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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 Ķīna pirmo reizi kļuva par ES lielāko preču tirdzniecības partneri 
un tirdzniecības bilance vēl vairāk zaudēja līdzsvaru par sliktu ES;

2. 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;

3. 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;

4. 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, ko piekopj Ķīnas valsts uzņēmumi, uzspiestu tehnoloģiju pārnesi un 
datu lokalizāciju, rūpniecības jaudas pārpalikumu tādās nozarēs kā tērauda ražošana un 
ar to saistītais eksporta dempings, kā arī par citu negodīgu tirdzniecības praksi;

5. atzinīgi vērtē to, ka politiskā līmenī ir noslēgts visaptverošais investīciju nolīgums starp 
ES un Ķīnu (CAI); atgādina, ka CAI ir jāizvērtē pastiprinātu vienpusēju ES pasākumu 
kopuma kontekstā; uzsver, ka rūpīgi pārbaudīs nolīgumu, tostarp tā ilgtspējīgas 
attīstības sadaļu, un izvērtēs cilvēktiesību kontekstu, pirms pieņems lēmumu par savu 
nostāju;

6. atzinīgi vērtē to, ka ir stājies spēkā ES un Ķīnas nolīgums par ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādēm, un atkārtoti norāda uz to, cik svarīgi ir efektīvi īstenot šo nolīgumu.


