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Handel och ekonomiska förbindelser med Kina 

Europaparlamentets resolution av den 5 februari 2009 om handel och ekonomiska 

förbindelser med Kina (2008/2171(INI)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av mekanismen för en ekonomi- och handelsdialog på hög nivå mellan 

EU och Kina som sammanträdde för första gången i Peking den 25 april 2008, 

– med beaktande av slutsatserna från det tionde toppmötet mellan Kina och EU som hölls 

i Peking den 28 november 2007, 

– med beaktande av kommissionens meddelande med rubriken ”EU – Kina: Närmare 

partner med ökat ansvar” (KOM(2006)0631) och sitt medföljande arbetsdokument med 

rubriken ”En rapport om handel och investeringar mellan EU och Kina: Konkurrens och 

partnerskap” (KOM(2006)0632), 

– med beaktande av det beslut som fattades av WTO:s fjärde ministerkonferens som hölls 

i Doha i Qatar den 9–14 november 2001 om anslutningen av Kina till WTO med verkan 

från den 11 november 2001 och Taiwan med verkan från den 1 januari 2002, 

– med beaktande av sina resolutioner om Kina, särskilt resolutionen av den 7 september 

2006 om förbindelserna mellan EU och Kina1 och av den 13 oktober 2005 om utsikterna 

för handelsförbindelserna mellan EU och Kina2, 

– med beaktande av kommissionens studie ”Future Opportunities and challenges in 

EU-China Trade and Investment Relations 2006–2010” av den 15 februari 2007, 

– med beaktande av sin resolution av den 10 juli 2008 om situationen i Kina efter 

jordbävningen och före OS3, 

– med beaktande av den åttonde årliga rapporten ”European Business in China 

Position Paper 2008/2009” från EU:s handelskammare i Kina, 

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandena från 

utskottet för utrikesfrågor, utskottet för utveckling, utskottet för ekonomi och 

valutafrågor, utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för den inre 

marknaden och konsumentskydd (A6-0021/2009), och av följande skäl: 

A. Handeln mellan EU och Kina har ökat enormt sedan år 2000, EU har varit Kinas största 

handelpartner sedan 2006 och Kina har varit EU:s näst största handelspartner sedan 2007. 

                                                 
1  EUT C 305 E, 14.12.2006, s. 219. 
2  EUT C 233 E, 28.9.2006, s. 103. 
3  Antagna texter, P6_TA(2008)0362. 



B. Ökad utveckling och WTO-medlemskap medför, utöver avsevärda fördelar, ett större 

ansvar för Kina att spela en fullödig och positiv roll i den ekonomiska världsordningen, 

inbegripet i Internationella valutafonden och Världsbanksgruppen. 

C. Trots fortsatt ökning är den bilaterala handeln mellan Kina och EU, som hade 

ett handelsunderskott gentemot Kina på över 160 miljarder EUR i 2007, fortfarande 

obalanserad. 

D. Finansiella och makroekonomiska obalanser och en nedgång i den inhemska efterfrågan 

och i exporten är grundorsakerna till den nuvarande globala finansiella och ekonomiska 

kris som också drabbar Kina. 

E. Tillträdet till den kinesiska marknaden är komplicerat på grund av en statligt dirigerad 

industripolitik, patentöverträdelser och tvetydiga normer och efterlevnad av dessa 

normer, vilket orsakar tekniska och icke-tariffära handelshinder för företag från EU. 

F. EU-producenter av varor och tjänster är mycket konkurrenskraftiga på 

världsmarknaderna och ett fritt och rättvist tillträde till den kinesiska marknaden skulle 

göra det möjligt för EU-företag att öka sin export och närvaro på en sådan marknad samt 

dessutom förbättra kvaliteten och utöka tjänsterna för de kinesiska konsumenterna. 

G. EU:s export till Kina ökade 2007 med 18,7 procent med ett värde av 231 miljarder EUR. 

H. Omfattningen av produktionen av varumärkesförfalskade eller pirattillverkade varor 

i Kina ligger fortfarande på en alarmerande hög nivå, och 60 procent av de 

varumärkesförfalskningar som beslagtas av EU:s tullmyndigheter är tillverkade i Kina. 

Tillverkningen av dessa varor sker ofta i anläggningar som även producerar varor för den 

vanliga marknaden utan att hänsyn tas till varken arbetstagarnas fackliga rättigheter eller 

hälso- och skyddsbestämmelserna, och den utgör en fara för konsumenterna och, när det 

gäller kemikalier, miljön i stort. 

Allmänt 

1. Europaparlamentet betonar att handeln mellan EU och Kina har ökat enormt och är den 

enskilt viktigaste utmaningen för EU:s handelsförbindelser. 

2. Europaparlamentet framhåller att EU:s handelsförbindelser med Kina bör baseras på 

principerna om ömsesidighet och rättvis konkurrens och handel, i enlighet med våra 

gemensamma värderingar och åtagande att följa WTO:s bestämmelser, samtidigt som 

hållbar utveckling, respekt för miljögränser och bidrag till globala mål för att förebygga 

klimatförändringar beaktas. 

3. Europaparlamentet anser att Kina, som en av världens tillväxtmotorer, bör ta sin del av 

ansvaret för att se till att den ekonomiska världsordningen utvecklas på ett hållbart och 

balanserat sätt. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta sin politik för närmare 

förbindelser och dialog med Kina. Parlamentet välkomnar det handelsrelaterade tekniska 

bistånd som kommissionen tillhandahåller Kina. Parlamentet anser att ett sådant bistånd 

är mycket viktigt för att stödja en framgångsrik integration av Kina i världsekonomin 

och, särskilt, ett genomförande av dess skyldigheter och åtaganden gentemot WTO och 

förbättrade sociala och miljömässiga villkor. 



5. Europaparlamentet betonar att en ny form av samarbete behövs mellan EU och Kina för 

att lösa den nuvarande finansiella och ekonomiska krisen. Parlamentet anser att det är 

verkligt tillfälle för Kina och EU att tillsammans ta sitt ansvar och spela en roll när det 

gäller att bidra till att lösa krisen. 

6. Europaparlamentet anser att utvecklingen av handelsförbindelserna med Kina måste gå 

hand i hand med utvecklingen av en verklig, fruktbar och effektiv politisk dialog om 

många olika frågor. Parlamentet menar att mänskliga rättigheter bör utgöra en 

grundläggande och integrerad del av förbindelserna mellan EU och Kina. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att i förhandlingarna med Kina om ett förnyat partnerskaps- och 

samarbetsavtal insistera på en förstärkning av klausulen om mänskliga rättigheter. 

7. Europaparlamentet anser att dagens öppna handelssystem skulle kunna stimulera handeln 

mellan Kina och utvecklingsländerna till eventuell nytta för båda parter och skulle kunna 

vara en aldrig tidigare skådad möjlighet för ekonomisk tillväxt och integrationen av dem 

i världsekonomin, förutsatt att handelspolitiken är förenlig med utvecklingsmålen och att 

ekonomisk tillväxt leder till minskad fattigdom. 

8. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att fortsätta arbeta för öppenhet 

i EU:s handel med Kina. Parlamentet anser att EU och medlemsstaterna bör fortsätta att 

erbjuda öppet och rättvist tillträde för Kinas export och vara beredd på den 

konkurrensutmaning från Kina som detta medför. Parlamentet anser att Kina bör göra en 

motprestation och stärka sitt åtagande till ekonomisk öppenhet och marknadsreformer. 

9. Europaparlamentet uppmanar med kraft Kina att spela en aktiv roll i WTO, motsvarande 

dess ekonomiska och handelsmässiga betydelse, för att främja en sund utveckling av den 

globala handeln inom ramen för ett starkt och transparent regelverk. 

10. Europaparlamentet välkomnar Kinas deltagande i det G-20 möte som hölls i Washington 

den 15 november 2008, vilket bör bana väg för landets slutgiltiga inträde på världens 

ekonomiska och finansiella arena och därmed för ett långtgående ansvarstagande på 

global nivå. 

11. Europaparlamentet framhåller att protektionism inte kan vara EU:s svar på de växande 

handelsförbindelserna mellan EU och Kina. Parlamentet anser att EU och 

medlemsstaterna bör skynda på arbetet med att försöka åstadkomma resultat när det 

gäller reformagendan från Lissabon för att utveckla och befästa områden med 

komparativa fördelar i den globala ekonomin och främja innovation och yrkesutbildning. 

12. Europaparlamentet konstaterar att en omfattande kinesisk återhämtningsplan för tillväxt 

och arbetstillfällen har lagts fram för att bemöta den rådande ekonomiska krisen. 

Parlamentet betonar att stödåtgärderna måste vara tillfälliga, bör uppfylla 

WTO:s bestämmelser och inte får snedvrida konkurrensen. 

13. Europaparlamentet välkomnar att Kinas statsägda investeringsfonder och statsägda 

företag investerar i EU, vilket bidrar till att skapa arbetstillfällen och tillväxt samt till 

ömsesidiga fördelar och balanserade investeringsflöden. Parlamentet påminner dock om 

den dåliga insynen i Kinas finansmarknader och betonar vikten av att åtminstone införa 

en uppförandekod som säkerställer insyn i Kinas investeringsverksamhet på EU-

marknaden. Parlamentet uppmanar Europeiska unionen och Kina att i lika grad hålla sina 

respektive marknader öppna för investeringar men också att införa bestämmelser för 



insynen. 

Marknadstillträde 

14. Europaparlamentet välkomnar det faktum att sedan Kina gick med i WTO har ett ökat 

antal industrisektorer i landet öppnats för utländska investeringar. Parlamentet är dock 

oroat över att det samtidigt finns sektorer som omfattas av begränsningar eller som är 

förhindrade från att bli föremål för utländska investeringar och att diskriminerande 

åtgärder mot utländska företag har införts – särskilt när det gäller gränsöverskridande 

sammanslagningar och förvärv. 

15. Europaparlamentet anser att Kinas protektionistiska åtgärder, överdrivna byråkrati, 

undervärderade valuta, olika former av subventioner och brist på en ordentlig och 

överenskommen tillämpning av immaterialrätten hindrar ett fullständigt marknadstillträde 

för många EU-företag. 

16. Europaparlamentet uppmanar Kina att öppna sin marknad för varor och tjänster 

ytterligare och fortsätta med de ekonomiska reformerna för att åstadkomma en stabil, 

förutsägbar och transparent rättslig ram för EU-företag, särskilt små och medelstora 

företag. 

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att diskutera förslaget till kinesisk postlag 

med den kinesiska regeringen så länge som förslaget innehåller bestämmelser som skulle 

hämma utländska expresstjänster. Parlamentet anser att det krävs ett balanserat regelverk 

för post- och expresstjänster i syfte att fortsätta Kinas politik att stödja utländska 

investeringar och rättvis konkurrens i sektorn för expressbefordran. 

18. Europaparlamentet konstaterar att de kinesiska myndigheterna vidtagit åtgärder för att 

minska den administrativa bördan på nationell nivå och gjort framsteg när det gäller 

digital förvaltning och allmänhetens tillgång till lagstiftningsakter, men konstaterar att det 

behövs mera framsteg för att säkerställa fritt och lika tillträde till den kinesiska 

marknaden för utländska företag. 

19. Europaparlamentet framhåller att en öppnare kinesisk marknad kommer att betyda 

möjligheter för EU-företag på otaliga områden som maskintillverkning, 

kemikalieindustrin, fordonssektorn, läkemedelsindustrin, IT och kommunikationsteknik, 

projekt inom ramen för miljöanpassad utveckling, jordbruket, byggbranschen och finans, 

försäkring, telekommunikationer samt detaljhandeln. 

Handelshinder, standarder 

20. Europaparlamentet konstaterar att icke-tariffära handelshinder utgör ett stort hinder för 

EU-företagen i Kina, liksom för kinesiska företag och tredjelandsföretag i EU, och 

särskilt små och medelstora företag. 

21. Europaparlamentet uppmanar Kina att anta internationella standarder för produkter och 

tjänster för att främja ytterligare handel mellan Kina och andra länder. Parlamentet 

välkomnar det faktum att Kina ökar sitt deltagande i internationella organ som fastställer 

standarder och anser att detta bör uppmuntras och att EU i sin tur bör delta i Kinas egna 

organ för fastställande av standarder. Parlamentet framhåller att kinesiska 

importprodukter måste uppfylla europeiska standarder för livsmedel och andra produkter. 



Råvaror 

22. Europaparlamentet beklagar den kinesiska regeringens fortsatta användning av 

handelssnedvridande exportbegränsningar, såsom exportavgifter på råvaror. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att i alla bilaterala förhandlingar med Kina insistera på att alla 

befintliga exportbegränsningar slopas. Parlamentet betonar att slopandet av dessa 

exportbegränsningar är en nödvändig faktor för rättvis handel mellan EU och Kina. 

Parlamentet understryker att man kommer att utvärdera alla framtida handelsavtal med 

Kina i detta avseende. 

Statligt stöd 

23. Europaparlamentet är oroat över att fortsatt statligt ingripande i industripolitiken och 

uttalade diskriminerande begränsningar, som obegränsade statliga medel för finansiering 

av export och begränsningar på nivån för utländskt ägande i vissa sektorer, snedvrider 

den kinesiska marknaden för EU-företag. 

Offentlig upphandling 

24. Europaparlamentet uppmanar Kina att i enlighet med åtagandet från 2001 ansluta sig till 

avtalet om offentlig upphandling och delta på ett konstruktivt sätt i förhandlingarna om 

att öppna upp sina marknader för offentlig upphandling och, i avvaktan på ett positivt 

resultat av dessa förhandlingar, tillämpa öppna, förutsebara och rättvisa förfaranden vid 

offentlig upphandling så att utländska företag kan delta på jämbördig basis. Kina 

uppmanas att omedelbart ge tillträde för EU-företag som är etablerade och verkar i Kina. 

Valuta 

25. Europaparlamentet välkomnar att en viss ökning av värdet för den kinesiska renminbin 

har skett under 2008. Parlamentet uppmanar Kina att fortsätta att låta renminbin stiga i 

värde så att dess värde på de internationella finansmarknaderna, särskilt i förhållande till 

euron, i större utsträckning återspeglar Kinas ekonomiska ställning. Parlamentet 

uppmanar med kraft Kina att ha större utländska valutareserver i euro. 

EU-närvaro/EU-stöd 

26. Europaparlamentet välkomnar de framsteg som gjorts med att inrätta ett EU-centrum 

i Peking som ska hjälpa små och medelstora företag, och med att permanenta 

en budgetpost som ska finansiera detta centrum och säkerställa dess framtid. Parlamentet 

betonar behovet av att se till att centrumet har ett tydligt uppdrag, för att undvika att 

dubbelstrukturer uppstår, och åstadkomma synergieffekter med befintliga offentliga och 

privata institutioner från medlemsstaterna. Parlamentet välkomnar det arbete som lagts 

ned av de små och medelstora företagens helpdesk för immateriella rättigheter för att 

tillhandahålla information och utbildning till små och medelstora företag från EU om att 

skydda och upprätthålla respekten för immateriella rättigheter i Kina. 

27. Europaparlamentet framhåller vikten av att stödja särskilt små och medelstora företag för 

att övervinna hindren till marknadstillträde. Parlamentet uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att verka för att EU:s team för marknadstillträde i Kina ska bli 

framgångsrika. 



Energi, hållbar energi 

28. Europaparlamentet uppmanar EU och Kina att vidta åtgärder för att främja handel med 

miljövänliga varor och tjänster, tillväxt i investeringar i hållbara projekt och infrastruktur 

och främja utvecklingen av industri som bidrar till att minska utsläppen av koldioxid. 

29. Europaparlamentet framhåller möjligheterna med Kinas framväxande sektor för 

förnyelsebar energi för europeiska företag på området för förnyelsebar energi. 

Parlamentet uppmanar Kina att öka tillträdet till marknaden på detta område. 

30. Europaparlamentet efterlyser ett ökat samarbete mellan EU och Kina för att främja 

överföring av teknik med låga koldioxidutsläpp, särskilt energieffektivitet och förnybar 

energi. Parlamentet betonar betydelsen av att utveckla och använda avskiljning och 

lagring av koldioxid i Kina, med tanke på hur viktig kolen är för deras ekonomi. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheterna att i högre grad stödja 

utbytet av bästa praxis med Kina inom området för hållbar utveckling. 

Finansiella tjänster 

31. Europaparlamentet uttrycker oro över att investeringarna i Kina fortfarande är begränsade 

för EU-företag, särskilt i bank- och försäkringssektorn, på grund av tunga och 

diskriminerande licenskostnader och regler med krav på samriskföretag med kinesiska 

företag. Parlamentet uppmanar Kina att snarast behandla dessa frågor. 

32. Europaparlamentet anser att omfattande, likvida, öppna, transparenta och välreglerade 

finansmarknader kan gynna den ekonomiska tillväxten. De kinesiska värdepappers-, 

bank- och försäkringssektorerna är underutvecklade, och parlamentet uppmuntrar Kina 

att fullt ut delta i de internationella diskussionerna om att förbättra regelverket och 

tillsynssystemen för finansmarknaderna. 

33. Europaparlamentet betonar vikten av att Kina deltar och samarbetar med IMF i arbetet 

med att ta fram en global uppförandekod för statliga investeringsfonder, som sannolikt 

kommer att leda till bättre insyn. 

34. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så tidigt som möjligt utvärdera den 

finansiella och ekonomiska krisens effekter på relevanta europeiska industri- och 

tjänstesektorer, som spelar en avgörande roll i att definiera export/importförbindelserna 

mellan EU och Kina. Parlamentet kräver att denna utvärdering skickas till parlamentet så 

snart man kan urskilja en tydlig trend. 

Fri och rättvis handel 

Antidumpning/marknadsekonomisk status 

35. Europaparlamentet anser att en ständig dialog mellan handelsmyndigheterna kan vara till 

hjälp för att förebygga och lösa handelstvister. Parlamentet konstaterar dock att en 

effektiv och ändamålsenlig användning av handelspolitiska skyddsinstrument bidrar till 

att säkerställa rättvisa villkor för handeln mellan Kina och EU med tanke på det ökande 

antalet anmälda antidumpningsärenden som avser kinesiska producenter. 

36. Europarlamentet anser att Kinas ekonomi på många områden ännu inte helt uppfyller 



kriterierna för en marknadsekonomi och uppmanar kommissionen att arbeta tillsammans 

med den kinesiska regeringen för att övervinna hindren för marknadsekonomisk status 

och att bevilja Kina denna status först när landet har uppfyllt kriterierna. 

Immaterialrätt och varumärkesförfalskning 

37. Europaparlamentet konstaterar med oro att även om Kina har gjort framsteg med att 

förenkla sin upphovsrättslagstiftning är den praktiska tillämpningen av 

immaterialrättslagstiftningen fortfarande mycket problematisk. 

38. Europaparlamentet uppmanar Kina att öka sina ansträngningar för att komma till rätta 

med det bristande genomförandet och tillämpningen av immaterialrättslagstiftningen. 

Parlamentet understryker vikten av en harmonisering av den centrala och regionala 

handelspolitiken och handelslagstiftningen i Kina och en enhetlig tillämpning i hela 

landet. 

39. Europaparlamentet hyser oro över omfattningen av produktionen av 

varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor i Kina, vilken fortfarande ligger på en 

alarmerande hög nivå. Parlamentet uppmanar kommissionen att i samarbetet med de 

kinesiska myndigheterna på nationell och regional nivå fortsätta att bekämpa 

varumärkesförfalskning. 

40. Europaparlamentet uttrycker stor oro över det ökande antalet patent på modeller och 

formgivningar för bruksvaror i Kina som ofta är kopior eller varianter av befintlig 

europeisk teknik och inte bidrar till verklig innovation. 

41. Europaparlamentet anser att det, i takt med att innovationerna ökar i Kina, ligger i landets 

intresse att skydda immaterialrätterna. Parlamentet anser dock att bestämmelser som 

kräver exklusiv registrering av innovationer i Kina allvarligt skulle begränsa näringslivets 

verksamhet, hindra Kina från att dra nytta av innovationerna och minska värdet i 

märkningen ”Made in China”. 

Tull 

42. Europaparlamentet välkomnar undertecknandet av en gemensam handlingsplan för 

efterlevande av tullagstiftningen och immaterialrättslagstiftningen, som syftar till att 

stärka tullsamarbetet när det gäller beslag av förfalskade varor och genomföra konkreta 

åtgärder för att minska försäljningen av varumärkesförfalskade varor. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att förhandla med Kina om landets villkor för att delta 

i handelsavtalet för bekämpning av varumärkesförfalskning. 

43. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att intensifiera samarbetet inom ramen för 

tullsamarbetsavtalet med de kinesiska myndigheterna i syfte att underlätta handel. 

44. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att som en uppföljning av 

överenskommelsen om textilvaror från 2005 fortsätta att diskutera utvecklingen under 

textilhandelsdialogen mellan EU och Kina och under mekanismen för en ekonomi- och 

handelsdialog på hög nivå (HLM). Parlamentet uppmanar kommissionen att noga följa 

textilimport som härrör från Kina. 

Sociala effekter och miljöeffekter 



45. Europaparlamentet uttrycker allvarlig oro för de höga utsläppsnivåer som orsakas av 

Kinas industri och dess växande konsumtion av naturresurser, särskilt de som utvinns 

från ändliga källor. Parlamentet är medvetet om att Europa delar ansvaret för situationen, 

eftersom en stor andel av den kinesiska industriproduktionen ägs av europeiska företag 

eller beställs av europeiska företag och detaljister för konsumtion i Europa. 

46. Europaparlamentet konstaterar att de senaste årens höga ekonomiska tillväxt i Kina inte 

har kommit alla segment av den kinesiska befolkningen till del och att den sociala klyftan 

mellan rika och fattiga aldrig har varit så uttalad som nu. 

47. Europaparlamentet välkomnar Kinas verksamhet på miljöområdet i samband med 

förberedelserna av de olympiska spelen 2008. Parlamentet uppmanar den kinesiska 

regeringen att aktivt bidra till att FN:s klimatkonferens (COP 15) som ska äga rum den 

30 november till 11 december 2009 i Köpenhamn blir en framgång genom att stimulera 

den kinesiska finanssektorn att förbereda sig inför införandet av ett internationellt system 

för handel med utsläppsrätter. 

48. Europaparlamentet uppmanar med kraft Kina att delta i FN:s klimatkonferens (COP 15) 

och acceptera sitt ansvar genom att ta på sig sin globala andel för att minska utsläppen av 

växthusgaser och bekämpa klimatförändringarna. 

49. Europaparlamentet uppmanar med kraft de kinesiska myndigheterna att vidta konkreta 

åtgärder för att främja användningen av teknik och rutiner som minskar utsläppen av 

växthusgaser. Parlamentet konstaterar att främjande av miljövänlig teknik i företagen 

kommer att vara en mycket viktig faktor om den kinesiska regeringen vill upprätthålla 

den ekonomiska tillväxten samtidigt som den skyddar miljön. Parlamentet inser att Kina 

inte kan förväntas uppmana sin befolkning att bära den börda som det innebär att 

begränsa utsläppen av växthusgaser utan insatser av västländerna. 

50. Europaparlamentet är oroat över förekomsten av barnarbete i Kina. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att ta upp frågan snarast och uppmanar den kinesiska 

regeringen att maximera sina ansträngningar för att undanröja de underliggande 

orsakerna så att denna verksamhet upphör. 

51. Europaparlamentet uppmanar med kraft Kina att ratificera de viktigaste 

ILO-konventionerna, särskilt konvention nr 87 om föreningsfrihet och skydd för 

organisationsrätten, och Internationella konventionen om medborgerliga och politiska 

rättigheter, som Kina har undertecknat men ännu inte ratificerat. 

52. Europaparlamentet välkomnar att Kina införlivat de internationella standarderna för 

finansiell rapportering (IFRS-standarder) i sin nationella lagstiftning. Parlamentet 

uppmanar Kina att fortsätta att anta IFRS-standarder och samtidigt säkerställa det 

praktiska genomförandet. Parlamentet uppmanar kommissionen att noga övervaka 

antagandet och genomförandet av IFRS-standarder i Kina. 

53. Europaparlamentet uppmanar europeiska företag som verkar i Kina att tillämpa högsta 

internationella normer och bästa praxis i fråga om företags sociala ansvar när det gäller 

de anställda och miljön. 

54. Europaparlamentet uttrycker sin oro över arbetsförhållandena och arbetstagarnas 

rättigheter i Kina. Parlamentet uppmanar Kina att förbättra arbetsförhållandena för att de 



ska komma upp på en nivå som är jämförbar med de grundläggande ILO-standarderna. 

55. Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen och Kina att samarbeta om standarder 

beträffande bilar, lastbilar, tunga fordon, flyg och sjöfart för att minska 

växthusgasutsläppen och göra standarderna mer klimatvänliga. 

56. Europaparlamentet efterlyser samarbete kring reglering, utvärdering och godkännande av 

kemikalier (Reach) mellan EU och Kina. 

57. Europaparlamentet är mycket oroat över den senaste tidens rad av incidenter rörande 

osäkra kinesiska produkter och särskilt de som rör leksaker för barn, livsmedel och 

läkemedel. Parlamentet välkomnar den kinesiska regeringens beslutsamhet att ta itu med 

detta problem. Parlamentet uppmanar kommissionen att stärka stödet och samordningen 

med de kinesiska myndigheterna på detta område. 

58.  Europaparlamentet fördömer i mycket starka ordalag de dödsdomar som kinesiska 

myndigheter utdömt mot några av de inblandade i skandalen med melaminförgiftad 

modersmjölksersättning. 

59. Europaparlamentet välkomnar de insatser kommissionen gjort på detta område tack vare 

det nya systemet med kvartalsvis rapportering om vilka kontrollåtgärder som Kina 

vidtagit för att vid källan spåra farliga varor vilka registrerats inom Rapex–Kina-

systemet, vilket ökar skyddet för de europeiska konsumenterna. 

60. Europaparlamentet understryker betydelsen av trepartskontakterna mellan kommissionen, 

Förenta staterna och Kinas förvaltningar i syfte att förbättra produktsäkerhetens globala 

styrning. Parlamentet anser att det på detta område skulle vara till mycket stor nytta om 

man snabbt kunde konkretisera kommissionens förslag att skapa en gemensam 

arbetsgrupp för produkt- och importsäkerhet inom ramen för det transatlantiska 

ekonomiska rådet. 

Framtida steg 

61. Europaparlamentet konstaterar att det kinesiska samhället har genomgått stora 

förändringar under de senaste 30 åren, och bestående framsteg kan endast ske långsamt. 

Parlamentet anser att demokratin kräver ett effektivt civilsamhälle, som i sin tur stärks av 

handel och ekonomiska förbindelser med EU. Därför anser parlamentet att ”förändring 

genom handel” är ett sätt att stödja Kinas omvandling till ett öppet och demokratiskt 

samhälle, till nytta för alla delar av samhället. Det är beklagligt att de intensifierade 

ekonomiska förbindelserna och handelsförbindelserna mellan EU och Kina inte har 

åtföljts av några större framsteg inom dialogen om de mänskliga rättigheterna. 

Parlamentet anser att ytterligare reformer är nödvändiga, framför allt på miljöområdet 

och det sociala området, för att trygga bestående framsteg som kommer alla till del. 

62. Europaparlamentet beklagar att Kina sköt upp toppmötet mellan EU och Kina, som skulle 

ha hållits den 1 december 2008 i Lyon, med tanke på den rådande finansiella och 

ekonomiska krisen, och betonar att en konstruktiv dialog om klimatförändringar är ytterst 

angelägen liksom ömsesidigt samförstånd om de viktigaste handelspolitiska frågorna i ett 

sådant kritiskt ögonblick för världsekonomin. Parlamentet hoppas att mötet kommer att 

äga rum snarast möjligt. 



63. Europaparlamentet uppmanar Kina att fortsätta att till fullo bidra till de ansträngningar 

som skyndar på förhandlingarna om utvecklingsagendan från Doha. 

64. Europaparlamentet betonar att det nya partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och 

Kina bör syfta till upprätta fri och rättvis handel på grundval av verkställandet av 

bestämmelser om mänskliga rättigheter, miljö, hållbar utveckling och sociala frågor. 

65. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av en mekanism för en ekonomi- och 

handelsdialog på hög nivå såsom ett forum för att ytterligare utveckla förbindelserna 

mellan EU och Kina på en strategisk nivå och anser att en viktig del av denna process är 

att högnivådialogen resulterar i en tillfredsställande lösning av handelsproblem. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att höja ambitionsnivån för högnivådialogen 

genom att 2009 utse en vice ordförande i den nytillträdda Europeiska kommissionen till 

samordnande kommissionsledamot för att leda delegationen till högnivådialogen. 

66. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att alla existerande avtal om 

forskning och utveckling fungerar effektivt med Kina för att främja forsknings- och 

utvecklingssamarbete. Parlamentet rekommenderar koncentrerade insatser på området för 

forskning och utveckling mellan EU och Kina som är mer strategiskt riktade och 

relevanta när det gäller tekniska genombrott, samhälleliga behov, miljökatastrofer och 

den framtida ekonomiska utvecklingen. Parlamentet uppmanar båda parter att underlätta 

överföringen av teknik och tekniskt kunnande genom flera utbytesprogram för forskare 

och akademiker. 

67.  Europaparlamentet välkomnar närmandet mellan Kina och Taiwan. Parlamentet betraktar 

Taiwan, EU:s fjärde största handelpartner i Asien, som en ekonomisk och handelsmässig 

enhet. Parlamentet stöder Taiwans deltagande som observatör i relevanta internationella 

organisationer som inte kräver att observatörer är stater, som i exempelvis ILO. 

68. Europaparlamentet efterlyser ökat samarbete mellan europeiska och kinesiska universitet, 

och ökad rörlighet mellan EU och Kina för vetenskapsmän, forskare och studenter. 

69. Europaparlamentet stöder samarbetet mellan EU och Kina om rymdforskning, 

rymdtillämpningar och rymdteknik och dess fortsatta utveckling. Parlamentet anser att ett 

nära samarbete är absolut nödvändigt för att Compass- och Galileo-programmet ska 

kunna existera sida vid sida och framför allt för att se till att de är kompatibla för de 

globala användarnas skull. 

70. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och den kinesiska regeringen att 

tillsammans undersöka möjligheterna att utveckla en parlamentarisk dimension till 

arbetet i mekanismen för en ekonomi- och handelsdialog på hög nivå, med uppdrag att nå 

ut till en bredare grupp av intressenter och kanalisera deras synpunkter. 

71. Europaparlamentet stöder de ansträngningar som kommissionen gör för att skapa ett 

företagsklimat som gynnar små och medelstora företag genom antagandet av 

meddelandet med titeln ”Tänk småskaligt först – En Small Business Act för 

Europa” (KOM(2008)0394), och välkomnar i detta sammanhang särskilt avsikten att 

starta ett ”Gateway to China”-program, med särskilt fokus på inrättande av ett program 

för utbildning av företagsledare i Kina för att främja europeiska små och medelstora 

företags tillträde till den kinesiska marknaden till år 2010. 



72. Europaparlamentet uppmanar Kina att främja samarbete mellan kinesiska universitet och 

små och medelstora företag från EU för att öka innovationer i små och medelstora företag 

i Kina och på så sätt skapa fler arbetstillfällen och öka handeln samt stärka de 

ekonomiska resultaten. Dessutom uppmanas Kina att främja samarbete mellan de 

två sidorna för att förbättra och öka klimatvänlig teknik och minska de utsläpp av 

växthusgaser som små och medelstora företag från EU orsakar i Kina. 

73. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja samarbetet mellan företag, öka 

medvetenheten om webbplatsen med databasen om marknadstillträde och förbättra 

tvistlösningssystemen. 

74. Europaparlamentet uppmuntrar program för att öka handelsdeltagandet mellan Kina och 

EU, exempelvis programmet för utbildning av företagsledare. Kommissionen uppmanas 

att öka det tekniska biståndet till Kina, så att hälso- och säkerhetsnormerna kan tillämpas 

och tullsamarbetet förbättras. 

75. Europaparlamentet anser att EU och Kina blir alltmer beroende av varandra, och att de 

komplexa och betydelsefulla förbindelserna mellan EU och Kina kräver större 

samordning mellan medlemsstaterna och med kommissionen. Parlamentet påminner Kina 

om att landet måste fullfölja sina åtaganden enligt internationella avtal. Parlamentet ser 

fram emot en effektiv och resultatinriktad dialog med Kina om de globala utmaningarna. 

Parlamentet stöder det strategiska partnerskapet mellan EU och Kina. Parlamentet 

uppmanar med kraft kommissionen att öka möjligheten till insyn i förhandlingarna om 

partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Kina. 

76. Europaparlamentet anser att EXPO 2010 i Shanghai, Kina, är ett utmärkt tillfälle för det 

näringslivet i EU att visa upp sig, skapa nätverk och presentera sig för den kinesiska 

allmänheten och det kinesiska näringslivet. Parlamentet uppmanar med kraft 

kommissionen att se till att EU:s näringsliv kommer att ha en utställningsplats vid EXPO 

2010. 

77. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja inrättandet av ett 

kinesisk-europeiskt företagsråd, liknande det amerikansk-europeiska företagsrådet. 

o 

o  o 

78. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, samt Folkrepubliken 

Kinas regering och den kinesiska nationella folkkongressen. 

 


