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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει την αλληλεξάρτηση των κινεζικών και των ευρωπαϊκών αγορών και την 
ανάγκη θέσπισης ισότιμων όρων ανταγωνισμού όπου θα αποφεύγεται ο προστατευτισμός· 
επισημαίνει την πρόοδο που σημείωσε η Κίνα όσον αφορά το άνοιγμα των αγορών της· 
τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη αντιμετώπισης ορισμένων «μέτρων πίσω από τα σύνορα» 
στην Κίνα, τα οποία δυσχεραίνουν το επιχειρηματικό κλίμα για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις· είναι της άποψης ότι, παράλληλα με τη συνέχιση της πορείας στο πλαίσιο 
του ΠΟΕ, μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) με την Κίνα θα μπορούσε να 
βελτιώσει τις εμπορικές σχέσεις·

2. επισημαίνει τη σημασία του διαλόγου υψηλού επιπέδου για την οικονομία και το εμπόριο 
μεταξύ ΕΕ-Κίνας· καλεί την ΕΕ και την Κίνα να συνεδριάζουν δύο φορές ετησίως με 
σκοπό την ενίσχυση του διαλόγου τους, ειδικότερα σχετικά με τις επενδύσεις, την παροχή 
υπηρεσιών, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα πρότυπα, τις δημόσιες συμβάσεις, 
την ασφάλεια των προϊόντων και την πρόσβαση σε πρώτες ύλες·

3. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη διαφάνειας στο επενδυτικό κλίμα στην Κίνα και 
για το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν απαιτήσεις που εισάγουν διακρίσεις· ζητεί 
μια διμερή επενδυτική συμφωνία με την Κίνα με στόχο την αύξηση της πρόσβασης στην 
αγορά για τις επενδύσεις·

4. εκφράζει ανησυχία για το υψηλό επίπεδο παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας και για 
το χαμηλό επίπεδο επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην Κίνα·

5. τονίζει την ανάγκη ευχερέστερης πρόσβασης στις δημόσιες αγορές· εκφράζει ανησυχία 
για τις πολιτικές που ακολουθεί η Κίνα στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες 
εισάγουν σαφώς διακρίσεις· επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να ασκεί πιέσεις 
στην Κίνα, προκειμένου να προσχωρήσει γρήγορα στη συμφωνία για τις δημόσιες 
συμβάσεις·

6. επικροτεί τις προσπάθειες που καταβάλλει η Κίνα για την εναρμόνιση των εθνικών 
προτύπων με τα διεθνή πρότυπα· εκφράζει ανησυχία, ωστόσο, διότι θεσπίζονται ολοένα 
και πιο ειδικά εθνικά πρότυπα και διαδικασίες πιστοποίησης δημιουργώντας νέα τεχνικά 
εμπόδια στον τομέα του εμπορίου·


