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WSKAZÓWKI 

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. zauważa, że Chińska Republika Ludowa, zwana dalej ChRL, jest drugim co do 

wielkości partnerem handlowym UE oraz że UE jest największym partnerem 

handlowym ChRL; podkreśla stały wzrost obrotów handlowych między obydwoma 

partnerami, ale uważa, że bilans wymiany towarowej jest wypaczony na korzyść ChRL; 

apeluje o podejście oparte na współpracy oraz o konstruktywną postawę, aby skutecznie 

rozwiązywać kwestie będące przedmiotem zainteresowania i wykorzystać ogromny 

potencjał tkwiący w handlu między UE a ChRL; wzywa Komisję do zacieśnienia 

współpracy i intensyfikacji dialogu z ChRL; 

2. zauważa, że z ustaleń przeprowadzonych niedawno dochodzeń wynika, iż od 2008 r. 

Chiny nabyły w Europie aktywa o wartości 318 mld USD; zauważa, że kwota ta nie 

uwzględnia kilku połączeń, inwestycji i spółek joint venture; 

3. zwraca uwagę, że ChRL jest ważnym globalnym podmiotem handlowym oraz że duży 

rynek tego państwa może w zasadzie stanowić szansę dla UE i europejskich 

przedsiębiorstw, zwłaszcza w obecnej sytuacji w globalnym handlu; przypomina, że 

chińskie spółki, w tym przedsiębiorstwa państwowe, czerpią korzyści z szerokiego 

otwarcia rynków w UE; dostrzega niezwykłe wyniki, jakie ChRL osiągnęła w ciągu 

ostatnich czterdziestu lat, jeżeli chodzi o wydobycie setek milionów obywateli z 

ubóstwa; 

4. zauważa, że wychodzące bezpośrednie inwestycje zagraniczne UE w ChRL stale maleją 

od 2012 r., w szczególności w zakresie tradycyjnego przemysłu wytwórczego, przy 

jednoczesnym wzroście inwestycji w takich dziedzinach jak usługi zaawansowanych 

technologii, infrastruktura publiczna, usługi rolne i usługi budowlane, natomiast 

inwestycje ChRL w UE w ciągu kilku ostatnich lat rosną w postępie geometrycznym; 

dostrzega, że od 2016 r. ChRL jest w UE inwestorem w ujęciu netto; zauważa, że w 

2017 r. 68% chińskich inwestycji w Europie było inwestycjami przedsiębiorstw 

państwowych; wyraża zaniepokojenie wobec zaplanowanych przez państwo przejęć, 

które mogą zaszkodzić europejskim interesom strategicznym, celom bezpieczeństwa 

publicznego, konkurencyjności i zatrudnieniu; 

5. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący mechanizmu monitorowania 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, który to wniosek stanowi jedną z unijnych prób dostosowania się do 

zmieniającego się otoczenia w wymiarze ogólnoświatowym, przy czym próba ta nie jest 

wymierzona w żadnego konkretnego międzynarodowego partnera handlowego UE; 

ostrzega, że mechanizm ten nie powinien prowadzić do ukrytego protekcjonizmu; 

niemniej jednak apeluje o jego szybkie przyjęcie;  

6. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązania podjęte przez prezydenta Xi Jinpinga w 

dziedzinie dalszego otwierania rynku chińskiego dla zagranicznych inwestorów, 

poprawy otoczenia inwestycyjnego, dokonania przeglądu wykazu negatywnego 
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odnoszącego się do inwestycji zagranicznych, zniesienia ograniczeń dla europejskich 

przedsiębiorstw oraz wzmocnienia ochrony praw własności intelektualnej i zapewnienia 

równych warunków działania poprzez zadbanie o to, aby rynek chiński stał się bardziej 

przejrzysty i był lepiej regulowany; apeluje o realizację tych zobowiązań; 

7. ponownie podkreśla, jak ważne jest zaprzestanie wszelkich praktyk dyskryminacyjnych 

wobec inwestorów zagranicznych; w związku z tym przypomina, że reformy takie 

przyniosą korzyści zarówno chińskim, jak i europejskim przedsiębiorstwom, zwłaszcza 

mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom; 

8. wzywa Komisję do promowania nowego unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych jako złotego standardu w stosunkach handlowych Unii z Chinami; wskazuje na 

potrzebę prowadzenia systematycznego dialogu z Chinami oraz innymi partnerami w 

ramach WTO w odniesieniu do wymogów regulacyjnych dotyczących cyfryzacji 

naszych gospodarek oraz jej wieloaspektowego wpływu na handel, łańcuchy 

produkcyjne, transgraniczne usługi cyfrowe, drukowanie przestrzenne, strukturę 

konsumpcji, płatności, opodatkowanie, ochronę danych osobowych, kwestie związane z 

prawami własności, świadczenie i ochronę usług audiowizualnych, media i kontakty 

międzyludzkie; 

9. apeluje do ChRL o przyspieszenie procesu przystępowania do porozumienia WTO w 

sprawie zamówień rządowych oraz o złożenie propozycji przystąpienia, aby umożliwić 

przedsiębiorstwom europejskim dostęp do chińskiego rynku równoważny dostępowi, z 

którego chińskie przedsiębiorstwa korzystają już na rynku UE; ubolewa, że chiński 

rynek zamówień publicznych w dalszym ciągu jest w dużej mierze zamknięty dla 

zagranicznych dostawców, a europejskie podmioty gospodarcze spotykają się z 

dyskryminacją i nie mają dostępu do chińskiego rynku; wzywa ChRL do zezwolenia 

europejskim podmiotom gospodarczym i pracownikom na niedyskryminacyjny dostęp 

do rynku zamówień publicznych; wzywa Radę do szybkiego przyjęcia instrumentu 

dotyczącego udzielania zamówień publicznych w kontekście międzynarodowym; 

apeluje do Komisji o czujność w przypadku zamówień udzielanych przedsiębiorstwom 

zagranicznym podejrzewanym o stosowanie praktyk dumpingowych, a także o 

podejmowanie działań, jeżeli okaże się to konieczne; 

10. apeluje o skoordynowaną współpracę z ChRL w ramach inicjatywy „Jeden pas i jeden 

szlak” w oparciu o wzajemność, zrównoważony rozwój, dobre rządy oraz jasne i 

przejrzyste zasady, zwłaszcza w dziedzinie zamówień publicznych; w tym kontekście 

wyraża ubolewanie wobec faktu, że protokół ustaleń podpisany przez Europejski 

Fundusz Inwestycyjny i chiński Fundusz Jedwabnego Szlaku oraz protokół ustaleń 

podpisany przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Azjatycki Bank Rozwoju, 

Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, 

Nowy Bank Rozwoju oraz Bank Światowy nie zaowocowały jeszcze poprawą otoczenia 

gospodarczego dla europejskich przedsiębiorstw i pracowników; ubolewa z powodu 

braku profesjonalnych ocen wpływu na zrównoważony rozwój w przypadku różnych 

projektów związanych z inicjatywą „Jeden pas i jeden szlak” oraz podkreśla znaczenie 

jakości inwestycji, zwłaszcza w odniesieniu do pozytywnych skutków w dziedzinie 

zatrudnienia, praw pracowniczych, bezpiecznych dla środowiska metod produkcji oraz 

wkładu na rzecz łagodzenia skutków zmiany klimatu, zgodnie z wielostronnymi 

normami w zakresie zarządzania i standardami międzynarodowymi; 
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11. popiera toczące się negocjacje w sprawie kompleksowej umowy inwestycyjnej między 

UE a ChRL, które rozpoczęły się w 2013 r., oraz zwraca się do ChRL o większe 

zaangażowanie w ramach tego procesu; wzywa obydwie strony do wznowienia 

wysiłków w celu osiągnięcia postępów w negocjacjach, których celem jest zapewnienie 

prawdziwie równych szans europejskim przedsiębiorstwom i pracownikom, oraz do 

zagwarantowania wzajemności w kwestii dostępu do rynku poprzez przyjęcie 

specjalnych przepisów dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw oraz zamówień 

publicznych; ponadto apeluje do obydwu stron, aby wykorzystały okazję nadarzającą 

się w kontekście umowy inwestycyjnej i zacieśniły współpracę w dziedzinie praw 

środowiskowych i pracowniczych oraz uwzględniły w tekście porozumienia rozdział 

poświęcony kwestii zrównoważonego rozwoju; 

12. przypomina, że przedsiębiorstwa z UE mają do czynienia z coraz większą liczbą 

środków ograniczających dostęp do rynku w ChRL z uwagi na obowiązki spoczywające 

na spółkach joint venture w kilku sektorach przemysłu oraz dalsze dyskryminacyjne 

wymogi techniczne, w tym przymusowa lokalizacja danych i ujawnianie kodu 

źródłowego, oraz zasady regulacyjne dla zagranicznych podmiotów gospodarczych; w 

związku z tym z zadowoleniem przyjmuje komunikat w sprawie niektórych środków w 

zakresie promowania dalszej otwartości i aktywnego wykorzystywania inwestycji 

zagranicznych, wydany przez Radę Państwa ChRL w 2017 r., lecz ubolewa z powodu 

braku harmonogramu realizacji celów wyznaczonych w tym komunikacie; wobec tego 

apeluje do władz Chin o szybkie wypełnienie odnośnych zobowiązań;  

13. wzywa zarówno UE i jej państwa członkowskie, jak i Chiny do zacieśnienia współpracy 

w celu zbudowania gospodarek o obiegu zamkniętym, jako że ta pilna potrzeba stała się 

jeszcze bardziej widoczna po podjęciu przez Chiny uzasadnionej decyzji o zakazie 

importu odpadów z tworzyw sztucznych z Europy; wzywa obu partnerów do 

zacieśnienia współpracy gospodarczej i technologicznej, aby zapobiegać temu, by – w 

wymiarze globalnym – łańcuchy produkcji, wymiana handlowa i transport oraz usługi 

turystyczne skutkowały zanieczyszczaniem oceanów tworzywami sztucznymi na 

niedopuszczalną skalę; 

14. apeluje do ChRL i UE o dążenie do odgrywania odpowiedzialnej roli w skali globalnej, 

z zachowaniem pełnej świadomości obowiązków wynikających z ich obecności 

gospodarczej i działalności w państwach trzecich oraz na rynkach światowych, w tym 

również poprzez aktywne poparcie wielostronnego i opartego na zasadach systemu 

handlu i WTO; uważa, że w obecnym kontekście światowych łańcuchów wartości 

napięcia w handlu międzynarodowym należy rozwiązywać w drodze negocjacji, a 

jednocześnie ponownie podkreśla potrzebę dążenia do rozwiązań o charakterze 

wielostronnym; w związku z tym wzywa do wypełniania zobowiązań wynikających z 

protokołu przystąpienia ChRL do WTO oraz do ochrony mechanizmów działania tej 

organizacji; podkreśla obowiązki w zakresie powiadamiania i przejrzystości, 

wynikające z porozumień w ramach WTO dotyczących dotacji oraz wyraża 

zaniepokojenie obecną praktyką bezpośredniego lub pośredniego dotowania chińskich 

przedsiębiorstw; apeluje o koordynowanie – we współpracy z najważniejszymi 

partnerami handlowymi z UE – wspólnych wysiłków i działań na rzecz rozwiązania i 

wyeliminowania problemu zakłóceń na rynku, powodowanych interwencją państwa i 

mających skutki dla światowego handlu; 
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15. ubolewa, że pomimo zakończenia procedury dotyczącej reformy europejskiej 

metodologii obliczania stawek antydumpingowych ChRL wciąż jeszcze nie wycofała 

sprawy wniesionej przeciwko UE do Organu Apelacyjnego WTO; 

16. wyraża zaniepokojenie eskalacją środków taryfowych podejmowanych przez Chiny i 

Stany Zjednoczone; 

17. wyraża zaniepokojenie liczbą ograniczeń, z jakimi europejskie przedsiębiorstwa, w 

szczególności mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, wciąż mają 

do czynienia w ChRL, w tym w odniesieniu do katalogu inwestycji zagranicznych z 

2017 r. i wykazu negatywnego dotyczącego strefy wolnego handlu, opublikowanego w 

2017 r., a także w sektorach objętych planem „Made in China 2025”; apeluje o szybkie 

zmniejszenie tych ograniczeń, aby w pełni wykorzystać potencjał współpracy i synergii 

między systemami czwartej rewolucji przemysłowej w Europie a strategią „Made in 

China 2025” w związku z potrzebą restrukturyzacji unijnych sektorów produkcyjnych 

w kierunku inteligentnej produkcji, w tym współpracy w zakresie opracowania i 

określenia odnośnych standardów przemysłowych na forach wielostronnych; 

przypomina, jak ważne jest ograniczenie dotacji rządowych w ChRL; 

18. apeluje do ChRL o zaprzestanie praktyki uzależniania dostępu do rynku w coraz 

większym stopniu od przymusowego transferu technologii, co wynika z dokumentu 

Izby Handlowej Unii Europejskiej w Chinach, podsumowującego rok 2017; 

19. wzywa do wznowienia negocjacji dotyczących umowy w sprawie towarów 

środowiskowych w oparciu o owocną współpracę między UE a ChRL w walce ze 

zmianą klimatu oraz wyraźne wspólne zobowiązanie do realizacji porozumienia 

paryskiego; podkreśla handlowy potencjał współpracy technologicznej w dziedzinie 

czystych technologii;  

20. z zaniepokojeniem odnotowuje wnioski zawarte w sprawozdaniu Komisji w sprawie 

ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej w krajach trzecich, zgodnie z 

którym największy niepokój budzi sytuacja w ChRL; ponownie podkreśla potrzebę 

zapewnienia ochrony europejskiej gospodarki opartej na wiedzy; wzywa ChRL do 

zwalczania nielegalnego wykorzystywania europejskich licencji przez chińskie 

przedsiębiorstwa; 

21. wzywa Komisję do zadbania o obecność Unii Europejskiej na targach China 

International Import Expo, które odbędą się w Szanghaju w listopadzie 2018 r., a w 

szczególności do zapewnienia MŚP możliwości zaprezentowania swojej działalności; 

wzywa Komisję do nawiązania kontaktu z izbami handlowymi, w szczególności w 

państwach członkowskich, które obecnie są w mniejszym stopniu zaangażowane w 

handel z Chinami, aby promować tę możliwość; 

22. wyraża zaniepokojenie stosowanymi przez ChRL środkami państwowymi skutkującymi 

zakłóceniami w handlu, w tym nadwyżką mocy produkcyjnych w sektorach surowców, 

takich jak m.in. sektor stalowy i aluminiowy; przypomina o zobowiązaniach podjętych 

podczas pierwszego posiedzenia ministerialnego w ramach globalnego forum ds. 

nadwyżki mocy produkcyjnych w przemyśle stalowym w 2017 r., dotyczących 

niestosowania dotacji powodujących zakłócenia na rynku, ale ubolewa, że chińska 
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delegacja nie przedstawiła danych dotyczących mocy produkcyjnych; apeluje do ChRL 

o to, aby do czerwca 2018 r. wypełniła zobowiązanie w zakresie określenia i ujawnienia 

danych dotyczących przyznanych dotacji i środków wsparcia dla przemysłu stalowego i 

aluminiowego; dostrzega związek między globalną nadwyżką mocy produkcyjnych w 

przemyśle a wzrostem liczby środków handlowych o charakterze protekcjonistycznym 

oraz nie ustaje w apelach o wielostronną współpracę, aby rozwiązać problemy 

strukturalne będące przyczyną nadwyżki mocy produkcyjnych; z zadowoleniem 

przyjmuje propozycję podjęcia przez Stany Zjednoczone, Japonię i UE działań 

trójstronnych na szczeblu WTO; 

23. podkreśla znaczenie ambitnego porozumienia między UE a ChRL w sprawie oznaczeń 

geograficznych w oparciu o najwyższe standardy międzynarodowe oraz z 

zadowoleniem przyjmuje wspólne ogłoszenie przez UE i ChRL w 2017 r. wykazu 200 

chińskich i europejskich oznaczeń geograficznych, których ochrona będzie 

przedmiotem negocjacji; uważa jednak, że wykaz ten to bardzo skromny rezultat z 

uwagi na to, że negocjacje rozpoczęto w 2010 r., a także ubolewa z powodu braku 

postępów w tej kwestii; apeluje o szybkie zakończenie negocjacji i wzywa obydwie 

strony do wykorzystania szansy, jaką będzie stanowił zbliżający się szczyt z udziałem 

UE i ChRL, aby dokonać rzeczywistych postępów w tej dziedzinie; ponownie podkreśla 

potrzebę dalszej współpracy w zakresie środków sanitarnych i fitosanitarnych w celu 

ograniczenia obciążeń dla eksporterów z UE; 

24. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Chin o opóźnieniu o rok wdrożenia nowych 

systemów certyfikacji żywności i napojów z przywozu, które to systemy 

spowodowałyby radykalny spadek przywozu żywności z UE; ponadto z zadowoleniem 

przyjmuje opóźnienie we wdrażaniu nowych norm dotyczących pojazdów 

elektrycznych i wzywa do podjęcia rzeczowego dialogu i poprawy koordynacji w 

zakresie tego typu inicjatyw; 

25. zaleca Unii i rządowi Chin podjęcie w ramach G-20 wspólnej inicjatywy na rzecz 

ustanowienia globalnego forum ds. nadwyżki mocy produkcyjnych w przemyśle 

aluminiowym, posiadającego umocowanie do zajęcia się całym łańcuchem wartości, 

obejmującym boksyt, tlenek glinu i aluminium, w tym cenami surowców i aspektami 

środowiskowymi; 

26. wzywa Komisję do aktywnego monitorowania chińskich środków powodujących 

zakłócenia w handlu, które mają wpływ na pozycję przedsiębiorstw z UE na rynkach 

światowych, oraz do podejmowania stosownych działań w ramach WTO i innych 

forów, w tym za pośrednictwem mechanizmu rozstrzygania sporów; 

27. zauważa, że w Chinach trwają prace nad projektem nowych przepisów dotyczących 

inwestycji zagranicznych; apeluje do zainteresowanych podmiotów z Chin o 

podejmowanie działań na rzecz przejrzystości, rozliczalności, przewidywalności i 

pewności prawnej, a także o uwzględnienie wniosków i oczekiwań wyrażonych w 

ramach obecnego dialogu prowadzonego przez UE i Chiny w sprawie stosunków 

handlowych i inwestycyjnych; 

28. wyraża zaniepokojenie z powodu nowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

cybernetycznego, które obejmują m.in. nowe bariery regulacyjne dla zagranicznych 
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przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż urządzeń i usług telekomunikacyjnych i 

informatycznych; ubolewa, że przyjęte niedawno tego rodzaju środki, a także 

utworzenie komórek partyjnych Komunistycznej Partii Chin w prywatnych 

przedsiębiorstwach, w tym w firmach zagranicznych, oraz środki takie jak przepisy 

dotyczące organizacji pozarządowych sprawiają, że ogólne warunki prowadzenia 

działalności gospodarczej w ChRL są mniej przyjazne dla zagranicznych i prywatnych 

podmiotów gospodarczych;  

29. zauważa, że w 2016 r. ChRL zastąpiła strefę euro na pozycji największego systemu 

bankowego na świecie; apeluje do ChRL, aby umożliwiła zagranicznym 

przedsiębiorstwom sektora bankowego konkurowanie na równych warunkach z 

instytucjami lokalnymi oraz współpracowała z UE w dziedzinie regulacji finansowych; 

z zadowoleniem przyjmuje decyzję ChRL o obniżeniu taryf celnych w odniesieniu do 

187 towarów konsumpcyjnych oraz o zniesieniu ograniczeń w zakresie własności 

zagranicznej banków; 

30. przypomina o swoim sprawozdaniu z 2015 r. w sprawie stosunków między UE a ChRL, 

w którym wezwał do przystąpienia do negocjacji w sprawie dwustronnej umowy 

inwestycyjnej z Tajwanem; zwraca uwagę, że Komisja wielokrotnie zapowiadała 

podjęcie negocjacji w sprawie inwestycji z Hongkongiem i Tajwanem, ale ubolewa, że 

do tej pory negocjacji takich nie rozpoczęto; ponownie wyraża poparcie dla 

dwustronnej umowy inwestycyjnej z Tajwanem i Hongkongiem; dostrzega, że obydwaj 

partnerzy mogliby również stanowić punkt wyjścia dla przedsiębiorstw z UE 

pragnących podjąć działalność w Chinach kontynentalnych;  

31. wzywa Komisję do podjęcia skoordynowanych działań we współpracy z państwami 

członkowskimi oraz w porozumieniu z Parlamentem Europejskim w celu opracowania 

wspólnego europejskiego stanowiska i wspólnej strategii gospodarczej w stosunkach z 

ChRL; apeluje do wszystkich państw członkowskich o spójne realizowanie tej strategii; 

32. podkreśla potencjalne skutki zaproponowanego systemu zaufania społecznego dla 

otoczenia gospodarczego oraz wzywa do wdrożenia tego systemu w sposób przejrzysty, 

uczciwy i sprawiedliwy; 

33. z zadowoleniem przyjmuje postępy w ramach procesów legislacyjnych w UE, 

dotyczące rozporządzenia (UE) 2017/821 ustanawiającego obowiązki w zakresie 

należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, 

ich rud oraz złota, pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów 

wysokiego ryzyka, a także podobne chińskie przepisy dotyczące minerałów z regionów 

ogarniętych konfliktami, które to przepisy mają na celu zagwarantowanie, że handel 

tymi minerałami nie będzie umożliwiał finansowania konfliktów zbrojnych; podkreśla 

konieczność zadbania o to, aby minerały z regionów ogarniętych konfliktami nie były 

przetwarzane na potrzeby naszych telefonów komórkowych, samochodów i biżuterii; 

wzywa Komisję i rząd Chin do podjęcia zorganizowanej współpracy w celu wsparcia 

procesu wdrażania nowego prawodawstwa, a także do skutecznego zapobiegania 

wykorzystywaniu minerałów z regionów ogarniętych konfliktami przez światowe, 

chińskie i unijne huty i rafinerie, do ochrony pracowników kopalń, w tym dzieci, przed 

nadużyciami oraz do wymagania od przedsiębiorstw z UE i Chin, by importowały te 

minerały i metale wyłącznie z odpowiedzialnych źródeł.   
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