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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru comerț 
internațional, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție 
ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază interdependența dintre piața chineză și cea europeană și nevoia unor condiții 
echitabile de concurență, care să elimine protecționismul; constată progresul înregistrat de 
China în privința deschiderii piețelor sale; subliniază, cu toate acestea, necesitatea 
abordării anumitor „măsuri din spatele frontierelor” în China, care afectează climatul de 
afaceri pentru întreprinderile europene; consideră, în condițiile respectării normelor OMC, 
că un acord de liber schimb cu China ar putea îmbunătăți relațiile comerciale;

2. subliniază importanța dialogului economic și comercial la nivel înalt UE-China; invită UE 
și China să se reunească de două ori în fiecare an pentru a consolida dialogul dintre ele, 
îndeosebi cu privire la investiții, prestarea de servicii, drepturile de proprietate 
intelectuală, standarde, achiziții publice, siguranța produselor și accesul la materii prime;

3. regretă faptul că climatul economic în China este lipsit de transparență și că există în 
continuare cerințe discriminatorii; solicită un acord bilateral de investiții cu China, cu 
scopul de a facilita accesul pe piață pentru investiții;

4. este preocupat de nivelul ridicat de contrafacere și piraterie și de nivelul scăzut de 
protejare a DPI în China;

5. subliniază necesitatea unui acces mai bun la piețele publice; este preocupat de politicile 
chineze cu privire la achizițiile publice, domeniu în care se practică discriminarea în mod 
fățiș; subliniază că UE trebuie să își mențină presiunea asupra Chinei de a adera rapid la 
Acordul privind achizițiile publice;

6. salută eforturile depuse de China în alinierea standardelor naționale la standardele 
internaționale; este preocupat totuși de introducerea de standarde naționale și proceduri de 
certificare cu caracter tot mai specific, care creează noi bariere tehnice în calea 
comerțului.


