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Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för internationell 
handel att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

Världshandelsorganisationen (WTO)
1. Europaparlamentet efterlyser en fortsatt dialog för att göra det möjligt för Kina att ta itu 

med de återstående områden som oroar näringslivet i EU, exempelvis efterlevnaden av 
handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, öppenhet och normer på områdena miljö, 
samhälle och hälsa.

2. Europaparlamentet uppmanar Kina att ansluta sig till WTO:s avtal om offentlig 
upphandling och att öppna storskaliga infrastrukturprojekt för investeringar och handel.

Immaterialrätter

3. Europaparlamentet anser att det, i takt med att innovationerna ökar i Kina, ligger i landets 
intresse att skydda immaterialrätterna. Bestämmelser som kräver exklusiv registrering av 
innovationer i Kina skulle dock allvarligt begränsa näringslivets verksamhet, hindra Kina 
från att dra nytta av innovationerna och minska värdet i märkningen ”tillverkad i Kina”. 

Produktsäkerhet

4. Europaparlamentet välkomnar de avsevärda insatser som Kina gjort när det gäller 
förbättring av produktsäkerheten, bland annat leksakernas säkerhet, och uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att förstärka sitt samarbete med Kinas administration 
för kvalitetsövervakning, inspektioner och karantän (AQSIQ).

5. Europaparlamentet understryker betydelsen av trepartskontakterna mellan kommissionen, 
Förenta staterna och Kinas förvaltningar i syfte att förbättra produktsäkerhetens globala 
styrning. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja samarbetet mellan företag, öka 
medvetenheten om webbplatsen med databasen om marknadstillträde och förbättra 
tvistlösningssystemen.

7. Program för att öka handelsdeltagandet mellan Kina och EU uppmuntras, exempelvis 
programmet för ledarutbildning. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka det 
tekniska biståndet till Kina, så att hälso- och säkerhetsnormerna kan tillämpas och 
tullsamarbetet förbättras.
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