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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako 
věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje vzájemnou závislost čínského trhu a trhu EU a potřebu nastolení rovných 
podmínek bez protekcionismu; upozorňuje na pokrok, který Čína učinila při otevírání 
svých trhů; zdůrazňuje však potřebu zabývat se opatřeními přijatými uvnitř čínských 
hranic, která kazí obchodní prostředí pro evropské podniky; je toho názoru, že dohoda 
o volném obchodu s Čínou by mohla zlepšit obchodní vztahy a mít pozitivní dopad pro 
obě strany, přičemž je třeba pokračovat směrem nastoleným WTO; trvá na tom, že dohoda 
na úrovni WTO by měla být pro EU prioritou;

2. zdůrazňuje význam dialogu na vysoké úrovni o hospodářství a obchodu mezi EU a Čínou; 
vyzývá EU a Čínu, aby se setkávaly dvakrát ročně a prohlubovaly své vzájemné vztahy 
prostřednictvím dialogu a dosáhly konkrétních výsledků mimo jiné v oblasti investic, 
poskytování služeb, práv duševního vlastnictví, zadávání veřejných zakázek, bezpečnosti 
výrobků, dodržování pravidel při registraci a využívání ochranných známek, přístupu 
k surovinám, v oblasti norem a celních i necelních překážek; vyzývá Komisi, aby i nadále 
zdůrazňovala problémy, se kterými se evropské podniky potýkají v Číně v souvislosti 
s byrokratickou a administrativní zátěží, otázkou lidských zdrojů a přístupem na trh;

3. zdůrazňuje, že je třeba zaujmout vůči Číně vyvážený přístup; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby usilovaly o vytvoření rozsáhlé spolupráce s Čínou v oblastech společného 
výzkumu, jako je bezpečnost výrobků a lidské zdraví, a navázaly další vztahy v oblasti 
vědecké, technologické a kulturní výměny;

4. lituje, že investiční prostředí je v Číně netransparentní a že stále existují diskriminační 
požadavky; vyzývá k uzavření dvoustranné investiční dohody s Čínou, jejímž cílem bude 
lepší přístup investorů na trh počínaje odvětvími, na která se vztahuje nejvíce omezení; 
zdůrazňuje potřebu usnadnit obchod a investování zejména malým a středním podnikům; 
poukazuje na význam koordinace mezi ústředními a místními orgány v Číně; zdůrazňuje 
skutečnost, že Čína je pro EU největším dovozcem a druhým největším trhem pro vývoz, 
přičemž jak dovoz, tak vývoz vzrostl mezi lety 2009 a 2010 o více než 30 procent;

5. je znepokojen, že z důvodu absence volně přístupného obchodního rejstříku neexistuje 
dostatek důvěryhodných informací o obchodních partnerech z Číny; zdůrazňuje význam 
spolehlivých informací jako základního předpokladu dobrého obchodního prostředí;

6. je znepokojen vysokou měrou padělání a pirátství a nízkou úrovní vymáhání práv 
duševního vlastnictví v Číně, jež brání inovacím v EU a mají zásadní dopad na bezpečnost 
spotřebitelů; vyzývá Komisi i členské státy, aby zintenzívnily diskusi s Čínou o účinném 
vymáhání práv duševního vlastnictví, a to i na regionální a místní úrovni; upozorňuje na 
diskriminační formální požadavky, které jsou kladeny na zahraniční podniky a které jim 
brání v účinné ochraně svých práv a patentů v Číně; je toho názoru, že ochrana práv 
duševního vlastnictví mezinárodních společností ze strany čínských orgánů má pro růst 
obchodu mezi EU a Čínou zásadní význam a vítá vynaložené úsilí v této oblasti; domnívá 
se, že vývoz výrobků špičkové technologie z EU by mohl představovat oblast 
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s exponenciálním růstem, který je usnadněn tím, že Čína tyto výrobky potřebuje a EU je 
schopna je vyrobit;

7. zdůrazňuje nutnost lepšího přístupu na trhy veřejných zakázek; je znepokojen poměrně 
protekcionistickými čínskými politikami a právními předpisy v oblasti zadávání veřejných 
zakázek; zdůrazňuje, že EU musí nadále vyvíjet tlak na Čínu s ohledem na její formující 
se trhy, zejména pokud jde o rychlé přistoupení Číny k dohodě o veřejných zakázkách 
(GPA) organizace WTO, s cílem zajistit, aby postupy v oblasti zadávání veřejných 
zakázek byly v souladu s mezinárodními standardy, a vytvořit předvídatelné podmínky 
pro subdodavatele; podporuje Komisi v přezkumu opatření nezbytných k zajištění 
rovných podmínek pro přístup podniků EU k veřejným zakázkám ve třetích zemích 
a naopak; zdůrazňuje však, že tato opatření musí být koncipována tak, aby nevedla 
k novému nevhodnému rozdělení trhu, což by mohlo mít následně negativní dopad na 
evropský průmysl a obchodní vztahy EU v celosvětovém měřítku;

8. je znepokojen tím, že se zavádějí stále specifičtější vnitrostátní normy a postupy při 
certifikaci, což vytváří nové technické překážky obchodu; zdůrazňuje, že je nutné, aby EU 
vedla dialog s Čínou a zapojila ji do rozhodovacích procesů týkajících se vyvíjení nových 
mezinárodních standardů s cílem zabránit používání různých standardů jako faktických 
překážek pro obchod; zdůrazňuje, že řízení o žádostech o oprávnění k podnikání je v Číně 
zdlouhavé, a vnímá jej jako nástroj, který Čína používá ke zpomalení usazování 
a rozšiřování zahraničních společností v mnoha odvětvích; zdůrazňuje nutnost 
zjednodušení tohoto postupu; vítá úsilí Číny uvést vnitrostátní normy do souladu 
s mezinárodními standardy;

9. je znepokojen čínskou restriktivní politikou a dominantním postavením Číny na trhu 
s několika surovinami, které jsou pro fungování evropského hospodářství zásadní; vyzývá 
Komisi, aby soustavně monitorovala a na regionální, vícestranné a dvoustranné úrovni 
řešila rozdíl mezi nabídkou a poptávkou po kritických surovinách a vzácných zeminách 
a dále vedla s Čínou dialog o jejím využívání pravidel WTO k prosazení kvót pro vzácné 
zeminy, které ve skutečnosti nepatří mezi ohrožené přírodní zdroje; trvá zejména na tom, 
že je nutné, aby Čína dodržovala pravidla WTO ohledně přístupu k surovinám, jak bylo 
potvrzeno rozhodnutím WTO ze dne 5. července 2011, a pravidla ohledně přístupu 
k vzácným zeminám; zdůrazňuje potřebu společného evropského přístupu v oblasti 
surovin s cílem zvýšit politický tlak a zajistit společnostem v rámci EU rovný přístup 
k základním zdrojům pro jejich výrobní aktivity;

10. vyzývá Komisi, aby provedla hloubkovou analýzu dopadu směnných kurzů na bilanci 
obchodu mezi EU a Čínou; podporuje Čínu při dalších krocích vedoucích k plné 
konvertibilitě čínského yuanu;

11. upozorňuje na řadu zpráv zadaných orgány EU, v nichž jsou často interní a globální 
obchodní aktivity Číny popisovány předpojatým a pohrdavým jazykem1; zdůrazňuje, že je 
třeba zvolit konstruktivně kritický dialog a respektovat přitom kulturní specifičnost 
a rozdíly v politickém uspořádání;

                                               
1 GŘ EXPO, „Čína v Africe: kritické zhodnocení“, studie, (říjen 2010) PE 449.518, s. 10 – „Hospodářská 
přítomnost Číny v Africe se rozšiřuje jako ropná skvrna“. 
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