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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

СТО

1. призовава за продължаване на диалога, за да се даде възможност на Китай да 
разреши оставащите проблеми в областите, които будят загрижеността на 
промишлеността на ЕС, като например прилагане на права върху интелектуалната 
собственост, прозрачност и стандарти в областта на околната среда, социални и 
здравни стандарти;

2. призовава Китай да се присъедини към Споразумението на СТО за държавните 
поръчки и да даде ход на широкомащабни инфраструктурни проекти в областта на 
инвестициите и търговията;

Права върху интелектуалната собственост

3. счита, че е в интерес на Китай да закриля правата върху интелектуалната 
собственост, като се има предвид, че държавата бележи все по-голям напредък в 
областта на иновациите; в същото време счита, че разпоредбите, изискващи 
иновациите да бъдат регистрирани изключително и само в Китай, ще ограничат 
сериозно стопанските дейности, ще попречат на Китай да се възползва от 
иновациите, както и могат да доведат до обезценяване на марката „Произведено в 
Китай“. 

Безопасност на продуктите

4. приветства значителните усилия, положени от Китай за подобряване на 
безопасността на продуктите, включително безопасността на играчките и призовава 
Комисията и държавите-членки да засилят сътрудничеството с Главната 
администрация на Китай за контрол на качеството, инспекции и поставяне под 
карантина (AQSIQ);

5. подчертава значението на тристранните контакти между Комисията и 
администрациите на САЩ и Китай с цел подобряване на управлението на 
безопасността на продуктите в световен мащаб; 

6. призовава Комисията да насърчава сътрудничеството между стопанските субекти, 
да популяризира сайта на Базата данни за достъп до пазари и да подобри 
механизмите за уреждане на спорове;

7. насърчава осъществяването на програми, предназначени да разширят търговските 
взаимоотношения между Китай и ЕС, като например програмата за обучение на 
изпълнителни кадри; призовава Комисията да увеличи техническата помощ за 
Китай с цел прилагане на правилата за закрила на здравето и безопасността и да 
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подобри митническото сътрудничество.
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