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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet noterar att Kina år 2020, under den pågående covid-19-pandemin, 
för första gången rankades som EU:s största handelspartner för handel med varor, och 
att handelsbalansen försämrades ytterligare till EU:s nackdel. Parlamentet påminner 
dock om att Förenta staterna fortfarande är EU:s viktigaste partner inom handeln med 
varor och tjänster kombinerat. Parlamentet tror att Kinas ekonomiska uppgång och 
förväntade tillväxt kommer att ha en betydande inverkan på den globala ekonomiska 
utvecklingen under det kommande årtiondet. Parlamentet påpekar att de ömsesidiga 
investeringsnivåerna av olika skäl fortfarande ligger under sin potential, och erkänner 
de ekonomiska möjligheter som kännetecknar regionen i stort. Parlamentet anser att 
volymen av handeln mellan Kina och EU kommer att kräva en regelbaserad och 
värdedriven ram som måste förankras i internationella normer. Parlamentet betonar att 
respekten för mänskliga rättigheter är en förutsättning för handels- och 
investeringsförbindelser med EU, och uppmanar med kraft Kina att leva upp till sina 
internationella skyldigheter och åta sig att respektera mänskliga rättigheter.

2. Europaparlamentet understryker parlamentets viktiga roll i EU:s gemensamma 
handelspolitik, i internationella förhandlingar och i tillsynen, granskningen, 
ratificeringen och övervakningen av genomförandet av handels- och investeringsavtal. 
Parlamentet betonar att det är nödvändigt att höra utskottet för internationell handel i 
god tid och på lämpligt sätt och uppmanar med kraft kommissionen och rådet att 
upprätthålla en tät dialog och genomföra en omfattande rapportering, som återspeglar 
utvecklingen inom den bilaterala handels- och investeringsagendan mellan EU och 
Kina.

3. Europaparlamentet understryker vikten av EU:s strategiska handels- och 
investeringsförbindelser med Kina och uppmanar EU:s medlemsstater och institutioner 
att stå eniga och agera på ett samordnat sätt i kontakterna med Kina. Parlamentet anser 
att investeringsinitiativ i formatet 16 + 1 inte får undergräva EU:s enighet och inte 
heller motverka ansträngningarna för att tala med en röst.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att analysera EU:s ekonomiska beroende 
inom strategiska sektorer såsom råvaror av avgörande betydelse, varav vissa uteslutande 
finns i Kina, och framhåller det akuta behovet av att stärka resiliensen i de europeiska 
leveranskedjorna. Parlamentet efterlyser insatser för att diversifiera och konsolidera 
EU:s tillgång till de strategiska nyckelråvaror som behövs för att driva EU:s två motorer 
för tillväxt, med särskild tonvikt på de 30 råvarorna på den fjärde uppdaterade 
förteckningen över strategiska nyckelråvaror 2020. Parlamentet påminner om EU:s 
övergripande mål att bygga upp sitt öppna strategiska oberoende inom ramen för den 
gemensamma handelspolitiken. Parlamentet framhåller på nytt den allt större betydelsen 
av kopplingen mellan handel och säkerhet i EU:s internationella handelspolitik.

5. Europaparlamentet efterlyser större transparens, samstämmighet och samordning mellan 
medlemsstaterna i frågor som rör bilaterala investeringsprojekt och investeringsavtal, 
särskilt när det gäller utländska direktinvesteringar i strategiska tillgångar och kritisk 
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infrastruktur. Parlamentet uppmärksammar kopplingarna mellan ekonomiskt beroende 
och externt politiskt inflytande på medlemsstatsnivå. Parlamentet påminner om vikten 
av att i framtiden stärka förordningen om granskning av utländska direktinvesteringar 
för att säkerställa att alla potentiella investeringar som skulle kunna utgöra ett hot mot 
säkerhet och allmän ordning i EU, i synnerhet när det gäller statligt kontrollerade 
företag, blockeras. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att skyndsamt anta en 
nationell granskningsmekanism om de ännu inte har en sådan, i enlighet med 
kommissionens riktlinjer från mars 2020.

6. Europaparlamentet är övertygat om att de bilaterala handels- och 
investeringsförbindelserna mellan EU och Kina är av strategisk betydelse och bör vara 
regelbaserade och utgå från det multilaterala handelssystemet och principen om 
ömsesidighet. Parlamentet upprepar att det visserligen finns tendenser till ekonomisk 
frikoppling, men att det i de övergripande handels- och investeringsförbindelserna krävs 
ett mer målmedvetet genomförande och efterlevnad av åtagandena. Parlamentet 
uppmanar Kina att spela en mer aktiv och ansvarsfull roll i Världshandelsorganisationen 
(WTO) och andra multilaterala initiativ, genom att anpassa sin ekonomiska makt till sin 
utvecklingsnivå, och att fullt ut uppfylla alla sina WTO-åtaganden och internationella 
åtaganden. Parlamentet uppmanar kommissionen och de kinesiska myndigheterna att 
samarbeta nära för att reformera WTO:s regelverk i syfte att främja en mer hållbar 
utveckling, främja den gröna omställningen och den digitala revolutionen samt skapa 
stabilitet och rättssäkerhet på den internationella handelsarenan.

7. Europaparlamentet uppmanar Kina att följa internationella standarder, bland annat när 
det gäller landets inverkan på klimat, miljö, biologisk mångfald, fattigdom, hälsa, 
arbetstagarrättigheter och mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar med kraft Kina 
att i samband med främjandet av hållbar handel och utveckling vidta konkreta åtgärder 
för att ratificera och genomföra Internationella arbetsorganisationens (ILO) fyra 
kvarstående grundläggande konventioner och den internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter. Parlamentet beklagar att flera internationella 
företag, framför allt inom tekoindustrin, har råkat ut för en genomgripande och 
omfattande bojkott efter att de uttryckt oro över rapporterna om tvångsarbete i Xinjiang 
och beslutat att bryta med leveranskedjor i Xinjiang. Parlamentet fördömer skarpt det 
politiska tvång som Kinas regering utsatt dem för. Parlamentet upprepar sin uppmaning 
till kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att snabbt ta fram företagsrådgivning 
avseende leveranskedjan för att hjälpa företagen att bedöma riskerna för att uiguriskt 
tvångsarbete används och stödja dem så att de brådskande kan hitta alternativa 
försörjningskällor.

8. Europaparlamentet är oroat över de alltmer obalanserade bilaterala ekonomiska och 
handelsmässiga förbindelserna mellan EU och Kina. Parlamentet betonar att ett 
återställande av balansen och mer likvärdiga konkurrensvillkor är avgörande för EU:s 
intressen. Parlamentet anser att Kina och EU måste säkra lika spelregler och utveckla 
givande förbindelser trots skillnaderna mellan deras respektive ekonomiska system. 
Parlamentet framhåller i detta avseende EU:s pågående arbete för att stärka sin 
verktygslåda för handel, samtidigt som man erkänner behovet av att upprätthålla en 
öppen dialog om gemensamma utmaningar såsom den globala kampen mot 
klimatförändringarna. Parlamentet betonar det akuta behovet för EU att komplettera sitt 
utbud av autonoma åtgärder, bland annat med en striktare förordning om granskning av 
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utländska direktinvesteringar, lagstiftning om utländska subventioner som snedvrider 
den inre marknaden, ett snabbt antagande av ett kraftfullt och effektivt internationellt 
upphandlingsinstrument, åtgärder för export av teknik med dubbla 
användningsområden, ett effektivt instrument mot tvång, ett lagstiftningspaket om 
hållbar bolagsstyrning och lagstiftning om försörjningskedjan med obligatoriska due 
diligence-krav och med ett förbud mot import av varor som framställts genom 
tvångsarbete.

9. Europaparlamentet upprepar sin djupa oro över de många hinder som europeiska företag 
möter för att få tillträde till och bedriva verksamhet på den kinesiska marknaden. 
Parlamentet är oroat över att Kinas ”dubbla cirkulationsstrategi”, som det hänvisas till i 
landets 14:e femårsplan, ytterligare kommer att försämra affärsklimatet för EU:s 
företag. Parlamentet framhåller än en gång sin särskilda oro över de 
marknadssnedvridande metoderna, till exempel, men inte begränsat till, 
industrisubventioner, de kinesiska statsägda företagens förmånsbehandling, stöld av 
immateriella rättigheter, påtvingade tekniköverföringar och datalokalisering, den 
industriella överkapaciteten inom sektorer såsom stål och den relaterade dumpningen av 
export, andra illojala handelsmetoder och den totalt sett allt större politiska 
inblandningen i affärsmiljön, inbegripet den privata sektorn. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att intensifiera sitt samarbete med liksasinnade 
partner på WTO-nivå för att utveckla en gemensam strategi för att hantera denna illojala 
kinesiska handelspraxis. Parlamentet välkomnar dialogen mellan EU och Förenta 
staterna om Kina som ett sätt att samarbeta i frågor som ömsesidighet, multilateralism, 
marknadssnedvridande metoder och ekonomi samt andra strukturella frågor där 
samordning mellan EU och Förenta staterna kan tillföra ett mervärde. Parlamentet är 
övertygat om den stora betydelsen av korrekt information om den lagstiftnings- och 
regleringsmässiga utvecklingen på den kinesiska marknaden, med tanke på bristen på 
insyn och den statliga styrningen. Parlamentet påminner i detta sammanhang om vikten 
av regelbundna och uppriktiga diskussioner med EU-institutionerna, Europeiska 
unionens handelskammare i Kina och alla lokala partner.

10. Europaparlamentet anser det relevant att särskilt diskutera de negativa effekterna av och 
möjliga lösningar på de snedvridningar som orsakas av den globala 
överskottskapaciteten i stål- och aluminiumsektorerna, och att det är viktigt att ta itu 
med industrisubventioner på WTO-nivå. Parlamentet uppmanar med kraft Kina att 
återigen delta i arbetet i det globala forumet om överskottskapacitet i stålsektorn för att 
komma till rätta med överkapaciteten och återupprätta lika spelregler. Parlamentet 
konstaterar att trots Kinas planer på att stänga föråldrade produktionsanläggningar och 
modernisera produktionen har landets årliga råstålproduktion nått ett rekord fyra år i 
rad. Parlamentet uppmuntrar de kinesiska myndigheterna att fullfölja sina utfästelser om 
att minska produktionen av råstål.

11. Europaparlamentet påminner i detta avseende om kopplingarna mellan handel, patent 
och standarder. Parlamentet anser att standardisering och de normativa inslagen i den 
ökande internationella konkurrensen är avgörande för EU:s handelspolitik och bör vara 
en av hörnstenarna i unionens strategiska industripolitik. Parlamentet påminner om att 
standardisering rapporterats som ett riskområde där Kina kan gå sin egen väg. 
Parlamentet betonar att förfalskning är en topprioritering för EU:s insatser i 
handelsaspekterna av de immateriella rättigheterna. Parlamentet oroas över att Kina 
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fortfarande står bakom den största delen av alla förfalskade och piratkopierade varor 
som kommer in i EU, både i fråga om värde och volym. Parlamentet understryker att 
avtalet mellan EU och Kina om geografiska beteckningar är ett första steg i kampen mot 
förfalskningar, och uppmanar med kraft kommissionen att öka sina ansträngningar för 
att skydda EU:s immateriella rättigheter, däribland patent. Parlamentet oroas över att 
kinesiska domstolar allt oftare hävdar att de har global behörighet när det gäller 
fastställandet av rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande licensvillkor för 
standardessentiella patent och att de hindrar företag från att överklaga deras beslut. 
Parlamentet understryker att denna praxis innebär att kinesiska företag inte behöver 
betala ett rättvist pris för att använda standardessentiella patent och att den hotar den 
europeiska forskningen. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta upp denna fråga 
med de kinesiska myndigheterna. Parlamentet kräver större uppmärksamhet för 
överträdelser på digitaliserings- och kommunikationsområdet inom alla relevanta organ, 
inbegripet FN:s internationella teleunion, tillsammans med EU:s likasinnade partner, 
särskilt Förenta staterna. Parlamentet efterlyser fler politiska diskussioner om 
konsekvenserna av kinesiska initiativ såsom Made in China 2025 eller China Standards 
2035 som är ännu mer relevant. Parlamentet oroas i detta avseende över Kinas alltmer 
auktoritära agerande på det digitala området och landets ansträngningar för att främja 
sin digitala styrningsmodell internationellt. Parlamentet framhåller att det är nödvändigt 
att nå en överenskommelse inom ramen för WTO:s gemensamma uttalande om e-handel 
för att främja en grundläggande nivå av öppenhet och likvärdiga konkurrensvillkor med 
Kina.

12. Europaparlamentet vill att större uppmärksamhet fästs vid europeiska små och 
medelstora företag som ingår handels- och investeringsförbindelser med Kina, och 
välkomnar kommissionens stöd till initiativ som värnar små och medelstora företag 
såsom portalen Access2Markets, verktyget för självbedömning för små och medelstora 
företag när det gäller ursprungsregler eller Kina-helpdesken om immateriella rättigheter 
för små och medelstora företag.

13. Europaparlamentet noterar det principiella ingåendet, på politisk nivå, av det 
övergripande investeringsavtalet mellan EU och Kina, och erkänner samtidigt 
kommissionens insatser för att hantera brister kopplade till asymmetrier i fråga om 
marknadstillträde, lika spelregler och hållbar utveckling genom ett regelbaserat 
engagemang. Parlamentet påminner dock om att handelsförbindelserna inte sker i ett 
vakuum. Parlamentet beklagar Kinas orättvisa och oacceptabla upptrappning när det 
gäller sanktioner mot valda ledamöter av Europaparlamentet och enheter inom EU-
institutionerna, eftersom detta ytterligare urholkar förtroendet och hindrar det bilaterala 
samarbetet, och understryker att behandlingen och ratificeringen av det övergripande 
investeringsavtalet inte kan inledas förrän de kinesiska sanktionerna mot ledamöter av 
Europaparlamentet och EU:s institutioner har hävts. Parlamentet uppmanar 
kommissionen höra parlamentet innan den vidtar några åtgärder för att ingå och 
underteckna det övergripande investeringsavtalet. Parlamentet uppmanar med kraft 
Kina att vidta konkreta åtgärder för att ratificera och genomföra ILO:s grundläggande 
konventioner nr 29 och nr 105 om tvångsarbete. Parlamentet betonar att Kina också har 
åtagit sig att effektivt genomföra de ratificerade ILO-konventionerna och arbeta för en 
ratificering av andra ”uppdaterade” grundläggande ILO-konventioner. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att använda alla verktyg den förfogar över och diskussionerna 
om det övergripande investeringsavtalet för att förbättra skyddet av de mänskliga 
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rättigheterna och stödet till det civila samhället i Kina. Parlamentet framhåller i detta 
sammanhang sin resolution av den 20 maj 2021 om kinesiska motsanktioner. 
Parlamentet påminner om att det övergripande investeringsavtalet inte själv kan lösa 
alla problem i våra ekonomiska och politiska förbindelser och därför måste ses mot 
bakgrund av en förstärkt och mer målinriktad EU-verktygslåda med ensidiga åtgärder. 
Parlamentet understryker att Europaparlamentet kommer att granska avtalet grundligt, 
inklusive avsnittet om hållbar utveckling, och ta hänsyn till människorättssituationen i 
Kina, inklusive Hongkong, innan det fattar beslut om sin ståndpunkt. Parlamentet 
upprepar sin ytterst allvarliga oro över de många kränkningarna av de mänskliga 
rättigheterna i Kina, och påminner om att full respekt för universella värden är 
avgörande, trots skillnaderna mellan de båda systemen. Parlamentet betonar att korrekt 
genomförande och effektiv efterlevnad kommer att vara avgörande för att avtalet ska 
kunna avhjälpa strukturella asymmetrier inom handels- och investeringsförbindelserna. 
Parlamentet framhäver den roll och relevans som de strukturerade och regelbundna 
utbytena med kommissionens ansvarige för efterlevnaden av handelsbestämmelserna 
spelar i utvärderingen av det framtida genomförandet av det övergripande 
investeringsavtalet, om det antas. Parlamentet påminner om och betonar i detta 
sammanhang vikten av parlamentarisk diplomati för att främja ömsesidig förståelse, 
transparent kommunikation och en ärlig dialog.

14. Europaparlamentet konstaterar att 26 EU-medlemsstater har gamla bilaterala 
investeringsavtal med Kina.

15. Europaparlamentet välkomnar ikraftträdandet av avtalet mellan EU och Kina om 
geografiska beteckningar och upprepar vikten av ett effektivt genomförande och 
efterlevnad av avtalet från de båda parternas sida. Parlamentet välkomnar den förtida 
utvidgningen av det nuvarande avtalet för att lägga till ytterligare 350 geografiska 
beteckningar från båda sidor. Parlamentet understryker att detta begränsade avtal om 
geografiska beteckningar kan fungera som en modell och grund för framtida avtal om 
geografiska beteckningar. Parlamentet belyser den avgörande roll som den ansvarige för 
efterlevnaden av handelsbestämmelserna spelar i samband med övervakningen och 
förbättringen av efterlevnaden av detta avtal. Parlamentet uppmanar den ansvarige för 
efterlevnaden av handelsbestämmelserna att omedelbart reagera om avtalet inte 
tillämpas korrekt.

16. Europaparlamentet anser att det är lämpligt att kommissionen i god tid lägger fram 
heltäckande rapporter om det regionala övergripande ekonomiska partnerskapet – 
världens största frihandelsavtal – för att bedöma utvecklingen på plats. Parlamentet är 
särskilt intresserat av verkningarna för EU:s strategiska intressefrågor såsom 
fastställande av standarder i Asien/Stillahavsområdet liksom bestämmelserna om 
ursprungsregler. Parlamentet noterar att trots att EU inte är en part i det regionala 
övergripande ekonomiska partnerskapet kommer avtalet att påverka EU. Parlamentet 
betonar avsaknaden av bestämmelser i det regionala övergripande ekonomiska 
partnerskapet om handel och hållbarhet, inbegripet arbetsrättsliga och sociala standarder 
samt klimat- och miljömål.

17. Europaparlamentet påminner i detta sammanhang om den regionala dynamiken, 
betydelsen av de handelsmässiga och ekonomiska förbindelserna mellan EU och 
Taiwan, även om frågor som rör multilateralism och WTO, teknik och folkhälsa, liksom 



PE691.467v03-00 8/10 AD\1234633SV.docx

SV

viktigt samarbete om kritiska insatsvaror såsom halvledare. Parlamentet noterar att 
Taiwan är fullvärdig medlem i WTO. Parlamentet upprepar sin bestämda uppmaning till 
kommissionen och rådet att gå i riktning mot ett bilateralt investeringsavtal med Taiwan 
och att snarast inleda konsekvensbedömningen, det offentliga samrådet och 
sonderingsförfarandet med de taiwanesiska myndigheterna.

18. Europaparlamentet framhåller Kinas aktiva engagemang och ökande inflytande i Arktis, 
även i den ekonomiska verksamheten. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta itu 
med Kinas ökande inflytande, möjliga hot och risker och EU:s hantering av dessa i den 
kommande strategin för Arktis.
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