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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

ΠΟΕ

1. ζητεί περαιτέρω διάλογο προκειμένου να δοθεί στην Κίνα η δυνατότητα να αντιμετωπίσει
τα ζητήματα ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος για τη βιομηχανία της ΕΕ, όπως η εφαρμογή των 
Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, η διαφάνεια, και τα πρότυπα για το περιβάλλον, 
την κοινωνία και την υγεία· 

2. ζητεί από την Κίνα να προσχωρήσει στη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις του 
Π.Ο.Ε και να ξεκινήσει μεγάλης κλίμακας έργα υποδομής για τις επενδύσεις και το 
εμπόριο· 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

3. πιστεύει ότι, καθώς η Κίνα προχωρά σε καινοτομίες, είναι προς το συμφέρον της να 
προστατεύει τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας· πιστεύει, ωστόσο, ότι κανονισμοί 
που θα απαιτούσαν αποκλειστική καταχώρηση καινοτομιών στην Κίνα θα περιόριζαν σε 
μεγάλο βαθμό τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, θα εμπόδιζαν την Κίνα από το να 
ωφεληθεί από την καινοτομία και θα απαξίωναν το σήμα "Made in China"·

Ασφάλεια προϊόντων

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις σημαντικές προσπάθειες που έχει κάνει η Κίνα για 
την ενίσχυση της ασφάλειας των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των παιχνιδιών, και 
ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία με την
Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ποιότητας, Επιθεώρησης και Καραντίνας της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Κίνας (AQSIQ)·

5. υπογραμμίζει τη σημασία των τριμερών επαφών μεταξύ της Επιτροπής και των 
διοικήσεων των Η.Π.Α. και της Κίνας με στόχο τη βελτίωση της παγκόσμιας 
διακυβέρνησης στον τομέα της ασφάλειας των προϊόντων·

6. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, να 
μεριμνήσει ώστε να γίνει ευρύτερα γνωστός ο ιστοχώρος της Market Access Database 
(βάσης δεδομένων για την πρόσβαση στην αγορά) και να βελτιώσει τους μηχανισμούς 
επίλυσης διαφορών· 

7. στηρίζει προγράμματα σχεδιασμένα για την αύξηση της συμμετοχής στο εμπόριο μεταξύ 
Κίνας-ΕΕ, όπως το πρόγραμμα κατάρτισης ανωτέρων στελεχών· καλεί την Επιτροπή να 
αυξήσει την τεχνική βοήθεια προς την Κίνα με σκοπό την εφαρμογή των κανόνων για την 
υγιεινή και την ασφάλεια και τη βελτίωση της τελωνειακής συνεργασίας.
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