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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão do 
Comércio Internacional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

OMC

1. Apela a um reforço do diálogo com a China para que este país possa resolver os 
problemas que suscitam preocupação à indústria da UE, tais como o respeito dos direitos 
de propriedade intelectual, da transparência e das normas ambientais, sociais e sanitárias;

2. Exorta a China a aderir ao Acordo sobre Contratos Públicos da OMC e a abrir os projectos 
de infra-estruturas de grande envergadura ao investimento e ao comércio;

Direitos de propriedade intelectual

3. Considera que a China, pelo facto de se tornar mais inovadora, tem todo o interesse em 
proteger os direitos de propriedade intelectual; entende, contudo, que regulamentações
que exijam o registo exclusivo das inovações na China condicionariam fortemente as 
actividades comerciais, impediriam a China de beneficiar das inovações e desvalorizariam
a marca "Made in China";

Segurança dos produtos

4. Congratula-se com os esforços significativos da China no que diz respeito à melhoria da 
segurança dos produtos, nomeadamente dos brinquedos, e exorta a Comissão e os 
Estados-Membros a reforçarem a cooperação com a Administração de Supervisão da
Qualidade, de Inspecção e de Quarentena da China (AQSIQ);

5. Salienta a importância dos contactos trilaterais entre a Comissão e as administrações 
norte-americana e chinesa com vista a melhorar a governação global da segurança dos 
produtos;

6. Exorta a Comissão a promover a cooperação entre empresas, a divulgar o sítio Internet 
que contém a base de dados de acesso aos mercados e a melhorar os mecanismos de 
resolução de litígios;

7. Incentiva a criação de programas destinados a desenvolver as relações comerciais entre a
UE e a China, tais como o programa de formação de quadros superiores; convida a 
Comissão a reforçar a assistência técnica prestada à China, tendo em vista a aplicação das 
normas de segurança e de saúde e a melhoria da cooperação aduaneira.
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