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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 w 2020 r. Chiny po raz pierwszy stały się największym partnerem UE w 
handlu towarami, a bilans handlowy jeszcze się pogorszył na niekorzyść UE;

2. jest przekonany, że dwustronne stosunki handlowe i inwestycyjne między UE a 
Chinami mają strategiczne znaczenie i powinny opierać się na zasadach, a ich podstawą 
powinien być wielostronny system handlowy;

3. niepokoi się coraz większą asymetrią w dwustronnych stosunkach gospodarczych i 
handlowych między UE a Chinami; podkreśla, że przywrócenie równowagi i 
wyrównanie warunków działania leży w żywotnym interesie UE;

4. ponownie wyraża głębokie zaniepokojenie wieloma przeszkodami, które utrudniają 
europejskim przedsiębiorstwom dostęp do chińskiego rynku i prowadzenie na nim 
działalności; obawia się, że chińska strategia podwójnego obrotu, o której mowa w 14. 
planie pięcioletnim, pogorszy jeszcze warunki prowadzenia działalności gospodarczej 
dla przedsiębiorstw z UE; ponownie wyraża szczególne zaniepokojenie zakłócającymi 
rynek praktykami chińskich przedsiębiorstw państwowych, przymusowymi transferami 
technologii i lokalizacją danych, nadwyżką mocy produkcyjnych w sektorach takich jak 
przemysł stalowy i wynikającym z niej dumpingiem wywozowym oraz innymi 
nieuczciwymi praktykami handlowymi;

5. z zadowoleniem przyjmuje zawarcie na szczeblu politycznym kompleksowej umowy 
inwestycyjnej między UE a Chinami; przypomina, że umowę tę należy rozpatrywać w 
kontekście udoskonalonych unijnych środków jednostronnych; podkreśla, że zanim 
określi swoje stanowisko, szczegółowo przeanalizuje umowę, w tym sekcję dotyczącą 
zrównoważonego rozwoju, i oceni przestrzeganie praw człowieka;

6. z zadowoleniem przyjmuje wejście w życie umowy UE–Chiny w sprawie oznaczeń 
geograficznych i ponownie podkreśla, jak ważne jest jej skuteczne wdrożenie.


