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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

WTO
1. roept op tot een verdere dialoog om China in staat te stellen de openstaande zorgpunten 

van de industrie in de EU aan te pakken, zoals de handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten, transparantie en sociale, gezondheids- en milieunormen;

2. roept China op zich aan te sluiten bij de WTO-overeenkomst inzake overheidsopdrachten 
en grootschalige infrastructuurprojecten open te stellen voor investeringen en handel;

Intellectuele-eigendomsrechten

3. gelooft dat het in China’s eigen belang is – nu het land innovatiever wordt – om 
intellectuele-eigendomsrechten te beschermen; gelooft echter dat voorschriften die 
bepalen dat innovaties uitsluitend in China mogen worden geregistreerd, ernstige 
beperkingen zullen opleggen aan bedrijfsactiviteiten, China zullen beletten van innovatie 
te profiteren en de waarde van het merk “Made in China” zullen aantasten;

Productveiligheid

4. is blij met de grote inspanningen die China zich heeft getroost om de productveiligheid te 
verbeteren, met name de veiligheid van speelgoed, en roept de Commissie en de lidstaten 
op de samenwerking met de Chinese dienst voor kwaliteitstoezicht, inspectie en 
quarantaine (AQSIQ) te intensiveren;

5. benadrukt het belang van trilaterale contacten tussen de Commissie, de VS en Chinese 
overheden die tot doel hebben de global governance van productveiligheid te verbeteren;

6. roept de Commissie op samenwerking tussen bedrijven te stimuleren, de aandacht te 
vestigen op de website van de Databank markttoegang en de mechanismen voor het 
beslechten van geschillen te verbeteren;

7. stimuleert programma’s ter intensivering van deelname aan de handel tussen China en de 
EU, zoals het Opleidingsprogramma voor managers; roept de Commissie op de 
technische bijstand aan China op te voeren om gezondheids- en veiligheidsvoorschriften 
in te voeren en de samenwerking op douanegebied te verbeteren.
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