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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. подчертава взаимната зависимост на китайския пазар и пазарите на ЕС и 
необходимостта от равнопоставени условия при избягване на протекционизма;
отбелязва постигнатия от Китай напредък за отваряне на неговите пазари; въпреки 
това подчертава необходимостта да се обърне внимание на някои „негранични“ 
мерки в Китай, които създават враждебен климат за европейския бизнес; счита, 
следвайки политиката на СТО, че сключването на споразумение за свободна 
търговия с Китай би подобрило търговските отношения;

2. подчертава значението на групата на високо равнище за диалог в областта на 
икономиката и търговията ЕС–Китай; призовава ЕС и Китай да се срещат два пъти 
годишно, за да засилят диалога, особено в сферата на инвестициите, предоставянето 
на услуги, правата върху интелектуална собственост, стандартите, обществените 
поръчки, безопасността на продуктите и достъпа до суровини;

3. изразява съжаление, че инвестиционният климат в Китай не е прозрачен и че все 
още съществуват дискриминационни изисквания; призовава за двустранно 
инвестиционно споразумение с Китай, насочено към увеличаване на пазарния 
достъп за инвестиции;

4. изразява тревога по отношение на високото равнище на фалшифициране и 
пиратство и на слабото прилагане на правата върху интелектуална собственост в 
Китай;

5. подчертава необходимостта от по-добър достъп до публичните пазари; изразява 
тревога относно китайската политика в областта на обществените поръчки, която е 
открито дискриминационна; подчертава, че ЕС следва да поддържа натиска си 
върху Китай за бързото му присъединяване към Споразумението за обществените 
поръчки (СЗП);

6. приветства усилията на Китай за привеждане на националните стандарти в 
съответствие с международните; въпреки това изразява тревога, че продължават да 
се въвеждат все по-специфични национални стандарти и процедури за 
сертифициране, които създават нови технически бариери пред търговията;


