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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om International 
Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

WTO
1. opfordrer til yderligere dialog for at gøre Kina i stand til at håndtere de uløste problemer, 

der anføres af den europæiske industri, som f.eks. håndhævelsen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, åbenhed og miljømæssige, sociale og sundhedsrelaterede standarder;

2. opfordrer Kina til at deltage i WTO-aftalen om offentlige indkøb og at åbne op for 
omfattende infrastrukturprojekter inden for investeringer og handel;

Intellektuelle ejendomsrettigheder

3. mener, at Kinas interesser, i takt med at det bliver mere innovativt, bedst varetages ved at 
beskytte de intellektuelle ejendomsrettigheder; mener imidlertid, at bestemmelser, der 
kræver eksklusiv registrering af nyskabelser i Kina stærkt ville begrænse 
erhvervsaktiviteterne, forhindre Kina i at drage fordel af innovation og forringe værdien af 
brandet "Made in China";

Produktsikkerhed

4. glæder sig over Kinas store indsats for at forbedre produktsikkerheden, herunder 
legetøjssikkerhed, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke 
samarbejdet med AQSIQ (Administration of Quality Supervision, Inspection and 
Quarantine);

5. understreger vigtigheden af trilaterale kontakter mellem Kommissionen og de 
amerikanske og kinesiske myndigheder med det formål at forbedre den globale styring af 
produktsikkerhed;

6. opfordrer Kommissionen til at fremme samarbejdet mellem virksomhederne, at øge 
kendskabet til webstedet for markedsadgangsdatabasen og forbedre ordningerne for 
bilæggelse af tvister;

7. støtter programmer, der har til formål at øge handelen mellem EU og Kina, som f.eks. 
lederuddannelsesprogrammer; opfordrer Kommissionen til at øge den tekniske bistand til 
Kina for at gennemføre sundheds- og sikkerhedsregler og forbedre toldsamarbejdet.
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