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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ 
Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

Id-WTO
1. Jitlob biex ikompli d-djalogu ħalli ċ-Ċina tkun tista' tindirizza dawk l-oqsma li għadhom 

iqanqlu tħassib għall-industrija fl-UE, bħall-infurzar tad-Drittijiet tal-Propjetà 
Intellettwali, it-trasparenza u l-istandards ambjentali, soċjali u tas-saħħa;

2. Jistieden liċ-Ċina biex tissieħeb fil-Ftehima dwar l-Akkwist Pubbliku tad-WTO u biex 
tiftaħ proġetti ta' infrastruttura fuq skala kbira fl-investiment u l-kummerċ;

Drittijiet tal-Propjetà Intellettwali

3. Jemmen li, filwaqt li ċ-Ċina qiegħda ssir aktar innovattiva, ikun fl-aħjar interessi tagħha li 
tħares id-Drittijiet tal-Propjetà Intellettwali; jemmen, madankollu, li regolamenti li 
jeħtieġu r-reġistrazzjoni esklużiva tal-innovazzjonijiet fiċ-Ċina jistgħu jxekklu bil-kbir l-
attivitajiet tan-negozju, ma jħallux liċ-Ċina tibbenefika mill-innovazzjoni u jiżvalutaw il-
marka "Made in China";

Sikurezza tal-prodott

4. Jilqa' b'sodisfazzjon l-isforzi sinifikanti li għamlet iċ-Ċina rigward it-titjib fis-sikurezza 
tal-prodotti, inkluża s-sikurezza tal-ġugarelli, u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri biex isaħħu l-koperazzjoni mal-Amministrazzjoni Ċiniża tal-Kontroll tal-
Kwalità, tal-Ispezzjoni u tal-Kwarantina (AQSIQ);

5. Jisħaq fuq l-importanza tal-kuntatti trilaterali bejn il-Kummissjoni, u l-
amministrazzjonijiet tal-Istati Uniti u ċ-Ċina bil-għan li titjieb il-governanza globali tas-
sikurezza tal-prodotti;

6. Jistieden lill-Kummissjoni biex iġġib 'il quddiem il-koperazzjoni bejn negozju u negozju, 
biex iżżid l-għarfien tal-websajt tal-Bażi tad-Data dwar l-Aċċess għas-Swieq u biex 
ittejjeb il-mekkaniżmi għas-soluzzjoni tat-tilwim;

7. Jinkoraġġixi l-programmi mfassla biex iżidu l-parteċipazzjoni fil-kummerċ bejn iċ-Ċina u 
l-UE, bħall-Programm għat-Taħriġ tal-Eżekuttiv; jistieden lill-Kummissjoni sabiex iżżid 
l-assistenza teknika għaċ-Ċina sabiex jiġu implimentati regoli dwar is-saħħa u s-sikurezza 
kif ukoll sabiex titjieb il-koperazzjoni doganali.


	749192mt.doc

