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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

WTO
1. további párbeszédre szólít fel annak érdekében, hogy lehetővé tegye Kína számára az EU 

iparát kiemelkedő mértékben aggasztó területek – mint a szellemi tulajdonjogok 
érvényesítése, az átláthatóság és a környezeti, szociális és egészségügyi normák –
kezelését;

2. felszólítja Kínát, hogy csatlakozzon a WTO kormányzati beszerzési megállapodásához, 
és kezdjen nagyszabású infrastrukturális projektekbe a beruházás és a kereskedelem 
tekintetében;

Szellemi tulajdonjogok

3. úgy véli, hogy mivel Kína egyre innovatívabbá válik, saját jól felfogott érdekében fog 
állni, hogy védje a szellemi tulajdonjogokat; mindazonáltal úgy véli, hogy az olyan 
rendeletek, amelyek megkövetelik az innovációk kizárólag Kínában történő bejegyzését, 
súlyosan korlátoznák az üzleti tevékenységeket, és megakadályoznák Kína számára, hogy 
hasznot húzzon az innovációból, és leértékelnék a „Made in China” védjegyet; 

Termékbiztonság

4. üdvözli, hogy Kína jelentős erőfeszítéseket tett a termékbiztonság, beleértve a játékok 
biztonságának javítása terén, továbbá felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
erősítsék együttműködésüket a kínai Minőségfelügyeleti, - ellenőrzési és Karantén 
Hivatallal (AQSIQ);

5. hangsúlyozza a Bizottság, az USA és Kína illetékes hivatalai közötti háromoldalú 
kapcsolatok fontosságát, amelyek célja a termékbiztonság globális irányításának javítása; 

6. felszólítja a Bizottságot, hogy segítse elő a vállalatok közötti együttműködést, hívja fel a 
figyelmet a piacrajutási adatbázis webhelyére, és javítsa a vitarendezési 
mechanizmusokat;

7. ösztönzi a Kína EU-s kereskedelmi részvételének fokozására irányuló programokat, 
például az Ügyvezetőképző Programot (Executive Training Programme); felszólítja a 
Bizottságot, hogy fokozza a Kínának nyújtott technikai segítséget az egészségügyi és 
biztonsági előírások végrehajtása, illetve a vámügyi együttműködés javítása érdekében.
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