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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru comerț 
internațional, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție 
ce urmează a fi adoptată:

OMC
1. solicită continuarea dialogului, pentru a permite Chinei să soluționeze problemele care nu 

și-au găsit încă o rezolvare și care preocupă cercurile industriale din UE, cum ar fi 
aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală, transparența și normele ambientale, 
sociale și în materie de sănătate;

2. invită China să se alăture Acordului privind achizițiile publice al OMC și să imprime 
proiectelor de mare anvergură din domeniul infrastructurii un caracter deschis pentru 
investiții și comerț;

Drepturile de proprietate intelectuală

3. consideră că, întrucât rolul inovațiilor devine, în China, din ce în ce mai important, 
protejarea drepturilor de proprietate intelectuală slujește intereselor proprii ale acestei 
țări; consideră, însă, că reglementările care reclamă înregistrarea exclusiv în China a 
inovațiilor ar introduce constrângeri grave în ceea ce privește activitatea de afaceri, ar 
împiedica China să beneficieze de pe urma inovațiilor și ar devaloriza eticheta „Fabricat 
în China”; 

Siguranța produselor

4. salută eforturile semnificative depuse de China pentru îmbunătățirea siguranței 
produselor, inclusiv a jucăriilor, și solicită Comisiei și statelor membre să-și intensifice 
colaborarea cu administrația chineză pentru controlul calității, inspecție și carantină 
(AQSIQ);

5. subliniază importanța contactelor tripartite dintre Comisie, administrația SUA și 
administrația chineză, care urmăresc îmbunătățirea guvernanței la nivel mondial în 
materie de siguranță a produselor; 

6. solicită Comisiei să promoveze cooperarea dintre întreprinderi, să popularizeze site-ul 
conținând baza de date privind accesul pe piață și să îmbunătățească mecanismele de 
soluționare a diferendelor;

7. încurajează programele concepute pentru a lărgi participarea China-UE în sectorul 
comerțului, cum ar fi programul de formare a personalului de execuție; solicită Comisiei 
să mărească asistența tehnică acordată Chinei pentru implementarea normelor privind 
sănătatea și siguranța și pentru îmbunătățirea cooperării în materie vamală.
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