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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. norāda, ka 2020. gadā saistībā ar Covid-19 pandēmiju Ķīna pirmo reizi kļuva par ES 
lielāko preču tirdzniecības partneri un tirdzniecības bilance vēl vairāk zaudēja līdzsvaru 
par sliktu ES; tomēr atgādina, ka, summējot preču un pakalpojumu tirdzniecības 
apmērus, ES galvenā tirdzniecības partnere joprojām ir ASV; uzskata, ka Ķīnas 
ekonomikas attīstība un prognozētā izaugsme nākamajā desmitgadē ievērojami 
ietekmēs pasaules ekonomikas attīstību; norāda, ka dažādu iemeslu dēļ savstarpējo 
investīciju līmenis joprojām nav sasniedzis potenciālu, un atzīst plašākam reģionam 
piemītošās ekonomikas iespējas; uzskata, ka Ķīnas un ES tirdzniecības apmērs nosaka 
nepieciešamību pēc noteikumos balstīta un uz vērtībām orientēta satvara, kura pamatā 
vajadzētu būt starptautiskām normām; uzsver, ka cilvēktiesību ievērošana ir 
priekšnoteikums tam, lai iesaistītos tirdzniecības un investīciju attiecībās ar ES, un 
mudina Ķīnu ievērot starptautiskās saistības un apņemties ievērot cilvēktiesības;

2. uzsver Eiropas Parlamenta būtisko lomu ES kopējā tirdzniecības politikā, 
starptautiskajās sarunās un tirdzniecības un investīciju nolīgumu īstenošanas 
uzraudzībā, kontrolēšanā, ratificēšanā un pārraudzībā; uzsver, ka ir laikus un pienācīgi 
jāapspriežas ar Starptautiskās tirdzniecības komiteju, un mudina Komisiju un Padomi 
uzturēt biežu dialogu un sniegt visaptverošus ziņojumus, atspoguļojot ES un Ķīnas 
divpusējās tirdzniecības un investīciju programmas attīstību;

3. uzsver to, cik svarīgas ir ES stratēģiskās tirdzniecības un investīciju attiecības ar Ķīnu, 
un aicina ES dalībvalstis un iestādes attiecībās ar Ķīnu paust vienotu nostāju un rīkoties 
koordinēti; uzskata, ka investīciju iniciatīvas 16+ 1 formātā nedrīkst apdraudēt ES 
vienotību, nedz arī būt pretrunā centieniem paust vienotu nostāju;

4. aicina Komisiju analizēt ES ekonomisko atkarību stratēģiskās nozarēs, piemēram, 
attiecībā uz kritiski svarīgām izejvielām, no kurām dažas iegūstamas tikai Ķīnā, un 
uzsver, ka ir steidzami jāpalielina Eiropas piegādes ķēžu noturība; prasa pielikt pūles, 
lai dažādotu un konsolidētu ES piekļuvi galvenajiem stratēģiskajiem resursiem, kas 
nepieciešami ES divu izaugsmes virzītājspēku īstenošanai, īpašu uzmanību pievēršot 
30 elementiem, kuri iekļauti ceturtajā kritiski svarīgu izejvielu sarakstā, kas atjaunināts 
2020. gadā; atgādina par ES vispārējo mērķi kopējās tirdzniecības politikas satvarā 
veidot savu atvērto stratēģisko autonomiju; atkārtoti norāda uz saiknes starp 
tirdzniecību un drošību pieaugošo nozīmi ES starptautiskās tirdzniecības politikā;

5. aicina nodrošināt lielāku pārredzamību, saskaņotību un koordināciju starp dalībvalstīm 
jautājumos, kas saistīti ar divpusējiem investīciju projektiem un darījumiem, jo īpaši 
attiecībā uz ārvalstu tiešajām investīcijām (ĀTI) stratēģiskajos aktīvos un kritiskajā 
infrastruktūrā; vērš uzmanību uz saikni starp ekonomisko atkarību un ārējo politisko 
spiedienu dalībvalstu līmenī; atgādina, ka ir svarīgi turpmāk stiprināt ES ĀTI Skrīninga 
regulu, lai nodrošinātu, ka tiek bloķētas visas iespējamās, jo īpaši valsts kontrolētu 
uzņēmumu, investīcijas, kas varētu apdraudēt ES drošību un sabiedrisko kārtību; aicina 
dalībvalstis saskaņā ar Komisijas 2020. gada marta pamatnostādnēm steidzami pieņemt 
valsts skrīninga mehānismu, ja tām tāda vēl nav;
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6. pauž pārliecību par to, ka ES un Ķīnas divpusējām tirdzniecības un investīciju 
attiecībām ir stratēģiska nozīme un ka tām vajadzētu būt balstītām uz noteikumiem, 
kuru centrā ir daudzpusējā tirdzniecības sistēma un savstarpīguma princips; atkārtoti 
uzsver — lai gan ir vērojamas satraucošas, uz ekonomikas atsaistīšanu vērstas 
tendences, vispārējās tirdzniecības un investīciju attiecībās ir nepieciešama stingrāka 
izpilde un saistību ievērošana; aicina Ķīnu aktīvāk un atbildīgāk piedalīties Pasaules 
Tirdzniecības organizācijā (PTO) un citās daudzpusējās iniciatīvās, saskaņojot savu 
ekonomisko varu ar attīstības līmeni, un pilnībā ievērot visas PTO un starptautiskās 
saistības; aicina Komisiju un Ķīnas iestādes cieši sadarboties PTO noteikumu kopuma 
reformēšanā, lai veicinātu ilgtspējīgāku attīstību, veicinātu zaļo pārkārtošanos un 
digitālo revolūciju un nodrošinātu stabilitāti un juridisko noteiktību starptautiskajā 
tirdzniecībā;

7. aicina Ķīnu ievērot starptautiskos standartus, tostarp attiecībā uz ietekmi uz klimatu, 
vidi, bioloģisko daudzveidību, nabadzību, veselību, darba tiesībām un cilvēktiesībām; 
mudina Ķīnu saistībā ar ilgtspējīgas tirdzniecības un attīstības veicināšanu veikt 
konkrētus pasākumus, lai ratificētu un īstenotu četras vēl neīstenotas Starptautiskās 
Darba organizācijas (SDO) pamatkonvencijas un Starptautisko paktu par pilsoniskajām 
un politiskajām tiesībām; pauž nožēlu par to, ka pret vairākiem starptautiskajiem 
uzņēmumiem, jo īpaši apģērbu un tekstilizstrādājumu nozarē, tika vērsts plašs un 
izvērsts boikots pēc tam, kad tie izteica bažas saistībā ar ziņojumiem par piespiedu 
darbu Siņdzjanā un pieņēma lēmumu pārtraukt piegādes ķēdes ar šo reģionu, un stingri 
nosoda politiskās ietekmēšanas līdzekļus, ko Ķīnas valdības ir vērsusi pret šiem 
uzņēmumiem; atkārtoti prasa Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam ātri 
pabeigt ieteikumu sagatavošanu piegādes ķēdes uzņēmumiem, sniedzot tiem 
norādījumus par iespējamo risku, kas saistīts ar uiguru piespiedu darba izmantošanu, un 
nodrošinot atbalstu, lai steidzami apzinātu alternatīvus piegādes avotus;

8. pauž bažas par aizvien nelīdzsvarotākajām ES un Ķīnas divpusējām ekonomiskajām un 
tirdzniecības attiecībām; uzsver, ka līdzsvara atjaunošana un vienlīdzīgāki konkurences 
apstākļi ir būtiski svarīgi ES interesēm; uzskata, ka Ķīnai un ES ir jāveido vienlīdzīgi 
konkurences apstākļi un auglīgas attiecības, neraugoties uz abu ekonomikas sistēmu 
atšķirībām; šajā sakarībā uzsver ES pašreizējo darbu pie tirdzniecības instrumentu 
kopuma stiprināšanas, vienlaikus atzīstot nepieciešamību uzturēt atklātu dialogu par 
kopīgām problēmām, piemēram, globālo cīņu pret klimata pārmaiņām; uzsver, ka ES ir 
steidzami jāpabeidz virkne autonomu pasākumu, tostarp stingrāka ES ĀTI Skrīninga 
regula, tiesību akti par ārvalstu subsīdijām, kas kropļo iekšējo tirgu, ātri jāpieņem 
pārliecinošs un efektīvs starptautiskā iepirkuma instruments, pasākumi divējāda 
lietojuma tehnoloģiju eksportam, efektīvs pretspiediena instruments, ilgtspējīgas 
korporatīvās pārvaldības tiesību aktu kopums un tiesību akti par piegādes ķēdi ar 
obligātām pienācīgas pārbaudes prasībām, kurās būtu jāparedz arī piespiedu darba 
apstākļos saražotu preču importa aizliegums;

9. atkārtoti pauž dziļas bažas par daudzajiem šķēršļiem, ar kuriem saskaras Eiropas 
uzņēmumi, piekļūstot Ķīnas tirgum un darbojoties tajā; pauž bažas par to, ka Ķīnas 
“divējāda aprites stratēģija”, kas minēta tās 14. piecgades plānā, vēl vairāk pasliktinās 
uzņēmējdarbības vidi ES uzņēmumiem; atkārtoti uzsver savas īpašās bažas par tirgu 
kropļojošo praksi, kas ietver rūpniecības subsidēšanu, Ķīnas valstij piederošiem 
uzņēmumiem piešķirtas priekšrocības, intelektuālā īpašuma zādzību, uzspiestu 
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tehnoloģiju pārnesi un datu lokalizāciju, rūpniecības jaudas pārpalikumu tādās nozarēs 
kā tērauda ražošana un ar to saistīto eksporta dempingu, citu negodīgu tirdzniecības 
praksi un vispārēju aizvien biežāku politisko iejaukšanos uzņēmējdarbības jomā, tostarp 
privātā sektora darbībā, un citas darbības; aicina Komisiju un dalībvalstis pastiprināt 
sadarbību ar līdzīgi domājošiem partneriem PTO līmenī, lai izstrādātu kopīgu pieeju 
šādas Ķīnas netaisnīgās tirdzniecības prakses apkarošanai; atzinīgi vērtē ES un ASV 
dialogu par Ķīnu kā sadarbības līdzekli tādos jautājumos kā savstarpīgums, 
multilaterālisms, tirgu kropļojoša prakse un ekonomika un citi strukturāli jautājumi, 
kuros ES un ASV koordinācija var sniegt pievienoto vērtību; pauž pārliecību par to, ka 
būtiska nozīme ir pienācīgai informācijai par likumdošanas un regulējuma attīstību 
Ķīnas tirgū, ņemot vērā to, ka tas ir nepārredzams un tajā noteikumus diktē valsts; šajā 
sakarībā atgādina, cik svarīgas ir biežas un atklātas diskusijas ar ES iestādēm, Eiropas 
Savienības Tirdzniecības palātu Ķīnā un visiem mūsu vietējiem partneriem;

10. uzskata, ka ir lietderīgi īpaši apspriest negatīvo ietekmi uz tirdzniecību un iespējamos 
risinājumus tādu izkropļojumu novēršanai, ko rada tērauda un alumīnija ražošanas 
jaudas pārpalikums pasaulē, kā arī apspriest to, cik svarīgi ir PTO risināt rūpniecības 
subsīdiju problēmu; mudina Ķīnu no jauna iesaistīties Pasaules foruma par 
tēraudrūpniecības jaudas pārpalikumu darbā, lai novērstu jaudas pārpalikumu un 
atjaunotu vienlīdzīgus konkurences apstākļus; norāda, ka, neraugoties uz Ķīnas plāniem 
slēgt novecojušas ražotnes un modernizēt ražošanu, tās ikgadējā neapstrādāta tērauda 
ražošana četrus gadus pēc kārtas ir sasniegusi rekordlielus apmērus; mudina Ķīnas 
iestādes pildīt savus solījumus samazināt neapstrādāta tērauda ražošanas apmēru;

11. šajā sakarībā atgādina par saikni starp tirdzniecību, patentiem un standartiem; uzskata, 
ka standartizācija un starptautiskās konkurences palielināšanas normatīvie elementi ir 
būtiski ES tirdzniecības politikai un ka tiem vajadzētu būt vienam no galvenajiem ES 
stratēģiskās rūpniecības politikas pīlāriem; atgādina, ka tiek ziņots par to, ka 
standartizācija ir joma, kurā pastāv risks, ka Ķīna var atšķirties un nošķirties; uzsver, ka 
viltošana ir viens no galvenajiem prioritārajiem jautājumiem ES centienos, kas saistīti ar 
intelektuālā īpašuma aizsardzības komercaspektiem; pauž bažas par to, ka Ķīna 
joprojām ir ES ievesto viltoto un pirātisko preču galvenā izcelsmes valsts gan vērtības, 
gan apmēra ziņā; uzsver, ka ES un Ķīnas nolīgums par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm 
(ĢIN) ir pirmais solis cīņā pret viltojumiem, un mudina Komisiju pastiprināt centienus 
aizsargāt ES intelektuālo īpašumu, tostarp patentus; pauž bažas par Ķīnas tiesu jauno 
praksi — tās vēlas noteikt pasaules līmeņa jurisdikciju attiecībā uz standartam būtisko 
patentu taisnīgiem, saprātīgiem un nediskriminējošiem licencēšanas noteikumiem un 
liedz uzņēmumiem apstrīdēt to lēmumus; uzsver, ka šāda prakse ļauj Ķīnas 
uzņēmumiem nemaksāt taisnīgu cenu par standartam būtisku patentu izmantošanu un 
apdraud Eiropas pētniecību; aicina Komisiju šo jautājumu risināt ar Ķīnas iestādēm; 
prasa pievērst lielāku uzmanību pārkāpumiem digitalizācijas un komunikācijas jomā 
visās attiecīgajās struktūrās, tostarp ANO Starptautiskajā Telesakaru savienībā, kopā ar 
līdzīgi domājošiem ES partneriem, jo īpaši ASV; prasa rīkot vairāk politisko diskusiju 
par tādu Ķīnas iniciatīvu ietekmi kā “Ražots Ķīnā 2025” vai — arvien svarīgāk — par 
Ķīnas iniciatīvu “Standarti 2035. gadam”; šajā sakarībā pauž bažas par pieaugošo 
digitālo autoritārismu Ķīnā un tās centieniem popularizēt savu digitālās pārvaldības 
modeli visā pasaulē; uzsver nepieciešamību Kopīgās deklarācijas iniciatīvas satvarā 
noslēgt PTO E-komercijas nolīgumu, lai attiecībās ar Ķīnu veicinātu atklātības un 
vienlīdzīgu konkurences apstākļu pamatlīmeni;
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12. prasa pievērst lielāku uzmanību Eiropas MVU, kas iesaistās tirdzniecības un investīciju 
attiecībās ar Ķīnu, un atzinīgi vērtē Komisijas atbalstu MVU labvēlīgām iniciatīvām, 
piemēram, portālam “Access2Markets”, izcelsmes noteikumu pašnovērtējuma rīkam 
“ROSA” vai MVU palīdzības dienestam Ķīnas intelektuālā īpašuma tiesību jomā;

13. ņem vērā to, ka politiskā līmenī principā ir noslēgts visaptverošais investīciju nolīgums 
starp ES un Ķīnu (CAI), un atzīst Komisijas centienus novērst trūkumus, kas saistīti ar 
tirgus piekļuves asimetriju, vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem un ilgtspējīgu 
attīstību, izmantojot noteikumos balstītu iesaisti; tomēr atgādina, ka tirdzniecības 
attiecības netiek veidotas vakuumā; pauž nožēlu par Ķīnas negodīgo un nepieņemamo 
situācijas saasināšanu, piemērojot sankcijas ievēlētiem Eiropas Parlamenta deputātiem 
un ES iestāžu struktūrām, jo tas vēl vairāk mazina uzticēšanos un kavē divpusējo 
sadarbību, un uzsver, ka CAI izskatīšana un ratifikācijas process nevar sākties, kamēr 
nav atceltas Ķīnas sankcijas pret EP deputātiem un ES iestādēm; sagaida, ka Komisija 
apspriedīsies ar Parlamentu, pirms tā veiks jebkādus pasākumus, lai noslēgtu un 
parakstītu CAI; mudina Ķīnu veikt konkrētus pasākumus, lai ratificētu un īstenotu SDO 
pamatkonvencijas Nr. 29 un Nr. 105 par piespiedu darbu; uzsver, ka Ķīna ir arī 
apņēmusies efektīvi īstenot ratificētās SDO konvencijas un strādāt pie tā, lai ratificētu 
citas atjauninātas SDO pamatkonvencijas; aicina Komisiju izmantot visus tās rīcībā 
esošos instrumentus un debates par CAI kā sviru, lai uzlabotu cilvēktiesību aizsardzību 
un atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai Ķīnā; šajā sakarībā uzsver Parlamenta 2021. gada 
20. maija rezolūciju par Ķīnas atbildes sankcijām; atgādina, ka ar CAI vien netiks 
atrisināti visi jautājumi, kas kavē mūsu ekonomiskās un politiskās attiecības, un tāpēc 
tas ir jāizvērtē, ņemot vērā pastiprinātu un pārliecinātāku ES vienpusēju pasākumu 
kopumu; uzsver, ka Eiropas Parlaments rūpīgi pārbaudīs nolīgumu, tostarp sadaļu par 
ilgtspējīgu attīstību, un pirms savas nostājas noteikšanas ņems vērā cilvēktiesību 
situāciju Ķīnā, tostarp Honkongā; atkārtoti pauž visdziļākās bažas par dažādiem 
cilvēktiesību pārkāpumiem Ķīnā un atgādina, ka, neraugoties uz abu sistēmu atšķirībām, 
ir būtiski pilnībā ievērot universālās vērtības; uzsver, ka pareiza īstenošana un efektīva 
izpilde būs galvenie faktori, kas noteiks nolīguma lietderību un panākumus tirdzniecības 
un investīciju attiecību strukturālās asimetrijas novēršanā; uzsver to, cik svarīga un 
atbilstīga ir strukturēta un bieža informācijas apmaiņa ar Komisijas galvenā 
tirdzniecības nolīgumu izpildes uzrauga (CTEO) biroju centienos izvērtēt CAI turpmāko 
īstenošanu, ja tas tiks pieņemts; šajā sakarībā atgādina un nostiprina parlamentārās 
diplomātijas nozīmi savstarpējas sapratnes, pārredzamas saziņas un atklāta dialoga 
veicināšanā;

14. norāda, ka 26 ES dalībvalstīm ir spēkā novecojuši divpusējie investīciju nolīgumi ar 
Ķīnu;

15. atzinīgi vērtē to, ka ir stājies spēkā ES un Ķīnas nolīgums par ĢIN, un atkārtoti norāda 
uz to, cik svarīgi abu pušu tirgiem ir efektīvi īstenot un izpildīt šo nolīgumu; atzinīgi 
vērtē pašreizējā nolīguma gaidāmo paplašināšanu, tajā iekļaujot vēl 350 abu valstu ĢIN 
nosaukumus; uzsver, ka šis ierobežotais nolīgums par ĢIN varētu kalpot par paraugu un 
pamatu turpmākajiem nolīgumiem par ĢIN; uzsver CTEO būtisko lomu nolīguma 
ievērošanas uzraudzībā un uzlabošanā; aicina CTEO nekavējoties reaģēt gadījumos, ja 
nolīgums netiek pareizi īstenots;

16. uzskata, ka būtu lietderīgi, ja Komisija laikus sniegtu visaptverošus ziņojumus par 
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reģionālo visaptverošo ekonomikas partnerību (RCEP) — pasaulē lielāko brīvās 
tirdzniecības nolīgumu —, lai izvērtētu notikumu attīstību uz vietas; pauž īpašu interesi 
par tādu jautājumu ietekmi uz ES stratēģiskajām interesēm kā standartu noteikšana 
Āzijas un Klusā okeāna reģionā un izcelsmes noteikumi; norāda, ka, lai gan ES nav 
RCEP iesaistītā puse, nolīgums ietekmēs arī ES; uzsver, ka RCEP nav ietverti 
noteikumi par tirdzniecību un ilgtspēju, tostarp darba un sociālajiem standartiem un 
klimata un vides mērķiem;

17. reģionālās dinamikas kontekstā atgādina, cik būtiska nozīme ir ES un Taivānas 
tirdzniecības un ekonomikas attiecībām, tostarp jautājumos, kas saistīti ar 
multilaterālismu un PTO, tehnoloģijām un sabiedrības veselību, kā arī būtisku sadarbību 
saistībā ar kritiski svarīgām piegādēm, piemēram, pusvadītāju piegādēm; norāda, ka 
Taivāna ir pilntiesīga PTO locekle; atkārtoti aicina Komisiju un Padomi virzīties uz 
divpusēja investīciju nolīguma noslēgšanu ar Taivānu un steidzami sākt ietekmes 
novērtējumu, sabiedrisko apspriešanu un darbības jomas izpēti ar Taivānas iestādēm;

18. uzsver Ķīnas aktīvo iesaistīšanos un augošo ietekmi Arktikas reģionā, tostarp 
saimnieciskajā darbībā; aicina Komisiju gaidāmajā Arktikas stratēģijā pievērsties Ķīnas 
augošajai ietekmei, iespējamiem draudiem un riskiem un ES reakcijai uz to.
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