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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

WTO
1. vyzývá k dalšímu dialogu s cílem umožnit Číně, aby řešila otázky, které jsou z hlediska 

průmyslu EU stále problematické, jako např. prosazování práv duševního vlastnictví, 
transparentnost a normy v oblasti životního prostředí a zdraví a sociální normy; 

2. vyzývá Čínu, aby se připojila k dohodě WTO o veřejných zakázkách a aby rozsáhlé 
projekty v oblasti infrastruktury otevřela investicím a obchodu;

Práva duševního vlastnictví

3. je přesvědčen o tom, že vzhledem k rozvoji inovací v Číně je ochrana práv duševního 
vlastnictví v jejím nejlepším zájmu; současně je však přesvědčen o tom, že předpisy 
požadující v Číně registraci výhradních práv k inovacím by výrazně omezily obchodní 
činnost, znemožnily by, aby měla Čína z inovací prospěch, a vedly by ke znehodnocení 
značky „Made in China“;

Bezpečnost výrobků

4. vítá, že Čína vynaložila značné úsilí na to, aby zvýšila bezpečnost svých výrobků, včetně 
bezpečnosti hraček, a vyzývá Komisi a členské státy k užší spolupráci s čínským úřadem 
„General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)“;

5. zdůrazňuje význam třístranné komunikace mezi Komisí a vládami USA a Číny zaměřené 
na zlepšení celosvětového řízení bezpečnosti výrobků;

6. vyzývá Komisi, aby podporovala spolupráci mezi podniky, zvýšila povědomí 
o internetových stránkách databáze o přístupu na trh a zdokonalila mechanismy pro 
řešení sporů;

7. vyjadřuje podporu programům, jako je program vzdělávání vedoucích pracovníků, jejichž 
cílem je rozšířit obchodní styky mezi Čínou a EU; vyzývá Komisi, aby zvýšila 
technickou pomoc Číně a pomohla jí tak provádět zdravotní a bezpečnostní předpisy 
a zlepšit celní spolupráci.
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