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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för internationell 
handel att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar det ömsesidiga beroendet mellan Kinas och EU:s marknader 
och behovet av lika villkor utan protektionism. Parlamentet noterar att Kina alltmer 
öppnar sina marknader. Parlamentet betonar dock att det är nödvändigt att ta itu med vissa 
icke-tariffära åtgärder i Kina, vilka försämrar affärsklimatet för europeiska företag. 
Parlamentet anser att ett frihandelsavtal med Kina skulle kunna förbättra 
handelsförbindelserna med landet, samtidigt som man fortsätter på WTO-vägen.

2. Europaparlamentet betonar betydelsen av högnivådialogen om ekonomi och handel 
mellan EU och Kina. Parlamentet efterlyser möten mellan EU och Kina två gånger om 
året för att stärka dialogen, särskilt när det gäller investeringar, tillhandahållande av 
tjänster, immateriella rättigheter, standarder, offentlig upphandling, produktsäkerhet och 
tillgång till råvaror.

3. Europaparlamentet beklagar att insyn och öppenhet saknas i Kinas investeringsklimat och 
att diskriminerande krav fortfarande existerar. Parlamentet efterlyser ett bilateralt 
investeringsavtal med Kina för att öppna upp marknaden för investeringar.

4. Europaparlamentet är bekymrat över varumärkesförfalskningens och pirattillverkningens 
omfattning och det svaga skyddet av den immateriella äganderätten i Kina.

5. Europaparlamentet betonar behovet av bättre tillträde till offentliga marknader. 
Parlamentet är bekymrat över Kinas politik för offentlig upphandling, som är öppet 
diskriminerande. Parlamentet betonar att EU måste fortsätta utöva påtryckningar på Kina 
så att landet snabbt ansluter sig till avtalet om offentlig upphandling (GPA).

6. Europaparlamentet välkomnar Kinas försök att anpassa de nationella standarderna till 
internationella standarder. Parlamentet är dock bekymrat över att allt fler särskilda 
nationella standarder och certifieringsförfaranden införs, vilket leder till nya tekniska 
handelshinder.


