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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje vzájomnú závislosť čínskeho trhu a trhu EÚ a potrebu rovnakých podmienok 
bez protekcionizmu; všíma si pokrok, ktorý dosiahla Čína pri otváraní svojich trhov; 
zdôrazňuje však, že je potrebné zaoberať sa určitými opatreniami v Číne, ktoré platia 
za hranicami a ktoré zhoršujú podnikateľské prostredie pre európske podniky; domnieva sa, 
že dohodou o voľnom obchode s Čínou by sa zlepšili obchodné vzťahy, treba však pritom 
postupovať v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO);

2. vyzdvihuje dôležitosť hospodárskeho a obchodného dialógu na vysokej úrovni medzi EÚ 
a Čínou; vyzýva EÚ a Čínu, aby pravidelne každé dva roky organizovali spoločné zasadnutie 
s cieľom posilniť tento dialóg, najmä pokiaľ ide o investície, poskytovanie služieb, práva 
duševného vlastníctva, normy, verejné obstarávanie, bezpečnosť výrobkov a prístup 
k surovinám;

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v Číne chýba v oblasti investícií transparentnosť a že sa 
ešte stále vyskytujú diskriminačné požiadavky; žiada, aby sa s Čínou uzatvorila dvojstranná 
investičná dohoda v záujme zvýšenia prístupu investícií na trh;

4. vyjadruje znepokojenie nad vysokou úrovňou falšovania a pirátstva a nízkou úrovňou 
presadzovania práv duševného vlastníctva v Číne;

5. zdôrazňuje potrebu lepšieho prístupu na verejné trhy; vyjadruje znepokojenie nad čínskymi 
politikami v oblasti verejného obstarávania, ktoré otvorene diskriminujú; zdôrazňuje, že EÚ 
musí naďalej vyvíjať tlak na Čínu, aby urýchlene pristúpila k Dohode o vládnom obstarávaní 
(GPA);

6. víta úsilie Číny pri harmonizácii vnútroštátnych a medzinárodných noriem; vyjadruje však 
znepokojenie nad tým, že sa zavádza stále viac osobitných vnútroštátnych noriem a postupov 
osvedčovania, čo prispieva k vytváraniu nových technických prekážok obchodu.


