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Η ΕΕ και η Κίνα συζητούν για τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις

Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 2020

Σήμερα πραγματοποιήθηκε ο 8ος εμπορικός και οικονομικός διάλογος υψηλού επιπέδου (HED) μεταξύ
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος, κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις,
συνοδευόμενος από τον επίτροπο Εμπορίου, κ. Φιλ Χόγκαν, πραγματοποίησε τη συνεδρίαση μέσω
τηλεδιάσκεψης με τον Κινέζο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης κ. Λίου Χε, ο οποίος συνοδευόταν από
αρκετούς υφυπουργούς. Ο HED επικεντρώθηκε στην κοινή αντιμετώπιση του κορονοϊού και σε
ζητήματα παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης, στις διμερείς ανησυχίες σχετικά με το εμπόριο και
τις επενδύσεις, καθώς και στη συνεργασία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της
φορολογίας, ως συνέχεια των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-
Κίνας στις 22 Ιουνίου. 

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος, κ. Ντομπρόβσκις, δήλωσε τα εξής: «Η παρούσα κρίση δεν μας δίνει
άλλη επιλογή από το να συνεργαστούμε στενά με τους παγκόσμιους εταίρους μας,
συμπεριλαμβανομένης της Κίνας. Μέσω της συνεργασίας μπορούμε να επιτύχουμε ταχύτερη
οικονομική ανάκαμψη και να σημειώσουμε πρόοδο σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος όπως το
εμπόριο και οι επενδυτικές σχέσεις. Ωστόσο, θα πρέπει επίσης να ασχοληθούμε με σημεία τριβής,
όπως η αμοιβαιότητα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι εταιρείες μας. Θα πρέπει
να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος σε αυτά και σε άλλα ζητήματα πριν από την επόμενη σύνοδο
κορυφής που θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο.»

Ο επίτροπος κ. Χόγκαν δήλωσε: «Οι διμερείς και εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας πρέπει να βασίζονται
στις κύριες αρχές της αμοιβαιότητας και των ισότιμων όρων ανταγωνισμού με βάση σαφείς και
προβλέψιμους κανόνες. Κάλεσα σήμερα την Κίνα να προβεί σε σοβαρή μεταρρύθμιση του πολυμερούς
συστήματος και του κανονιστικού του πλαισίου και να άρει τους υφιστάμενους φραγμούς που
εμποδίζουν την πρόσβαση των εξαγωγέων αγαθών και υπηρεσιών της ΕΕ καθώς και των ευρωπαίων
επενδυτών στην κινεζική αγορά. Μια τέτοια προσέγγιση από την Κίνα θα επεδείκνυε επίπεδο ευθύνης
που αντικατοπτρίζει την οικονομική και εμπορική της σημασία.»

Η συνεδρίαση έδωσε τη δυνατότητα στις δύο πλευρές να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις εν
εξελίξει διαπραγματεύσεις για μια συνολική συμφωνία για τις επενδύσεις μετά τον τελευταίο γύρο
διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκε στις 20-24 Ιουλίου. Η ΕΕ κατέγραψε τη σημαντική πρόοδο
που έχει σημειωθεί ως προς τα ζητήματα που άπτονται των ίσων όρων ανταγωνισμού, τονίζοντας
παράλληλα ότι απαιτείται να επιτελεστεί εξίσου σημαντικό έργο σε βασικά ζητήματα όπως η πρόσβαση
στην αγορά και η βιώσιμη ανάπτυξη. Όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά, η ΕΕ επανέλαβε το
αίτημά της για βελτιώσεις της προσφοράς της Κίνας στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και των
ηλεκτρονικών υπολογιστών, της βιοτεχνολογίας και των αυτοκινήτων που κινούνται με νέες μορφές
ενέργειας. Σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, η ΕΕ επέμεινε στην πολιτική σημασία των ουσιαστικών
δεσμεύσεων στον τομέα αυτόν και στην ανάγκη να αυξήσει η Κίνα τη φιλοδοξία και τη δέσμευσή της.

Όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά, η ΕΕ υπενθύμισε το αίτημά της προς την Κίνα να εγκρίνει τις
εξαγωγές γεωργικών προϊόντων από τα κράτη μέλη οι οποίες βρίσκονται επί του παρόντος εν αναμονή
έγκρισης εξαγωγής, όπως συμβαίνει στον τομέα του βοείου κρέατος και των πουλερικών. Η ΕΕ
εξέφρασε επίσης ανησυχίες σχετικά με τους νέους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στις εξαγωγές
τροφίμων προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο η πανδημία του κορονοϊού, γεγονός που έχει οδηγήσει σε
αύξηση του αριθμού των αδικαιολόγητων επιθεωρήσεων, ελέγχων και αιτήσεων για έκδοση
πιστοποιητικών σχετικά με τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων από την ΕΕ.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης για την πρόσβαση στην αγορά στον τομέα των χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών· σε αυτό το πλαίσιο η ΕΕ ενθαρρύνει την Κίνα να συνεχίσει το άνοιγμα της αγοράς
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε ξένες επενδύσεις.

Συζητήθηκε επίσης σειρά ρυθμιστικών ζητημάτων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών,
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας για την πράσινη χρηματοδότηση, των αξιολογήσεων
ισοδυναμίας και του διεθνούς ρόλου του ευρώ και του RMB. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις
σχετικά με την τρέχουσα πανδημία του κορονοϊού και την ανάγκη στενής συνεργασίας στη διεθνή
σκηνή ώστε να διασφαλιστεί η συντονισμένη αντιμετώπιση τόσο των υγειονομικών όσο και των



οικονομικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η ΕΕ και η Κίνα συμφώνησαν ως προς την ανάγκη να διασφαλιστεί η συνεχιζόμενη συνάφεια του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων εμπορικών προκλήσεων. Στο
πνεύμα της κοινής δήλωσης της συνόδου κορυφής ΕΕ-Κίνας του 2019, η ΕΕ επανέλαβε την επείγουσα
ανάγκη να συμμετάσχει η Κίνα σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις για τις βιομηχανικές επιδοτήσεις.

Η ΕΕ κάλεσε επίσης την Κίνα να αρχίσει διερευνητικές συνομιλίες για μια συμφωνία με την ΕΕ που θα
καλύπτει τη διοικητική συνεργασία για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.
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