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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za mednarodno trgovino kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

STO
1. poziva k nadaljnjemu dialogu, da bi Kitajski omogočili odgovor na preostala področja 

pomislekov industrije EU, kot so uveljavitev pravic intelektualne lastnine, preglednost in 
okoljski, socialni in zdravstveni standardi;

2. poziva Kitajsko, naj se pridruži sporazumu Svetovne trgovinske organizacije o javnih 
naročilih in odpre infrastrukturne projekte velikega merila naložbam in trgovini;

Pravice intelektualne lastnine

3. meni, da, ker postaja Kitajska bolj inovativna, je v njenem interesu, da zaščiti pravice 
intelektualne lastnine; vendar meni, da bi predpisi, ki bi zahtevali izključno registracijo 
inovacij na Kitajskem, pomenili hudo oviro za poslovanje, preprečili Kitajski črpanje 
koristi iz inovacij in razvrednotili znamko „narejeno na Kitajskem“;  

Varnost izdelkov

4. pozdravlja pomembna prizadevanja Kitajske glede izboljšanja varnosti izdelkov, vključno 
z varnostjo igrač, ter poziva države članice, naj okrepijo sodelovanje s kitajsko upravo za 
nadzor kakovosti, pregled in karanteno (AQSIQ);

5. poudarja pomen tristranskih stikov med Komisijo in upravnimi službami ZDA in 
Kitajske, katerih cilj je izboljšati svetovno upravljanje varnosti izdelkov; 

6. poziva Komisijo, naj spodbuja medpodjetniško sodelovanje, poveča ozaveščenost glede 
spletišča podatkovne zbirke o dostopu na trge in izboljša mehanizem za reševanje sporov;

7. spodbuja programe, namenjene povečanju udeležbe v trgovini med Kitajsko in EU, kot je 
na primer program za usposabljanje vodilnih delavcev; poziva Komisijo, naj zagotovi 
tehnično pomoč Kitajski, da bodo lahko izvajali zdravstvene in varnostne predpise ter 
izboljšali carinsko sodelovanje.
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