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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Handlu 
Międzynarodowego, właściwej w tej sprawie, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla współzależność rynku chińskiego i unijnego oraz potrzebę istnienia równych 
szans i unikania protekcjonizmu; odnotowuje postęp poczyniony przez Chiny na rzecz 
otwarcia swych rynków; podkreśla jednak potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi na 
pewne kwestie dotyczące działań podejmowanych na wewnętrznym rynku chińskim, 
które sprawiają, że klimat rynkowy dla przedsiębiorców europejskich jest mniej 
przyjazny; wyraża opinię, że – przy jednoczesnej kontynuacji współpracy w ramach WTO 
– umowa o wolnym handlu z Chinami mogłaby przyczynić się do poprawy relacji 
handlowych;

2. zwraca szczególną uwagę na znaczenie dialogu wysokiego szczebla ds. gospodarczych i 
handlowych UE-Chiny; wzywa UE i Chiny do organizowania dwa razu w roku 
wspólnych spotkań w celu wzmocnienia wzajemnego dialogu, zwłaszcza w kwestiach 
dotyczących inwestycji, świadczenia usług, praw do własności intelektualnej, standardów, 
zamówień publicznych, bezpieczeństwa produktów i dostępu do surowców;

3. wyraża ubolewanie, że klimatowi inwestycyjnemu w Chinach brakuje przejrzystości oraz 
że wciąż obowiązują tam dyskryminacyjne wymogi; wzywa do zawarcia dwustronnej 
umowy inwestycyjnej z Chinami mającej na celu zwiększony dostęp rynku do inwestycji;

4. wyraża zaniepokojenie mającym w Chinach znaczną skalę podrabianiem i piractwem, a 
także niskim poziomem egzekwowania praw własności intelektualnej;

5. podkreśla potrzebę lepszego dostępu do rynków publicznych; wyraża zaniepokojenie 
polityką Chin w dziedzinie zamówień publicznych, które są w jawny sposób 
dyskryminujące; podkreśla, że UE musi w dalszym ciągu wywierać nacisk na Chiny w 
celu szybkiego zawarcia porozumienia w sprawie zamówień publicznych (GPA);

6. z zadowoleniem odnosi się do wysiłków czynionych przez Chiny na rzecz 
dostosowywania standardów krajowych do standardów międzynarodowych; wyraża 
jednak zaniepokojenie tym, że wprowadzane są jeszcze bardziej szczegółowe standardy 
krajowe i procedury w zakresie certyfikacji, które tworzą nowe przeszkody natury 
technicznej dla relacji handlowych.


