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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. onderstreept de onderlinge afhankelijkheid van de markten in China en de EU en benadrukt 
dat er gelijke concurrentie moet zijn en protectionisme moet worden vermeden; tekent aan 
dat China vooruitgang heeft geboekt als het gaat om het openstellen van zijn markten; 
benadrukt echter dat sommige binnenlandse maatregelen in China moeten worden aangepakt, 
omdat deze het zakelijke klimaat voor Europese bedrijven hinderen; is van mening dat de 
koers van de Wereldhandelsorganisatie moet worden gevolgd, maar dat een 
vrijhandelsovereenkomst met China de handelsbetrekkingen zou kunnen verbeteren;

2. benadrukt het belang van de economische en handelsdialoog op hoog niveau tussen de EU en 
China; verzoekt de EU en China twee keer per jaar te vergaderen om hun dialoog te 
versterken, met name als het gaat om investeringen, dienstverlening, intellectuele 
eigendomsrechten, normen, openbare aanbestedingen, productveiligheid en toegang tot 
grondstoffen;

3. betreurt het dat het investeringsklimaat in China niet transparant is en dat er nog steeds 
discriminerende eisen van toepassing zijn; verzoekt om een bilaterale 
investeringsovereenkomst met China, die is gericht op een verbeterde markttoegang voor 
investeringen;

4. is bezorgd over het feit dat piraterij en het vervaardigen van namaakproducten op grote 
schaal voorkomen en dat er in China weinig wordt gedaan als het gaat om de handhaving van 
intellectuele eigendomsrechten;

5. benadrukt de behoefte aan een betere toegang tot overheidsmarkten; is bezorgd over het 
Chinese beleid met betrekking tot openbare aanbestedingen, waarbij openlijk wordt 
gediscrimineerd; benadrukt dat de EU druk moet blijven uitoefenen op China om spoedig toe 
te treden tot de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten;

6. verwelkomt de inspanningen die door China zijn verricht om binnenlandse normen af te 
stemmen op internationale normen; is echter bezorgd over het feit dat er steeds meer 
specifieke binnenlandse normen en certificeringsprocedures worden ingevoerd, waardoor er 
nieuwe technische handelsbarrières worden gecreëerd.


