата на данните (ОРЗД) като „златен стандарт“ в търговските си отношения с 

Китай; изтъква необходимостта от редовен диалог с Китай и други партньори от 

СТО по отношение на регулаторните изисквания, свързани с цифровизацията на 

нашите икономики и разнообразните последици от цифровизацията върху: 

търговията, производствените вериги, трансграничните цифрови услуги, 3D 

печата, моделите на потребление, плащанията, данъците, защитата на личните 

данни, въпросите, свързани с правата на собственост, предоставянето и защитата 

на аудиовизуални услуги, медиите и контактите между хората; 

9. призовава КНР да ускори процеса на присъединяване към Споразумението на 

СТО за държавните поръчки и да внесе предложение за присъединяване, така че 

да предостави на европейските дружества достъп до своя пазар, който е 

еквивалентен на достъпа, от който вече се ползват китайските дружества в ЕС; 

изразява съжаление във връзка с факта, че китайският пазар на обществени 

поръчки остава в голяма степен затворен за чуждестранни доставчици, като 

европейските дружества са подложени на дискриминация и нямат достъп до 

китайския пазар; призовава КНР да предостави недискриминационен достъп на 

европейските дружества и работници в областта на обществените поръчки; 

призовава Съвета да приеме бързо нормативния акт за международните 

обществени поръчки; призовава Комисията да следи внимателно за поръчки, 

възложени на чуждестранни предприятия, заподозрени в дъмпингови практики, и 

да предприеме действия, ако е необходимо; 

10. призовава за координирано сътрудничество с КНР във връзка с инициативата 

„Един пояс, един път“ въз основа на реципрочност, устойчиво развитие и открити 

и прозрачни правила, по-специално по отношение на възлагането на обществени 

поръчки; във връзка с това изразява съжаление относно факта, че меморандумът 

за разбирателство, подписан от Европейския инвестиционен фонд и фонда на КНР 

„Пътят на коприната“, както и меморандумът, подписан от Европейската 

инвестиционна банка (ЕИБ), Азиатската банка за развитие, Азиатската банка за 

инфраструктурни инвестиции, Европейската банка за възстановяване и развитие, 

Новата банка за развитие и Световната банка все още не са подобрили бизнес 

средата за европейските дружества и работници; изразява съжаление, че в 

различни проекти, свързани с инициативата „Един пояс, един път“, липсват 

професионални оценки на въздействието върху устойчивостта и подчертава 

значението на качеството на инвестициите, по-специално по отношение на 
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положителното им въздействие върху заетостта, трудовите права, 

екологосъобразното производство и смекчаването на последиците от изменението 

на климата, в съответствие с многостранното управление и международните 

стандарти; 

11. подкрепя продължаващите преговори за всеобхватно инвестиционно 

споразумение между ЕС и КНР, започнали през 2013 г., и призовава КНР да се 

ангажира в по-голяма степен в този процес; призовава и двете страни да подновят 

своите усилия за постигане на напредък в преговорите, насочени към създаването 

на истински равни условия за европейските дружества и работници, и да 

гарантират реципрочността при достъпа до пазара, като същевременно се стремят 

към включването на специални разпоредби относно МСП и възлагането на 

обществени поръчки; призовава и двете страни, освен това, да се възползват от 

възможността, осигурена от инвестиционното споразумение, да засилят своето 

сътрудничество в областта на околната среда и трудовите права и да включат 

глава относно устойчивото развитие в текста; 

12. припомня, че предприятията от ЕС са изправени пред все по-голям брой 

рестриктивни мерки за достъп до пазара в КНР поради задължения, налагани на 

смесените предприятия в няколко сектора на промишлеността, и допълнителни 

дискриминационни технически изисквания, включително изисквания за 

задължително локализиране на данни и разкриване на изходния код, и 

нормативни разпоредби за дружествата, които са собственост на чуждестранни 

лица; приветства в тази връзка Известието относно някои мерки за насърчаване на 

по-нататъшната откритост и активното използване на чуждестранните 

инвестиции, публикувано от Държавния съвет на КНР през 2017 г., но изразява 

съжаление относно липсата на график за постигане на съдържащите се в него 

цели; поради това призовава китайските органи да осъществят бързо тези 

ангажименти;  

13. призовава както ЕС и неговите държави членки, така и Китай да засилят 

сътрудничеството си за изграждане на кръгови икономики, като тази неотложна 

необходимост стана дори още по-явна след легитимното решение на Китай да 

забрани вноса на пластмасови отпадъци от Европа; призовава двамата партньори 

да засилят икономическото и технологичното сътрудничество с цел 

предотвратяване на причиненото от глобалните производствени вериги, 

търговията и транспорта, както и от туристическите услуги неприемливо 

натрупване на пластмасови отпадъци в океаните; 

14. призовава КНР да се стреми да играе отговорна роля на световната сцена, с пълно 

съзнание за отговорностите, произтичащи от икономическото ù присъствие и 

резултати в трети държави и на световните пазари, включително като подкрепя 

активно многостранната търговска система, основана на правила, и СТО; счита, в 

настоящия контекст на световни вериги за създаване на стойност, че повишеното 

напрежение в международната търговия следва да бъде понижавано чрез 

преговори, като същевременно подчертава отново необходимостта от търсене на 

многостранни решения; призовава, в това отношение, за изпълнение на 

задълженията, посочени в протокола за присъединяване на КНР към СТО, и за 

защитата на съдържащите се в него оперативни механизми; подчертава 
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задълженията за уведомление и прозрачност, произтичащи от споразуменията на 

СТО относно субсидиите, и изразява загриженост относно настоящата практика 

на пряко или непряко субсидиране на китайските дружества; призовава за 

координация с големите търговски партньори на ЕС относно съвместни усилия и 

действия за справяне с предизвиканите от държавата изкривявания на пазара, 

засягащи глобалната търговия, и за тяхното премахване; 

15. изразява съжаление във връзка с факта, че КНР, независимо от приключването на 

процедурата относно реформата на европейската методология за изчисляване на 

антидъмпинговите мита, все още не е оттеглила своята жалба срещу ЕС в рамките 

на апелативния орган на СТО; 

16. изразява загриженост във връзка с ескалиращите тарифни мерки, предприемани 

от Китай и САЩ; 

17. изразява загриженост във връзка с броя на ограниченията, с които продължават да 

се сблъскват в КНР европейските дружества, и по-специално микро-, малките и 

средните предприятия, включително каталогът за чуждестранни инвестиции за 

2017 г. и „отрицателният списък“ за зоните за свободна търговия за 2017 г., както 

и в сектори, обхванати от плана „Произведено в Китай 2025“ („Made in China 

2025“); призовава за бързо намаляване на тези ограничения, за да може да се 

използва докрай потенциалът на сътрудничеството и полезното взаимодействие 

между схемите Промишленост 4.0 Industry 4.0) в Европа и стратегията 

„Произведено в Китай 2025“, с оглед на необходимостта от преструктуриране на 

нашите производствени сектори към интелигентно производство, включително 

сътрудничество в областта на развитието и определянето на съответните 

промишлени стандарти в рамките на многостранни форуми; припомня колко е 

важно да се намалят държавните субсидии в КНР; 

18. призовава КНР да спре да обуславя във все по-голяма степен достъпа до пазара от 

принудителен трансфер на технологии, както е посочено от Търговската палата на 

ЕС в Китай в документа за позиция от 2017 г.; 

19. призовава за възобновяването на преговорите по Споразумението за екологичните 

стоки чрез изграждане на ползотворно сътрудничество между ЕС и Китай в 

борбата с изменението на климата и силния съвместен ангажимент за изпълнение 

на Парижкото споразумение; подчертава търговския потенциал на 

технологичното сътрудничество в областта на чистите технологии;  

20. отбелязва със загриженост заключенията от доклада на Комисията относно 

защитата и прилагането на правата на интелектуална собственост в трети 

държави, в който КНР е посочен като основен източник на безпокойство; отново 

заявява, че е необходимо да се осигури защита на европейската икономика, 

основана на знанието; призовава КНР да се бори с незаконното използване на 

европейските лицензии от китайски дружества; 

21. призовава Комисията да осигури присъствие на Европейския съюз на китайското 

Международно изложение на вносни продукти и услуги (China International Import 

Expo), което ще се проведе  в Шанхай през ноември 2018 г., и да предостави по-
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специално на МСП възможност да представят работата си; призовава Комисията 

да се обърне към търговските камари, особено в държавите членки, които 

понастоящем участват в по-малка степен в търговията с Китай, с цел да 

популяризира тази възможност; 

22. изразява загриженост относно мерките, предприети на държавно равнище от КНР, 

довели до изкривяване на търговията, включително промишлен свръхкапацитет в 

сектора на суровините, като например стоманодобивната и алуминиевата 

промишленост, наред с другото; припомня ангажиментите, поети на първата 

среща на министерско равнище на Глобалния форум по проблемите на 

свръхкапацитета в стоманодобива през 2017 г. за въздържане от предоставянето 

на субсидии, които изкривяват пазара, но изразява съжаление, че китайската 

делегация не е предоставила данни относно капацитета. призовава КНР да спази 

ангажимента си да установи и оповести до юни 2018 г. данни за субсидии и мерки 

за подпомагане на стоманодобивната и алуминиевата промишленост; признава 

връзката между промишления свръхкапацитет в световен мащаб и рязкото 

нарастване на протекционистките търговски мерки и продължава да настоява 

решително за многостранно сътрудничество с цел преодоляване на структурни 

проблеми, които стоят зад свръхкапацитета; приветства предложените тристранни 

действия от страна на САЩ, Япония и ЕС на равнище СТО; 

23. подчертава значението на едно амбициозно споразумение между ЕС и КНР 

относно географските означения на основата на най-високите международни 

стандарти, и приветства съвместното обявяване през 2017 г. от ЕС и КНР на 

списък от 200 европейски и китайски географски указания, чиято защита ще бъде 

предмет на преговори; счита обаче, че предвид факта, че преговорите бяха 

започнати през 2010 г., списъкът е много слаб резултат, и изразява съжаление 

относно липсата на напредък в това отношение; призовава за бързото 

приключване на преговорите и настоятелно призовава и двете страни да разгледат 

предстоящата среща на върха между ЕС и КНР като добър повод да се направи 

оценка на действителния напредък в тази насока; заявява отново, че е необходимо 

да се продължи сътрудничеството в областта на санитарните и фитосанитарните 

мерки, за да се намали тежестта за износителите от ЕС; 

24. приветства решението на Китай да отложи с една година прилагането на нови 

сертификати за вносните храни и напитки, което би довело до рязко намаляване 

на вноса на храни от ЕС; приветства, освен това, забавянето в прилагането на 

нови стандарти за електрическите превозни средства и призовава за засилен 

диалог и значителна координация по същество относно подобни инициативи; 

25. препоръчва на Съюза и китайското правителство да стартират съвместна 

инициатива в рамките на Г-20 за създаването на Глобален форум по проблемите 

на свръхкапацитета в алуминиевата промишленост, с мандат да покрие цялата 

верига за създаване на стойност на боксита, диалуминиевия триоксид и 

алуминиевата промишленост, включително цените на суровините и екологичните 

аспекти; 

26. призовава Комисията да наблюдава активно китайските мерки, изкривяващи 

търговията и засягащи позициите на дружествата от ЕС на световните пазари, и да 
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предприеме подходящи действия в рамките на СТО и други форуми, включително 

чрез решаване на спорове; 

27. отбелязва, че в процес на изготвяне е ново китайско законодателство в областта 

на  чуждестранните инвестиции; настоятелно призовава китайските 

заинтересовани страни да положат активни усилия за прозрачност, отчетност, 

предвидимост и правна сигурност и да вземат под внимание предложенията и 

очакванията в рамките на текущия диалог между ЕС и Китай относно 

отношенията в областта на търговията и инвестициите; 

28. изразява загриженост относно новото законодателство в областта на 

киберсигурността, което включва, наред с другото, нови регулаторни бариери за 

чуждестранните дружества, които продават телекомуникационно и ИТ 

оборудване и услуги; изразява съжаление относно факта, че подобни наскоро 

приети мерки, заедно със създаването на групи на Китайската комунистическа 

партия в рамките на частни дружества, включително чуждестранни дружества, и 

мерки, като например законодателството за НПО, правят цялостната бизнес среда 

в КНР по-враждебна за чуждестранните и частните икономически оператори;  

29. отбелязва, че през 2016 г. банковата система на КНР надхвърли еврозоната и 

стана най-голямата в света; призовава КНР да даде възможност на 

чуждестранните банкови предприятия да се конкурират при равни условия с 

местните институции и да си сътрудничи с ЕС в областта на финансовото 

регулиране; приветства решението на КНР за намаляване на митата за 187 

потребителски стоки и премахването на таваните за чуждестранна собственост в 

банките; 

30. припомня своя доклад от 2015 г. относно отношенията между ЕС и Китай, в който 

призова за стартиране на преговори за двустранно инвестиционно споразумение с 

Тайван; изтъква, че Комисията няколко пъти обяви започването на преговори в 

областта на инвестициите с Хонконг и Тайван, но изразява съжаление, че в 

действителност такива преговори не са започнали; отново изразява подкрепата си 

за двустранно инвестиционно споразумение с Тайван и Хонконг; признава, че и 

двамата партньори биха могли също така да действат като трамплин към 

континентален Китай за дружествата от ЕС;  

31. призовава Комисията да координира с държавите членки и след консултации с 

Парламента формулирането на единна европейска позиция и обща икономическа 

стратегия по отношение на КНР; призовава всички държави членки да се 

придържат последователно към тази стратегия; 

32. подчертава потенциалните последствия за стопанската среда от предложената 

социална кредитна система, и призовава за нейното прилагане по прозрачен, 

справедлив и обективен начин; 

33. приветства законодателния напредък в ЕС по Регламент (ЕС) 2017/821 относно 

задълженията за надлежна проверка на веригата на доставки на вносителите от 

Съюза на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато с произход 

от засегнати от конфликти и високорискови зони, и сходно законодателство 
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относно полезни изкопаеми от зони на конфликт в Китай, чиято цел е да се 

гарантира, че търговията с тези полезни изкопаеми не финансира въоръжени 

конфликти; подчертава, че е необходимо да се попречи полезните изкопаеми от 

зони на конфликт да се преработват в нашите мобилни телефони, автомобили и 

бижута; призовава Комисията и китайското правителство да установят 

структурирано сътрудничество в подкрепа на прилагането на новото 

законодателство и за ефективно предотвратяване на използване на полезните 

изкопаеми от засегнати от конфликти зони от топилни предприятия и 

обогатителни фабрики в Китай, в ЕС и в световен мащаб, за защита на 

работниците в мините, включително децата, от експлоатация, както и да изискват 

от дружествата от ЕС и китайските дружества да гарантират, че внасят тези 

полезни изкопаеми и метали само от отговорни източници.  
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