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EUROOPA PARLAMENDI MUU KUI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI 
ETTEPANEK

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Hiina 
Rahvavabariigi valitsuse vahelise geograafiliste tähiste alase koostöö ja nende tähiste 
kaitset käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta
(COM(2020)0213 – C9-xxxx/2020 – 2020/0089(NLE))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu X,

– võttes arvesse Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise geograafiliste 
tähiste alast koostööd ja nende tähiste kaitset käsitleva lepingu eelnõu 
(COM(2020)0213),

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Hiina 
Rahvavabariigi valitsuse vahelise geograafiliste tähiste alase koostöö ja nende tähiste 
kaitset käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (COM(2020)0213),

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 207 lõikele 3, artikli 207 lõike 4 esimesele lõigule koostoimes 
artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktiga v ning artikli 218 lõikele 7,

– võttes arvesse Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) intellektuaalomandi õiguste 
kaubandusaspektide lepingut (TRIPS),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Kaubandus kõigile: vastutustundlikuma kaubandus- ja 
investeerimispoliitika poole“ (COM(2015)0497),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Kaubandus, majanduskasv ja intellektuaalomand - 
Intellektuaalomandi õiguste kaitse ja tagamise strateegia kolmandates riikides“ 
(COM(2014)0389),

– võttes arvesse komisjoni talituste töödokumenti „Aruanne intellektuaalomandi õiguste 
kaitse ja tagamise kohta kolmandates riikides“ (SWD(2019)0452 final/2),

– võttes arvesse 16. juulil 2018 toimunud ELi ja Hiina 20. tippkohtumisel ning 9. aprillil 
2019 toimunud ELi ja Hiina 21. tippkohtumisel tehtud ühisavaldusi,

– võttes arvesse oma 9. juuni 2015. aasta resolutsiooni1 intellektuaalomandi õiguste kaitse 
ja tagamise strateegia kohta kolmandates riikides,

– võttes arvesse oma 12. septembri 2018. aasta resolutsiooni2 ELi ja Hiina suhete seisu 
kohta,

1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0219.
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0343.
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– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut (ELi leping), eriti selle V jaotist liidu 
välistegevuse kohta,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 91, 100, 168 ja 207 
koostoimes artikli 218 lõike 6 punkti a alapunktiga v ja artikli 218 lõikega 7,

– võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 2,

– võttes arvesse X komisjoni arvamust, 

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A9-0000/2020),

A. arvestades, et geograafiliste tähiste kaitse rahvusvahelisel tasandil on ELi 
kaubanduspoliitika põhielement; 

B. arvestades, et EL on maailma suurim põllumajanduslike toiduainete eksportija ning 
saavutas 2019. aastal 39 miljardi euro suuruse rekordilise põllumajanduslike 
toiduainetega kauplemise ülejäägi;

C. arvestades, et ELi põllumajanduslike toiduainete eksport Hiinasse on viimase kümne 
aasta jooksul tohutult kasvanud ning aastatel 2009–2019 oli aastane kasvumäär üle 
20%, mis muutis 2009. aasta 1 miljardi euro suuruse kaubandusbilansi puudujäägi 2019. 
aastal enam kui 9 miljardi euro suuruseks kaubandusbilansi ülejäägiks, seeläbi tehes 
Hiina ELi põllumajanduslike toiduainete ekspordi kolmandaks sihtkohaks pärast 
Ühendkuningriiki ja USAd; arvestades, et eeldatavasti kasvab Hiina põllumajanduslike 
toiduainete import järgmisel aastakümnel veelgi;

D. arvestades, et veine, põllumajanduslikke toiduaineid ja piiritusjooke hõlmavate ELi 
geograafiliste tähiste ülemaailmne müügiväärtus on 74,76 miljardit eurot3;

E. arvestades, et EL on ülemaailmselt tuntud väärtuslike ja kvaliteetsete põllumajanduslike 
toiduainete tootmise poolest;

F. arvestades, et paljud ELi geograafilised tähised seisavad Hiinas silmitsi 
märkimisväärsete probleemidega, mis põhjustavad ELi tootjatele märkimisväärset 
majanduslikku kahju; 

H.  arvestades, et leping tugineb 2013. aastal lõppenud ELi ja Hiina geograafiliste tähiste 
alase koostöö projekti raames saadud kogemustele;

I. arvestades, et oluline osa ülemaailmsest majanduskasvust peaks tekkima väljaspool 
Euroopat;

J. arvestades, et põllumajanduslike toiduainete tootjad ja eksportijad peavad tegutsema 
keerulises rahvusvahelises kaubanduskeskkonnas;

L. arvestades, et see leping on oluline geograafiliste tähiste ülemaailmseks tunnustamiseks; 

3 2020. aasta aprillis avaldatud komisjoni uuring 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/IP_20_683
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N. arvestades, et selle lepingu sõlmimine näitab, et EL ja Hiina on võimelised sõlmima 
kahepoolseid lepinguid, kui ühiseid huve võetakse hästi arvesse;

1. pooldab ELi ja Hiina vahelise esimese olulise kaubandusküsimusi käsitleva lepingu 
sõlmimist; on seisukohal, et leping võib olla oluline usalduse suurendamise vahend, et 
mõõta mõlema poole ambitsioone seoses lepingu tõhusa rakendamisega ja muude 
kaubandusega seotud koostöövaldkondadega; 

2. rõhutab ELi strateegiliste suhete tähtsust Hiinaga; rõhutab, et kaubandus ja 
investeeringud peaksid põhinema eeskirjadel ja väärtustel, mille keskmes peaks olema 
mitmepoolne kaubandussüsteem;

3. väljendab heameelt selle üle, et lepinguga kaitstud 100 Euroopa geograafilise tähise 
loetelu kaitsetase on kõrge, minnes eelkõige toiduainete, aga ka veinide ja kangete 
alkohoolsete jookide puhul kaugemale WTO intellektuaalomandi õiguste 
kaubandusaspektide lepinguga ette nähtud kaitse praegusest tasemest; märgib, et veel 
175 geograafilise tähise kaitse ELis ja Hiinas on ette nähtud nelja aasta jooksul pärast 
lepingu jõustumist, ning kutsub komisjoni üles teavitama Euroopa Parlamenti 
nõuetekohaselt lepingu pikendamiseks peetavate läbirääkimiste edenemisest;

4. märgib, et ELil on suur kaubandusbilansi puudujääk Hiinaga, kuid tuletab meelde, et 
põllumajanduslike toiduainete valdkonnas on ELil kaubandusbilansi ülejääk;

5. tunnistab traditsiooniliste toiduainete rikkalikku Euroopa ja Hiina pärandit ning sellega 
seoses geograafiliste tähiste kaitse tähtsust;

6. märgib, et hoolimata lepingust tulenevast kaitsest ei saa mõningaid ELi geograafilisi 
tähiseid, nagu juustutooted, Hiina toiduainete impordistandardite tõttu Hiinasse 
eksportida; palub komisjonil jätkata dialoogi Hiinaga, et tunnustada ELi 
toiduohutusstandardeid, mis on ühed maailma kõrgeimad; palub Hiinal kõrvaldada 
põhjendamatud tõkked ELi põllumajanduslike toiduainete ekspordilt;

7. kutsub Hiinat üles toetama ka olemasolevat mitmepoolset geograafiliste tähiste kaitse 
raamistikku, ühinedes Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) 
Lissaboni kokkuleppe ja Genfi redaktsiooniga, mis kehtivad alates 26. veebruarist 2020;

8. rõhutab geograafiliste tähiste tähtsust intellektuaalomandi õigustes ja rõhutab võltsitud 
toodete vastu võitlemisele suunatud jõupingutuste tähtsust; ergutab komisjoni jätkama 
koostööd Hiinaga intellektuaalomandi õiguste valdkonnas ning palub komisjonil jätkata 
ELi ettevõtete toetamist intellektuaalomandi õiguste kasutajatoe kaudu; 

9. rõhutab, kui oluline on lepingu kokkulepitud sätete tõhus rakendamine ja nõuetekohane 
jõustamine turul; kordab, et Euroopa Parlament on kindlalt otsustanud jälgida ja 
kontrollida lepingu nõuetekohast kohaldamist; kutsub sellega seoses komisjoni üles 
teavitama Euroopa Parlamenti lepingu rakendamisest aastat pärast selle jõustumist;

10. rõhutab, et Ameerika Ühendriikide ja Hiina vahelist esmast majandus- ja 
kaubanduslepingut (US-China Phase One deal), mis jõustus 14. veebruaril 2020, tuleks 
rakendada mittediskrimineerival viisil ning täielikus kooskõlas WTO eeskirjadega ning 
ELi ja Hiina geograafiliste tähiste lepingus võetud kohustustega; loodab, et Euroopa 
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eksportijad saavad kohe kasu kaubandust hõlbustavatest meetmetest põllumajandusliku 
toidutööstuse sektoris;

11. rõhutab tungivat vajadust veelgi parandada ELi ja Hiina võrdseid võimalusi muudes 
valdkondades; nõuab tungivalt, et Hiina laiendaks konstruktiivset koostööd 
geograafiliste tähiste kaitse valdkonnas teistele kaubandusvaldkondadele ning aitaks 
aktiivselt kaasa eelkõige käimasolevatele läbirääkimistele kahepoolse 
investeerimislepingu üle, WTO reformile, ulatuslikele tööstussubsiidiume käsitlevatele 
eeskirjadele, riigi omandis olevate ettevõtete rollile, sunniviisilist tehnosiiret 
käsitlevatele sätetele ja liigsele tootmisvõimsusele terase-, alumiiniumi- või 
kõrgtehnoloogiasektoris, täites oma kohustusi WTO liikmena ja kajastades oma 
arengutaset;

12. tuletab meelde, et ulatusliku investeerimislepingu üle peetavatel läbirääkimistel on vaja 
teha ambitsioonikaid edusamme, et käsitleda praegust turu asümmeetriat; rõhutab, et 
võrdsete tingimuste, vastastikkuse ja mittediskrimineeriva kohtlemise tagamine 
asjaomastele osapooltele ja nende äriringkondadele on kõige alus;

13. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
Hiina Rahvavabariigi valitsusele.


