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Jungtinis LPK eksporto ir užsienio ryšių komiteto, prekybos apsaugos priemonių darbo 

grupės ir Lietuvos-Kinijos verslo tarybos 

 

POSĖDIS 

Data: 2017 m. spalio 16 d. 11:00 -13:00 val. 

Vieta: LPK, Vienuolio g. 8, Vilnius 

 

DARBOTVARKĖ

 

11:00 – 11:20 val. 

 

Įžanga. ES ir Kinijos ekonominių santykių politinių bei teisinių aspekų 
aktualijos, verslo dialogas, Lietuvos ir Kinijos ekonominių santykių 
plėtra.                     

Pranešėjas: LPK viceprezidentas, Eksporto ir užsienio ryšių komiteto 

pirmininkas. p. Arūnas Laurinaitis. 

 

11:20 – 11:40 val.

 

Informacija bei  rezultatų aptarimas iš Pekine vykusio pirmojo ES-
Kinijos verslo vadovų ir aukščiausio lygio buvusių valstybės 
pareigūnų dialogo susitikimo: 
  

 
Pranešėjas: LPK viceprezidentas, p. Vidmantas Janulevičius. 

 

LPK viceprezidentas p. Vidmantas Janulevičius rugsėjo 22-23 d. kartu su 

BusinessEurope aukšto lygio Europos verslo lyderių bei aukščiausio lygio 

buvusių valstybės pareigūnų delegacija, dalyvavo pirmąjame ES-Kinijos 

verslo vadovų ir aukščiausio lygio buvusių valstybės pareigūnų dialogo 

susitikime Pekine, Kinijos Liaudies Respublikoje. Be svarbiausių temų, 

kuriomis buvo diskutuota sustikime: ekonominių santykių tarp ES ir Kinijos 

raida ir problematika, bendri ES ir Kinijos prekybos ir investiciniai projektai, 

bendradarbiaviams klimato kaitos ir žaliosios energetikos srityse, buvo 

diskutuota technologinės pažangos, inovacijų, nesąžiningos tarptautinės 

prekybos išvengimo temomis,  taip pat vyko susitikimai su Kinijos 

vicepremjeru, kitais aukštais valstybės pareigūnais bei pramonininkais, 

tartasi dėl bendradarbiavimo tokiame formate tęstinumo. 
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11:40 – 12:30 val.

 

Dėl ES institucijų – Europos Tarybos bei Europos Parlamento priimto 
sutarimo pakeisti ES teisės aktus dėl antidempingo ir antisubsidijų 
nustatymo bei apskaičiavimo metodologijos: 
 

 
Pranešėja: LR Užsienio reikalų ministerijos Išorinių ekonominių santykių 

departamento direktorė p. Lina Viltrakienė. 

 

Europos Taryba bei Europos Parlamentas, dalyvaujant Europos Komisijai 

(trialogas), pagaliau susitarė dėl vienų svarbiausių prekybos apsaugos 

priemonių reformos ir pastarojo meto tarptautinę prekybą 

reglamentuojančių ES dokumentų (Reglamento (ES) Nr. 2016/1036 dėl 

apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis 

nesančių valstybių ir Reglamento (ES) Nr. 1037/2016 dėl apsaugos nuo 

subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių), kurių 

kontekste svarbūs pakeitimai susiję su antidempingo apskaičiavimu ir 

antisubsidijų tyrimo procedūromis, veiksmingų priemonių taikymu tiek 

rinkos, tiek nerinkos ekonomikos šalims ( Kinijos rinkos ekonomikos statuso 

tema), įrodymo naštos dėl vykdomo dempingo tema ir daugelis kitų. 

Lietuvos pramonininkų konfederacija aktyviai dalyvavo konsultacijose šiuo 

klausimu (Briuselyje ir Vilniuje vyko susitikimai su EK komisare 

C.Malmstrom bei kitais aukštais EK pareigūnais, EP nariais, pasisakymai 

viešuose klausymuose), rengtos pozicijos ir rekomendacijos Lietuvos 

valstybinėms institucijoms. 

 

 
12:30 – 12:45 val.

 

Lietuvos ir Kinijos ekonominių santykių plėtra ir problemos. Dėl 

Lietuvos verslo delegacijos dalyvavimo Kinijos ir Vidurio bei Rytų 

Europos vyriausybių vadovų (16+1 ) susitikime Budapešte: 

 
Pranešėjas: Lietuvos-Kinijos verslo tarybos pirmininkas p. Mindaugas 

Reinikis. 

 

2017 m. lapkričio mėn. Vengrijoje, Budapešte, vyks 6-asis Kinijos ir 

Centrinės- Rytų Europos aukščiausio lygio vadovų susitikimas. Tuo metu 

bus surengtas Kinijos ir Centrinės bei Rytų Europos šalių verslo renginys, 

kuriame laukiama ne vieno šimto Kinijos bei Europos verslininkų. 

Pasinaudojant šia galimybe planuojama organizuoti Lietuvos verslo 

delegacija dalyvauti šiame renginyje. 

 
 


