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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za mednarodno trgovino kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja medsebojno odvisnost med kitajskim trgom in trgom EU ter potrebo po enakih 
konkurenčnih pogojih za preprečevanje protekcionizma; ugotavlja, da je Kitajska dosegla 
napredek pri odpiranju svojih trgov; vseeno pa poudarja potrebo po obravnavi „nekaterih 
notranjih ukrepov“ na Kitajskem, ki poslabšujejo poslovno ozračje za evropska podjetja; 
meni, da bi ob siceršnjem ostajanju na poti STO lahko izboljšali trgovinske odnose s 
podpisom sporazuma o prosti trgovini s Kitajsko;

2. poudarja pomen gospodarskega in trgovinskega dialoga med EU in Kitajsko na visoki 
ravni; poziva EU in Kitajsko, naj dvakrat na leto organizirata sestanke za krepitev 
medsebojnega dialoga, zlasti na področjih naložb, zagotavljanja storitev, pravic 
intelektualne lastnine, standardov, javnega naročanja, varnosti proizvodov in dostopa do 
surovin;

3. obžaluje, da naložbeno okolje na Kitajskem ni dovolj pregledno in da še vedno obstajajo 
diskriminatorne zahteve; poziva k sklenitvi dvostranskega sporazuma s Kitajsko o 
naložbah, s katerim bi izboljšali tržni dostop za naložbe;

4. izraža zaskrbljenost zaradi visokih stopenj ponarejanja in piratstva ter nizke stopnje 
uveljavljanja pravic intelektualne lastnine na Kitajskem;

5. poudarja potrebo po boljšem dostopu do javnih trgov; izraža zaskrbljenost zaradi kitajske 
politike javnega naročanja, ki je očitno diskriminatorna; poudarja, da mora EU še naprej 
pritiskati na Kitajsko, naj čim prej pristopi k podpisu sporazuma o javnih naročilih;

6. pozdravlja prizadevanje Kitajske za uskladitev nacionalnih standardov z mednarodnimi; 
vseeno pa izraža zaskrbljenost zaradi uvajanja vse podrobnejših nacionalnih standardov in 
postopkov potrjevanja, zaradi katerih nastajajo nove tehnične ovire za trgovino.


