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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
javaslatokat:

1. hangsúlyozza a kínai és az uniós piac közötti kölcsönös függőséget, valamint a 
protekcionizmustól mentes egyenlő feltételek szükségességét; megjegyzi a piacainak 
megnyitása irányában Kína által elért haladást; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy Kínában 
foglalkozni kell egyes „határátlépést követő intézkedésekkel”, amelyek hátráltatják az 
uniós vállalkozások számára kedvező üzleti környezet megteremtését; véleménye szerint a 
WTO szerinti út követése mellett egy Kínával kötött szabadkereskedelmi megállapodás 
javíthatná a kereskedelmi kapcsolatokat;

2. rámutat az EU és Kína közötti magas szintű gazdasági és kereskedelmi párbeszéd 
fontosságára; felszólítja az Uniót és Kínát, hogy az általuk folytatott párbeszéd 
megerősítése érdekében évente kétszer rendezzenek találkozót, amelynek során különösen 
a befektetések, a szolgáltatásnyújtás, a szellemi tulajdonjogok, a szabványok, a 
közbeszerzések, a termékbiztonság és a nyersanyagokhoz való hozzáférés kérdését 
vitassák meg;

3. sajnálja, hogy Kínában a befektetési környezet nem átlátható, és hogy továbbra is léteznek 
hátrányos megkülönböztetést tartalmazó követelmények; felszólít egy Kínával kötendő 
kétoldalú befektetési megállapodás létrehozására abból a célból, hogy fokozottabb piaci 
hozzáférést biztosítsanak a befektetések számára;

4. aggodalmának ad hangot Kínában a hamisítás és a kalózkodás magas és a szellemi 
tulajdonjogok érvényesítésének alacsony szintje miatt;

5. hangsúlyozza a közbeszerzésekhez való jobb hozzáférés szükségességét; aggodalmát 
fejezi ki Kína nyíltan hátrányos megkülönböztetést alkalmazó közbeszerzési politikája 
kapcsán; hangsúlyozza, hogy az Uniónak továbbra is nyomást kell gyakorolnia Kínára 
annak érdekében, hogy minél hamarabb csatlakozzon a kormányzati beszerzési 
megállapodáshoz;

6. üdvözli a Kína által a nemzeti normák nemzetközi normákkal való összehangolása 
érdekében tett erőfeszítéseket; aggodalmának ad ugyanakkor hangot amiatt, hogy egyre 
több különleges nemzeti normát és tanúsítási eljárást vezetnek be, amelyek a 
kereskedelem új technikai akadályait képezik.


