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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

WTO
1. požaduje ďalší dialóg s cieľom umožniť Číne, aby sa zaoberala nedoriešenými otázkami, 

ktoré z hľadiska priemyslu EÚ predstavujú problémy, ako napríklad presadzovanie práv 
duševného vlastníctva, transparentnosť a environmentálne, sociálne a zdravotné normy;

2. vyzýva Čínu, aby sa pripojila k dohode WTO o vládnom obstarávaní a aby rozsiahle 
infraštruktúrne projekty otvorila investíciám a obchodu;

Práva duševného vlastníctva

3. je presvedčený, že vzhľadom na to, že v Číne sa čoraz viac rozvíjajú inovácie, je v jej 
najlepšom záujme chrániť práva duševného vlastníctva; domnieva sa však, že právne 
predpisy vyžadujúce výhradnú registráciu inovácií v Číne by výrazne obmedzili 
obchodnú činnosť, zabránili by Číne mať z inovácií úžitok a znehodnotili by značku 
„Vyrobené v Číne“;

Bezpečnosť výrobkov

4. víta značné úsilie Číny, pokiaľ ide o zvýšenie bezpečnosti výrobkov vrátane bezpečnosti 
hračiek, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili spoluprácu s čínskym správnym 
úradom pre kontrolu kvality, inšpekciu a karanténu;

5. zdôrazňuje význam trojstranných kontaktov medzi Komisiou a vládami USA a Číny, 
ktoré sú zamerané na zlepšenie globálneho riadenia bezpečnosti výrobkov;

6. vyzýva Komisiu, aby podporovala spoluprácu medzi podnikmi, zvyšovala povedomie o 
internetovej stránke databázy o prístupe na trh a zdokonalila mechanizmy na urovnávanie 
sporov;

7. podporuje programy určené na rozširovanie obchodných stykov medzi Čínou a EÚ, ako 
je program na vzdelávanie vedúcich pracovníkov; vyzýva Komisiu, aby zvýšila technickú 
pomoc Číne pri zavádzaní zdravotných a bezpečnostných predpisov a zlepšovaní colnej 
spolupráce.
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