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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за сключването на Споразумението 
за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Китайската 
народна република за закрила на географските указания
(COM2020/0213 – C9-xxxx/2020 – 2020/0089(NLE))

Европейският парламент,

– като взе предвид проекта за решение на Съвета X,

– като взе предвид проекта на споразумение за сътрудничество между Европейския 
съюз и правителството на Китайската народна република за закрила на 
географските указания (COM(2020)0213),

– като взе предвид предложението за решение на Съвета за сключването на 
Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и правителството на 
Китайската народна република за закрила на географските указания 
(COM(2020)0213),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 
207, параграф 3, член 207, параграф 4, първа алинея, във връзка с член 218, 
параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v), и член 218, параграф 7 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата 
върху интелектуалната собственост (ТРИПС) на Световната търговска 
организация (СТО),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Търговията – за всички: 
Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“ (COM(2015)0497),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Търговия, растеж и 
интелектуална собственост – Стратегия за защита и прилагане на правата на 
интелектуална собственост в трети държави“ (COM(2014)0389),

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията, озаглавен 
„Доклад относно защитата и прилагането на правата върху интелектуалната 
собственост в трети държави“ SWD(2019)0452 final/2,

– като взе предвид съвместните изявления от 20-ата среща на високо равнище 
между ЕС и Китай, проведена на 16 юли 2018 г., и от 21-вата среща на високо 
равнище между ЕС и Китай, проведена на 9 април 2019 г.,

– като взе предвид своята резолюция от 9 юни 2015 г.1 относно стратегията за 

1 Приети текстове, P8_TA(2015)0219.
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защита и прилагане на правата на интелектуална собственост в трети държави,

– като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2018 г.2 относно актуалното 
състояние на отношенията между ЕС и Китай,

– като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално дял V от 
него относно външната дейност на Съюза,

– като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и 
по-специално член 91, член 100, член 168 и член 207 във връзка с член 218, 
параграф 6, буква а), подточка v) и член 218, параграф 7,

– като взе предвид член 105, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид становището на комисията X, 

– като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A9-
0000/2020),

A. като има предвид, че защитата на географските указания на международно 
равнище е ключов елемент от търговската политика на ЕС, 

Б. като има предвид, че ЕС е най-големият износител на продукти на хранително-
вкусовата промишленост в света и че през 2019 г. той постигна рекорден излишък 
в търговията с продукти на хранително-вкусовата промишленост в размер на 39 
милиарда евро,

В. като има предвид, че износът на продукти на хранително-вкусовата 
промишленост от ЕС за Китай е нараснал значително през последното 
десетилетие, с годишен ръст от над 20% за периода 2009 – 2019 г., като 
търговският дефицит от 1 милиард евро за 2009 г. се превърна в търговски 
излишък от над 9 милиарда евро за 2019 г. и Китай стана третата най-голяма 
експортна дестинация за продукти на хранително-вкусовата промишленост, 
изнасяни от ЕС, съответно след Обединеното кралство и САЩ; като има предвид, 
че се очаква китайският внос на продукти на хранително-вкусовата 
промишленост да нарасне още повече през следващото десетилетие,

Г. като има предвид, че стойността на продажбите в световен мащаб за географските 
указания на ЕС за вина, продукти на хранително-вкусовата промишленост и 
спиртни напитки възлиза на 74,76 милиарда евро3,

Д. като има предвид, че ЕС се радва на международна известност във връзка с 
производството на продукти на хранително-вкусовата промишленост с висока 
стойност и качество,

Е. като има предвид, че много географски указания на ЕС се сблъскват със сериозни 

2 Приети текстове, P8_TA(2018)0343.
3 Проучване на Комисията, публикувано през април 2020 г. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_683
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предизвикателства в Китай, което води до значителни икономически загуби за 
производителите от ЕС, 

З. като има предвид, че споразумението се основава на опита, натрупан чрез проекта 
на ЕС и на Китай за сътрудничество в областта на географските указания, 
приключил през 2013 г.,

И. като има предвид, че се очаква значителен дял от световния икономически растеж 
да бъде генериран извън Европа,

Й. като има предвид, че производителите и износителите на продукти на 
хранително-вкусовата промишленост се налага да работят в трудна международна 
търговска среда,

Л. като има предвид, че това споразумение е важно с оглед на признаването на 
географските указания в международен мащаб, 

Н. като има предвид, че сключването на това споразумение показва, че ЕС и Китай 
могат да постигнат двустранни спогодби, при положение че общите интереси са 
надлежно взети предвид,

1. приветства сключването на първото значимо споразумение между ЕС и Китай по 
въпроси, свързани с търговията; счита, че това споразумение може да бъде важно 
за изграждането на доверие, тъй като ще измерва амбицията на двете страни по 
отношение на ефективното изпълнение и други области на търговското 
сътрудничество; 

2. подчертава значението на стратегическите отношения на ЕС с Китай; подчертава, 
че търговията и инвестициите следва да се базират на правила и ценности, и 
следва да бъдат в основата на многостранната система за търговия;

3. приветства високото равнище на защита, осигурено за списък от 100 европейски 
географски указания, защитени от споразумението, което надхвърля настоящото 
равнище на защита, гарантирано от Споразумението на СТО за свързаните с 
търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост, по-специално 
за храни, но също така и за вина и спиртни напитки; отбелязва, че защитата на 
още 175 географски указания както от ЕС, така и от Китай, ще бъде осигурена до 
4 години след влизането в сила на споразумението, и призовава Комисията да 
информира надлежно Парламента за напредъка на преговорите във връзка с 
удължаването на срока на споразумението;

4. отбелязва, че ЕС има голям търговски дефицит с Китай, но припомня, че в 
областта на продуктите на хранително-вкусовата промишленост ЕС има 
търговски излишък;

5. признава богатото европейско и китайско наследство в областта на 
традиционните хранителни продукти и значението на защитата на географските 
указания в това отношение;

6. изразява съжаление за това, че въпреки защитата, осигурена от споразумението, 
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някои географски указания на ЕС, като например продуктите от сирене, не могат 
да бъдат изнасяни за Китай поради китайските стандарти за внос на храни; 
изисква от Комисията да продължи диалога с Китай с оглед признаване на 
стандартите на ЕС за безопасност на храните, които са сред най-високите в света; 
призовава Китай да премахне неоснователните пречки пред износа на продукти на 
хранително-вкусовата промишленост от ЕС;

7. призовава Китай също така да подкрепи съществуващата многостранна рамка за 
защита на географските указания, като се присъедини към Лисабонската спогодба 
на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и към 
Женевския акт, който е в сила от 26 февруари 2020 г.;

8. подчертава значението на географските указания в рамките на правата върху 
интелектуалната собственост и изтъква значението на усилията, насочени към 
борба с фалшифицираните продукти; насърчава Комисията да продължи 
сътрудничеството с Китай в областта на правата върху интелектуалната 
собственост и изисква от Комисията да продължи да подкрепя дружествата от ЕС 
чрез бюрото за помощ относно правата върху интелектуална собственост; 

9. подчертава значението на ефективното и правилно прилагане на договорените 
разпоредби на споразумението в пазарни условия; потвърждава решимостта на 
Европейския парламент да наблюдава и контролира правилното прилагане на 
споразумението; във връзка с това призовава Комисията да информира 
Парламента относно прилагането на споразумението 2 години след влизането му 
в сила;

10. подчертава, че Икономическото и търговско споразумение между Съединените 
щати и Китай, което влезе в сила на 14 февруари 2020 г., т. нар. „споразумение от 
първа фаза“ между САЩ и Китай, следва да се прилага по недискриминационен 
начин и при пълно спазване на правилата на СТО, както и на ангажиментите, 
поети в Споразумението за географските указания между ЕС и Китай; очаква 
европейските износители да се възползват незабавно от мерките за улесняване на 
търговията в сектора на хранително-вкусовата промишленост;

11. подчертава неотложната необходимост от допълнително подобряване на 
равнопоставените условия на конкуренция между ЕС и Китай в други области; 
настоятелно призовава Китай да разшири конструктивното сътрудничество във 
връзка със защитата на географските указания, така че то да обхване и други 
области на търговията, и да допринася активно, по-специално за текущите 
преговори по двустранното инвестиционно споразумение, реформата на СТО, 
всеобхватните правила относно субсидиите за промишлеността, ролята на 
държавните предприятия, разпоредбите относно принудителния трансфер на 
технологии и свръхкапацитета в стоманодобивния сектор, сектора за 
производство на алуминий или високотехнологичния сектор, в съответствие с 
ангажиментите, поети от него в качеството му на член на СТО, и в съответствие с 
неговото равнище на развитие;

12. припомня необходимостта от амбициозен напредък в преговорите за всеобхватно 
споразумение за инвестиции, което да е насочено към преодоляване на 
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настоящите асиметрии на пазара; подчертава, че е важно да се осигурят 
равнопоставени условия на конкуренция, реципрочност и недискриминационно 
третиране на съответните страни и техните бизнес общности;

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията, както и на Китайската народна република.


