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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje vzájomnú závislosť čínskeho trhu a trhu EÚ a potrebu rovnakých podmienok 
bez protekcionizmu; berie na vedomie pokrok, ktorý Čína dosiahla pri otváraní svojich 
trhov; zdôrazňuje však, že je potrebné zaoberať sa opatreniami v Číne, ktoré platia 
za hranicami a zhoršujú podnikateľské prostredie pre európske podniky; domnieva sa, že 
dohoda o voľnom obchode s Čínou by mohla zlepšiť obchodné vzťahy a mala by 
pozitívny vplyv na obe strany, pričom však treba postupovať v súlade s pravidlami 
Svetovej obchodnej organizácie (WTO); trvá na tom, že dohoda na úrovni WTO by mala 
byť pre EÚ prioritou;

2. vyzdvihuje dôležitosť hospodárskeho a obchodného dialógu na vysokej úrovni medzi EÚ 
a Čínou; žiada EÚ a Čínu, aby pravidelne dvakrát za rok zorganizovali spoločné 
zasadnutie s cieľom posilniť svoje vzájomné vzťahy prostredníctvom dialógu a dosiahnuť 
konkrétne výsledky, a to okrem iného v oblasti investícií, poskytovania služieb, práv 
duševného vlastníctva, verejného obstarávania, bezpečnosti výrobkov, dodržiavania 
pravidiel o obchodných známkach, prístupu k surovinám, noriem a colných aj necolných 
prekážok; vyzýva Komisiu, aby ďalej upozorňovala na problémy, s ktorými sa európske 
podniky stretávajú v Číne a ktoré súvisia s byrokratickou administratívnou záťažou, 
otázkou ľudských zdrojov a prístupom na trh;

3. zdôrazňuje, že je potrebné voči Číne zaujať vyvážený prístup; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby upevňovali rozsiahlu spoluprácu s Čínou v oblastiach spoločného výskumu, 
napríklad v oblasti bezpečnosti výrobkov a ľudského zdravia, a aby vytvorili ďalšie 
vedecké, technologické a kultúrne výmeny;

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v Číne chýba v oblasti investícií transparentnosť a že sa 
ešte stále vyskytujú diskriminačné požiadavky; žiada, aby sa s Čínou uzatvorila 
dvojstranná investičná dohoda v záujme zvýšenia prístupu investícií na trh, a to počínajúc 
odvetviami, na ktoré sa vzťahuje najviac obmedzení; zdôrazňuje potrebu uľahčiť obchod 
a investície, najmä pokiaľ ide o MSP; poukazuje na dôležitosť koordinácie medzi 
centrálnymi a miestnymi orgánmi v Číne; zdôrazňuje skutočnosť, že najvyšší podiel 
dovozu do EÚ pripadá na Čínu a že Čína je druhým najväčším vývozným trhom EÚ, 
pričom dovoz aj vývoz sa medzi rokmi 2009 a 2010 zvýšil o viac než 30 %;

5. vyjadruje znepokojenie nad tým, že z dôvodu absencie voľne prístupného obchodného 
registra neexistuje dostatok dôveryhodných informácií o obchodných partneroch z Číny;
zdôrazňuje význam spoľahlivých informácií ako predpokladu kvalitného obchodného
ovzdušia;

6. vyjadruje znepokojenie nad vysokou úrovňou falšovania a pirátstva a nízkou úrovňou 
presadzovania práv duševného vlastníctva v Číne, čo brzdí inovácie v EÚ a má výrazný 
vplyv na bezpečnosť spotrebiteľov; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili 
diskusie s Čínou o účinnom presadzovaní práv duševného vlastníctva, a to aj 
na regionálnej a miestnej úrovni; zdôrazňuje diskriminačné formálne požiadavky kladené 
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na zahraničné podniky, ktoré im bránia v účinnej obrane ich práv a patentov v Číne;
zastáva názor, že ochrana práv duševného vlastníctva medzinárodných firiem čínskymi 
orgánmi je zásadne dôležitá pre rast objemu obchodu medzi EÚ a Čínou, a víta úsilie 
vynaložené v tejto oblasti; domnieva sa, že vývoz výrobkov s vyspelou technológiou z EÚ 
by mohol byť priestorom exponenciálneho rastu, ktorý by mohla uľahčiť potreba týchto 
výrobkov v Číne a schopnosť EÚ vyrobiť ich;

7. zdôrazňuje potrebu zlepšenia prístupu na trhy verejného obstarávania; vyjadruje 
znepokojenie nad porovnateľne protekcionistickejšími čínskymi politikami a právnymi 
predpismi v oblasti verejného obstarávania; zdôrazňuje, že EÚ musí naďalej vyvíjať tlak 
na Čínu vzhľadom na jej rozvíjajúce sa trhy, najmä pokiaľ ide o jej urýchlené pristúpenie 
k Dohode WTO o vládnom obstarávaní (GPA), s cieľom zabezpečiť, aby postupy 
verejného obstarávania boli v súlade s medzinárodnými normami a vytvoriť predvídateľné 
podmienky pre subdodávateľov; podporuje revíziu Komisie v oblasti opatrení potrebných 
na zabezpečenie rovnakých podmienok spravodlivého prístupu pre podniky EÚ 
k postupom verejného obstarávania v tretích krajinách a naopak; zdôrazňuje však, že tieto 
opatrenia musia mať takú podobu, aby neviedli k nevhodnému novému rozdeleniu trhu, čo 
by mohlo mať negatívny vplyv na európsky priemysel a celosvetové obchodné vzťahy 
EÚ;

8. vyjadruje znepokojenie nad tým, že sa zavádza stále viac osobitných vnútroštátnych 
noriem a postupov osvedčovania, čo prispieva k vytváraniu nových technických prekážok 
obchodu; zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ s Čínou viedla diskusie a zapojila ju 
do rozhodovacieho procesu pri príprave budúcich medzinárodných noriem s cieľom 
zabrániť používaniu rozdielnych noriem ako faktických prekážok obchodu; zdôrazňuje, že 
proces žiadosti o podnikateľskú licenciu v Číne je pomalý, a považuje ho za nástroj, ktorý 
Čína využíva na spomalenie usídľovania a rozširovania zahraničných podnikov v určitých 
odvetviach; zdôrazňuje potrebu zjednodušenia tohto postupu; víta úsilie Číny pri 
harmonizácii vnútroštátnych a medzinárodných noriem;

9. vyjadruje znepokojenie nad reštriktívnymi politikami Číny a jej dominantným postavením 
na trhu s niekoľkými surovinami, ktoré sú kľúčové pre fungovanie európskeho 
hospodárstva; vyzýva Komisiu, aby neustále sledovala a na regionálnej, viacstrannej 
a dvojstrannej úrovni riešila otázku medzery medzi ponukou a dopytom po kľúčových 
surovinách a prvkoch vzácnych zemín a aby sa ďalej viedla dialóg s Čínou o tom, ako 
Čína využíva pravidlá WTO na presadenie kvóty na prvky vzácnych zemín, ktoré 
v skutočnosti nie sú ohrozenými prírodnými zdrojmi; trvá obzvlášť na tom, že je potrebné, 
aby Čína rešpektovala pravidlá WTO o prístupe k surovinám, ako to potvrdilo rozhodnutie 
WTO z 5. júla 2011, a pravidlá o prístupe k vzácnym zeminám; zdôrazňuje potrebu 
spoločného európskeho prístupu v oblasti surovín s cieľom zvýšiť politický tlak 
a zabezpečiť podnikom v rámci EÚ rovnaký prístup k základným zdrojom pre ich výrobné 
činnosti;

10. vyzýva Komisiu,  aby uskutočnila hĺbkovú analýzu vplyvu výmenných kurzov 
na obchodnú bilanciu medzi EÚ a Čínou; podporuje Čínu pri prijímaní ďalších krokov 
vedúcich k úplnej konvertibilite čínskeho jüanu;

11. vyzdvihuje niekoľko správ, ktorých vypracovanie zadali inštitúcie EÚ a v ktorých sa 
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na opis vnútornej a celosvetovej hospodárskej činnosti Číny často používa zaujatý 
a znevažujúci jazyk1; zdôrazňuje potrebu nadviazať konštruktívne kritický dialóg a pritom 
rešpektovať kultúrne osobitosti a rozdiely v politickej organizácii.

                                               
1 GR EXPO, „China in Africa: A Critique“ (Čína v Afrike – kritika ), politická správa, (október 2010), PE 
449.518, s. 10 – „Čínska hospodárska prítomnosť sa Afrikou šíri ako ropná škvrna.“
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