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NÁVRHY

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

1. Zdůrazňuje vzájemnou závislost čínského trhu a trhu EU a potřebu nastolení stejných 
podmínek, v nichž se neobjevuje protekcionismus; upozorňuje na pokrok, který Čína 
učinila při otevírání svých trhů; zdůrazňuje však potřebu zabývat se některými zákulisními 
opatřeními v Číně, která kazí obchodní ovzduší pro evropské podniky; je toho názoru, že 
při dalším působení prostřednictvím WTO by dohoda o volném obchodu s Čínou mohla 
zlepšit obchodní vztahy;

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 posílily dialog, zejména pokud jde o 
investice, poskytování služeb, práva duševního vlastnictví, normy, zadávání veřejných 
zakázek, bezpečnosti výrobků a přístup k surovinám;

3. lituje, že ovzduší pro investice je v Číně neprůhledné a že stále existují diskriminační 
požadavky; vyzývá k uzavření dvoustranné investiční dohody s Čínou, jejímž cílem bude 
lepší přístup investorů na trh;

4. znepokojuje jej vysoká míra padělání a pirátství a nízká úroveň vymáhání práv 
k duševnímu vlastnictví v Číně;

5. zdůrazňuje nutnost lepšího přístupu na veřejné trhy; je znepokojen čínskou politikou 
zadávání veřejných zakázek, která je otevřeně diskriminační; zdůrazňuje, že EU musí 
nadále vyvíjet tlak na Čínu, aby rychle přistoupila k dohodě o veřejných zakázkách;

6. vítá úsilí Číny uvést vnitrostátní normy do souladu s mezinárodními normami; je však 
znepokojen tím, že se zavádějí stále specifičtější vnitrostátní normy a postupy při 
certifikaci, což vytváří nové technické překážky obchodu.


