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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Handlu 
Międzynarodowego, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

WTO
1. wzywa do dalszego dialogu umożliwiającego Chinom prace nad nieuregulowanymi 

jeszcze dziedzinami, które wzbudzają niepokój przemysłu Unii Europejskiej, takimi jak 
egzekwowanie praw własności intelektualnej, przejrzystości, a także norm 
środowiskowych, społecznych i zdrowotnych;

2. domaga się, aby Chiny przystąpiły do Porozumienia w sprawie zamówień rządowych 
zawieranego w ramach WTO oraz do uruchomienia wielkoskalowych projektów 
infrastrukturalnych w dziedzinie inwestycji i handlu;

Prawa własności intelektualnej

3. wyraża przekonanie, że w miarę, jak w Chinach powstawać będzie więcej innowacji, w 
interesie tego kraju będzie ochrona praw własności intelektualnej; twierdzi jednak, że 
przepisy wymagające wyłącznej rejestracji innowacji w Chinach stanowiłyby poważne 
ograniczenie dla działalności handlowej, uniemożliwiłyby Chinom korzystanie z 
innowacji oraz zdewaluowałyby markę „Made in China”; 

Bezpieczeństwo produktu

4. z zadowoleniem przyjmuje zdecydowane wysiłki Chin w kierunku poprawy 
bezpieczeństwa produktów, w tym bezpieczeństwa zabawek, a także wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do umocnienia współpracy z Administracją Kontroli Jakości, 
Nadzoru i Kwarantanny Chin;

5. podkreśla znaczenie trójstronnych kontaktów pomiędzy Komisją oraz władzami USA i 
Chin w celu poprawy globalnego kierowania bezpieczeństwem produktów; 

6. wzywa Komisję do wspierania współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, 
szerszego informowania o stronie internetowej zawierającej bazę danych dostępu do 
rynku oraz poprawy mechanizmów rozstrzygania sporów;

7. zachęca do realizacji programów, których celem jest rozszerzenie relacji handlowych 
pomiędzy Chinami i UE, takich jak program szkolenia kadr kierowniczych; wzywa 
Komisję do rozszerzenia pomocy technicznej dla Chin w celu wdrożenia przepisów 
zdrowotnych i bezpieczeństwa oraz poprawy współpracy celnej;
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