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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 för första gången rankades som EU:s största 
handelspartner för handel med varor, och att handelsbalansen försämrades ytterligare till 
EU:s nackdel.

2. 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 ett multilateralt handelssystem.

3. 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.

4. 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 kinesiska statsägda 
företagens marknadssnedvridande metoder, påtvingade tekniköverföringar och 
datalokalisering, den industriella överkapaciteten inom sektorer såsom stål och den 
relaterade dumpningen av export och andra illojala handelsmetoder.

5. Europaparlamentet välkomnar ingåendet på politisk nivå av det övergripande 
investeringsavtalet mellan EU och Kina. Parlamentet påminner om att 
investeringsavtalet måste ses mot bakgrund av en förstärkt EU-verktygslåda med 
ensidiga åtgärder. Parlamentet understryker att det noggrant kommer att granska avtalet, 
inbegripet avsnittet om hållbar utveckling, och bedöma människorättssituationen innan 
det fattar beslut om sin ståndpunkt.

6. Europaparlamentet välkomnar ikraftträdandet av avtalet mellan EU och Kina om 
geografiska beteckningar och upprepar vikten av ett effektivt genomförande av avtalet.


