II posiedzenie Polsko-Chińskiego Komitetu Międzyrządowego
Wspólne Konkluzje
1. W dniu 8 lipca 2019 r. w Warszawie odbyło się drugie posiedzenie
Polsko-Chińskiego
Komitetu
Międzyrządowego,
któremu
współprzewodniczyli J.E. Pan Jacek Czaputowicz, Minister Spraw
Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz J.E. Pan Wang Yi, Radca
Stanu, Minister Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej.
2. Obie strony przeprowadziły przekrojową i pogłębioną dyskusję nt.
polsko-chińskich relacji politycznych i gospodarczych, a także
współpracy społecznej, kulturalnej oraz w dziedzinie kontaktów
międzyludzkich. Ministrowie omówili współpracę między państwami
Europy Środkowo-Wschodniej a Chinami, stosunki Unia Europejska –
Chiny, a także międzynarodowe i regionalne kwestie, będące
przedmiotem wzajemnego zainteresowania.
3. Obie strony potwierdziły swoje przywiązanie do celów i zasad Karty
Narodów Zjednoczonych, multilateralizmu, porządku światowego
z Organizacją Narodów Zjednoczonych w jego centrum, a także wsparcie
dla ONZ w odgrywaniu głównej roli w stosunkach międzynarodowych,
jak również do zasad wzajemnego szacunku, wzajemnie korzystnej
współpracy oraz budowy otwartej gospodarki światowej, chroniących
multilateralizm i wolny handel oraz przyczyniających się do bardziej
otwartej, zrównoważonej, inkluzywnej i korzystnej dla wszystkich
globalizacji.
4. Obie strony dokonały przeglądu rozwoju relacji dwustronnych od
pierwszego posiedzenia Komitetu w 2015 r., odnotowując zwiększoną
liczbę wizyt wysokiego szczebla oraz dialogów sektorowych. Strony
zgodziły się, że w świetle zbliżającej się 70. rocznicy ustanowienia
stosunków dyplomatycznych między obu krajami, wskazane jest dalsze
wzmocnienie i rozbudowa kontaktów dwustronnych oraz efektywnej
współpracy, aby konsekwentnie rozwijać polsko-chińskie wszechstronne
partnerstwo strategiczne. Strony podkreśliły, że posiedzenia Komitetu
Międzyrządowego odgrywają ważną rolę w realizacji tego celu.
5. Obie strony odnotowały postęp we współpracy między krajami Europy
Środkowo-Wschodniej a Chinami i potwierdziły, że będą uczestniczyć
w implementacji Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju,

a także prowadzić współpracę zgodnie ze stosownymi normami prawa
międzynarodowego i z uwzględnieniem krajowych realiów,
prawodawstwa, regulacji oraz polityk UE.
6. Obie strony wyraziły poparcie dla dalszej implementacji Strategicznej
Agendy Współpracy UE-Chiny 2020 oraz dla przyjęcia nowej agendy
współpracy UE-Chiny po roku 2020, a także zgodziły się, że ich relacje
dwustronne sprzyjają pogłębianiu wszechstronnego partnerstwa
strategicznego UE-Chiny i jego licznych dialogów politycznych oraz
sektorowych.
7. Obie strony będą działać na rzecz wypracowywania synergii między
realizowaną w Polsce Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju, Strategią
Unii Europejskiej łączenia Europy i Azji oraz Inicjatywą Pasa i Szlaku.
Strony wyraziły poparcie dla kontynuacji współpracy w ramach Platformy
Konektywności (Connectivity) UE-Chiny, wyraziły oczekiwanie
implementacji uzgodnionych projektów pilotażowych i dalszego
wspierania konektywności (connectivity) infrastrukturalnej między UE
i Chinami, a także w państwach sąsiadujących. Obie strony zgodziły się
kontynuować współpracę w ramach Azjatyckiego Banku Inwestycji
Infrastrukturalnych (AIIB), jako jego członkowie-założyciele, poprzez
dalsze poszukiwanie możliwości realizacji wspólnych projektów
i inwestycji, w tym na rynkach trzecich. Strony z zadowoleniem
odnotowały zaangażowanie AIIB w inwestycje infrastrukturalne
w państwach członkowskich Banku poza Azją w zgodzie z jego
przyjętymi politykami.
8. Obie strony zwróciły uwagę na znaczenie potencjalnych synergii między
Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T) oraz sieciami w Azji dla
rozwoju euroazjatyckiej konektywności (connectivity).
9. Obie strony omówiły kluczowe znaczenie, jakie Polska odgrywa
w rozwoju efektywnych i ekonomicznie konkurencyjnych eurazjatyckich
korytarzy transportowych. W tym kontekście, strony uzgodniły
wzmocnienie współpracy i poszukiwanie możliwości świadczenia usług
dla obsługi zwiększających się wolumenów wzajemnego przepływu dóbr
oraz liczby składów kolejowych, w celu konsolidacji istniejących oraz
potencjalnych tras oraz łańcuchów logistycznych. Obie strony zgodziły
się wzmocnić współpracę w zakresie bezpieczeństwa towarowego
transportu kolejowego pomiędzy Chinami i Europą.

10.Obie strony odnotowały również rosnące możliwości współpracy
w dziedzinie transportu morskiego, rozwoju portów, żeglugi śródlądowej
i z zadowoleniem odniosły się do działalności Sekretariatu
Koordynującego ds. Morskich krajów Europy Środkowo-Wschodniej
i Chin. Obie strony zgodziły się rozwijać współpracę w zakresie budowy
zdolności w dziedzinie transportu morskiego oraz spraw morskich.
11.Obie strony zwróciły uwagę na rosnący ruch lotniczy między Europą
i Azją oraz wyraziły poparcie dla działań wyznaczonych linii lotniczych
na rzecz rozbudowy bezpośrednich połączeń lotniczych między Polską
i Chinami. W tym kontekście strony przedyskutowały bieżące i przyszłe
projekty infrastrukturalne.
12.Obie strony zgodziły się, że dwustronna współpraca w dziedzinie usług
pocztowych, sformalizowana w 2017 r., ma znaczący potencjał dla
dalszego rozwoju rynku handlu elektronicznego (e-handlu). Obie strony
będą zachęcać swoich operatorów pocztowych do poszerzania współpracy
w transgranicznym handlu elektronicznym (e-handlu), w tym poprzez
rozbudowę sieci dostawczych, wzmacnianie zdolności obsługowych oraz
tworzenie nowych produktów.
13.Obie strony zdecydowały o dalszej intensyfikacji relacji gospodarczych
w celu osiągnięcia trwałego, bardziej zrównoważonego partnerstwa.
Strony uzgodniły pełne wykorzystanie wszystkich istniejących
mechanizmów współpracy.
14.Obie strony będą wspólnie działać na rzecz promocji wzajemnych
inwestycji oraz zrównoważonego handlu dwustronnego, szczególnie
poprzez wspieranie redukcji barier pozataryfowych, zgodnie
z odpowiednimi regulacjami oraz uwarunkowaniami prawnymi,
w oparciu o zasadę równych szans dla przedsiębiorców z obu stron.
Strony będą wspierać współpracę w dziedzinie handlu elektronicznego
(e-handlu) między przedsiębiorstwami z obu stron i poszukiwać nowych
podejść we współpracy gospodarczej i handlowej. Strony zgodziły się, że
małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają ważną rolę w rozwoju
gospodarczo-społecznym i dlatego ważne jest dalsze wzmacnianie
praktycznej współpracy między MŚP z Polski i Chin. Obie strony
zgodziły się wykorzystać istniejące mechanizmy współpracy na szczeblu
lokalnym, aby wzmocnić relacje handlowe i inwestycyjne między Polską
oraz poszczególnymi chińskimi prowincjami i miastami.

15.Obie strony są zainteresowane promocją rozszerzenia handlu produktami
rolno-spożywczymi i podejmą działania w celu pogłębienia dwustronnego
dialogu weterynaryjnego, fitosanitarnego, a także w sprawach
bezpieczeństwa żywności. W szczególności strony zgodziły się wzmocnić
współpracę w sprawie ułatwiania rejestracji zakładów produkcji drobiu z
Polski. Strony odnotowały rolę i osiągnięcia Polsko-Chińskiego Centrum
Nauki i Technologii Rolniczej w promowaniu wymiany oraz współpracy
między rolniczymi instytutami badawczymi z Polski i Chin. Strony
zgodziły się co do pełnego wykorzystania Centrum dla dalszej
współpracy w dziedzinie nauk i technologii rolniczych.
16.Obie strony wesprą Polską Agencję Inwestycji i Handlu, Chińską Radę ds.
Promocji Handlu Międzynarodowego oraz inne agencje promocji handlu
i inwestycji, a także izby i organizacje biznesowe, aby odgrywały większą
rolę w promowaniu współpracy gospodarczej i handlowej między obu
państwami, między innymi poprzez działania nakierowane na MŚP.
Strony będą zachęcać wspólnoty biznesowe obu państw do bliskiej
współpracy w obszarze komercyjnych usług prawnych, wymiany
delegacji, informacji i badań itp. Strony będą w pełni wykorzystywać
istniejące mechanizmy współpracy między agencjami w celu zapewnienia
użytecznych platform dla przedsiębiorstw obu państw.
17.Obie strony będą wspierać jak najszybszą finalizację negocjacji ambitnej
Wszechstronnej Umowy Inwestycyjnej UE-Chiny, która pozostaje
najważniejszym priorytetem i kluczowym projektem w działaniach na
rzecz ustanowienia i utrwalenia lepszego dostępu do rynku, a także
otwartego, przewidywalnego, uczciwego i przejrzystego środowiska
biznesowego dla inwestorów z obu stron.
18.Obie strony potwierdzają swoje zobowiązania do zaangażowania w prace
na rzecz reformy Światowej Organizacji Handlu w celu zapewnienia
utrzymania jej roli i umożliwienia jej przezwyciężania wyzwań dla
globalnego handlu.
19.Obie strony wyrażają satysfakcję z bieżącego wzmocnienia współpracy
między ich władzami celnymi. Strony mają nadzieję na kontynuację
dyskusji w tej dziedzinie podczas III Spotkania Wysokiego Szczebla
Przedstawicieli Służb Celnych Europa Środkowo-Wschodnia – Chiny
w Polsce (22-24 października 2019 r.).

20.Obie strony zwiększą kontakty w celu podjęcia kwestii wpływu cyfryzacji
gospodarki na sprawy podatkowe.
21.Obie strony zgodziły się w sprawie istnienia ogromnego potencjału
wzmocnienia współpracy dwustronnej w dziedzinie nauki i innowacji,
badań i rozwoju, w tym gospodarki danych, technologii energetycznych,
technologii środowiskowych oraz inżynierii materiałowej i będą
poszukiwały możliwości rozwoju konkretnych projektów w tych
obszarach.
22.Obie strony zdecydowały o promocji dialogu na temat polityk w obszarze
pomocy społecznej, opieki nad osobami starszymi, administracji
organizacji społecznej, pracy społecznej i wolontariatu, a także
o aktywnym wdrażaniu MoU w zakresie pomocy społecznej
i realizowaniu praktycznej wymiany oraz współpracy.
23.Strony omówiły dalsze kroki na rzecz wzmocnienia współpracy
w dziedzinie edukacji, między innymi poprzez wymiany studenckie,
a także wzajemne wspieranie nauki swoich języków.
24.Bazując na istniejących, pozytywnych kontaktach międzyludzkich oraz
istotnym wzroście wymiany turystycznej, obie strony zdecydowały
o dalszym wspieraniu współpracy w dziedzinie turystyki. Strony
podkreśliły znaczenie trwałego wzrostu przepływu turystów, zachęcając
wszystkie zaangażowane podmioty do włączenia się w tworzenie
wysokojakościowych i atrakcyjnych produktów turystycznych, takich jak
turystyka miejska i kulturowa, ze specjalnym naciskiem na szlaki
kulturowe i turystykę dziedzictwa kulturowego. Obie strony zdecydowały
o kontynuacji wsparcia dla współpracy między organizacjami
turystycznymi oraz ich udziału w targach turystycznych w przyjętych
ramach współpracy między Polską i Chinami.
25.W dziedzinie kultury, obie strony będą wspierać pogłębioną wymianę,
praktyczną współpracę, rozwój kanałów kontaktów, integrowanie
zasobów, innowacyjne modele, wzbogacanie treści, jak również
wzmacnianie roli dialogu międzykulturowego, wzajemnego poznania oraz
zrozumienia poprzez wymianę artystów, ekspertów, edukatorów
i dyrektorów instytucji kulturalnych, jak również dobrych praktyk
w konkretnych obszarach.
26.Obie strony wyrażają satysfakcję z przyjęcia Paris Agreement Work
Programme podczas 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji

Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC COP24)
w Katowicach w grudniu 2018 r. i będą kontynuować współpracę
w zakresie zapobiegania zmianom klimatycznym.
27.Obie strony wzmocnią współpracę ekologiczną i środowiskową, wnosząc
wkład do ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju na poziomie
narodowym, regionalnym i globalnym.
28.Obie strony dokonały przeglądu istniejących dwustronnych
mechanizmów konsultacyjnych między Ministerstwami Spraw
Zagranicznych, takich jak regularny Dialog Strategiczny. Strony
potwierdziły gotowość do kontynuowania efektywnej współpracy na
kluczowych forach multilateralnych, takich jak ONZ, Rada
Bezpieczeństwa ONZ, ASEM (Asia-Europe Meeting) i Światowa
Organizacja Handlu.
29.Obie strony podkreśliły ważną rolę współpracy regionalnej we wspieraniu
wzrostu gospodarczego, turystyki i kontaktów międzyludzkich, edukacji
oraz wymiany kulturalnej. Strony wyraziły poparcie dla organizacji
V edycji Forum Regionalnego Polska-Chiny w 2020 r. w Chinach, ze
znaczącym komponentem biznesowym.
30.Obie strony uzgodniły, że co do zasady posiedzenia Komitetu
Międzyrządowego nadal będą się odbywały naprzemiennie w ich
stolicach raz na dwa lata.

