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AZ EURÓPAI PARLAMENT NEM JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA 
IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a földrajzi árujelzőkkel 
kapcsolatos együttműködésről, valamint azok oltalmáról szóló megállapodás 
megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM2020/0213 – C9-xxxx/2020 – 2020/0089(NLE))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (X),

– tekintettel az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a földrajzi 
árujelzőkkel kapcsolatos együttműködésről, valamint azok oltalmáról szóló 
megállapodás tervezetére (COM(2020)0213),

– tekintettel az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a földrajzi 
árujelzőkkel kapcsolatos együttműködésről, valamint azok oltalmáról szóló 
megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatra 
(COM(2020)0213),

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke 
(3) bekezdésével, 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésével, 218. cikke 
(6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával, valamint 218. cikke 
(7) bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre,

– tekintettel a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szellemitulajdon-jogok kereskedelmi 
vonatkozásairól szóló megállapodására (TRIPS),

– tekintettel a Bizottság „A mindenki számára előnyös kereskedelem. A felelősebb 
kereskedelem- és beruházáspolitika felé” című közleményére (COM(2015)0497),

– tekintettel a Bizottság „Kereskedelem, növekedés és szellemi tulajdon – A 
szellemitulajdon-jogok harmadik országokban történő érvényesítésének stratégiája” 
című  közleményére (COM(2014)0389),

– tekintettel „A szellemitulajdon-jogok harmadik országokban történő védelméről és 
érvényesítéséről szóló jelentés” című bizottsági szolgálati munkadokumentumra 
(SWD(2019)0452 final/2),

– tekintettel a 2018. július 16-i, 20. EU–Kína csúcstalálkozó és a 2019. április 9-i, 21. 
EU–Kína csúcstalálkozó közös nyilatkozataira,

– tekintettel a szellemitulajdon-jogok harmadik országokban történő érvényesítésének 
stratégiájáról szóló, 2015. június 9-i állásfoglalására1,

– tekintettel az EU és Kína közötti kapcsolatok helyzetéről szóló, 2018. szeptember 12-i 

1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015) 0219.
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állásfoglalására2,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre (EUSZ) és különösen annak az Unió 
külső tevékenységéről szóló V. címére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ) és különösen 
annak 91., 100., 168. és 207. cikkére, összefüggésben 218. cikke (6) bekezdése a) 
pontjának v. alpontjával és 218. cikke (7) bekezdésével,

– tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel a (X) Bizottság véleményére, 

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A9-0000/2020),

A. mivel a földrajzi árujelzők nemzetközi szintű védelme az uniós kereskedelempolitika 
kulcsfontosságú eleme, 

B. mivel az EU a világ legnagyobb agrár-élelmiszeripari exportőre, és 2019-ben 
rekordszintű, 39 milliárd eurós agrár-élelmiszeripari kereskedelmi többletet ért el,

C. mivel az EU Kínába irányuló agrár-élelmiszeripari exportja az elmúlt évtizedben, a 
2009–2019 közötti időszakban jelentős mértékben, több mint 20%-os éves növekedési 
rátával nőtt, és a 2009. évi 1 milliárd eurós kereskedelmi deficit 2019-re több mint 9 
milliárd eurós kereskedelmi többletté változott, ami az Egyesült Királyságot, illetve az 
Egyesült Államokat követően Kínát az uniós agrár-élelmiszeripari export harmadik 
számú célpontjává tette; mivel az agrár-élelmiszeripari termékek kínai behozatala a 
következő évtizedben várhatóan tovább növekszik,

D. mivel világszinten 74,76 milliárd EUR értékben adnak el uniós földrajzi árujelzők által 
védett borokat, agrár-élelmiszeripari termékeket és szeszes italokat3,

E. mivel az EU világszerte jó hírnévnek örvend a magas értékű és minőségű agrár-
élelmiszeripari termékek előállítása terén,

F. mivel számos uniós földrajzi árujelzőt illetően figyelemre méltó kihívások 
tapasztalhatók Kínában, ami jelentős gazdasági veszteségeket okoz az uniós 
termelőknek, 

H. mivel a megállapodás a földrajzi árujelzők terén folytatott együttműködésről szóló, 
2013-ban lezárult EU–Kína projekt során szerzett tapasztalatokra épít,

I. mivel a globális gazdasági növekedés jelentős része várhatóan Európán kívül fog 
megvalósulni,

J. mivel az agrár-élelmiszeripari termelőknek és exportőröknek nehéz nemzetközi 

2 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0343.
3 Bizottsági tanulmány, közzétéve: 2020. április 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_683
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kereskedelmi környezetben kell működniük,

L. mivel ez a megállapodás fontos a földrajzi árujelzők globális elismerése szempontjából, 

N. mivel e megállapodás megkötése azt mutatja, hogy az EU és Kína képes kétoldalú 
megállapodásokat kötni, amennyiben a közös érdekeket megfelelően figyelembe veszik,

1. üdvözli az első jelentős megállapodás megkötését az EU és Kína között egy 
kereskedelemmel kapcsolatos kérdésben; úgy véli, hogy a megállapodás potenciálisan 
fontos bizalomépítő szerepet tölt be a két fél hatékony végrehajtással és a kereskedelmi 
együttműködés egyéb területeivel kapcsolatos ambícióinak felmérése terén; 

2. hangsúlyozza az EU Kínával fenntartott stratégiai kapcsolatának fontosságát; kiemeli, 
hogy a kereskedelemnek és a beruházásoknak szabályalapúnak és értékalapúnak kell 
lenniük, egy többoldalú kereskedelmi rendszert a középpontba helyezve;

3. üdvözli a megállapodás által védett 100 európai földrajzi árujelzőt tartalmazó lista 
tekintetében biztosított magas szintű védelmet, amely meghaladja a szellemitulajdon-
jogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló WTO-megállapodás által biztosított védelem 
jelenlegi szintjét, különösen az élelmiszerek, de a borok és szeszes italok esetében is; 
megjegyzi, hogy a megállapodás hatálybalépésétől számított 4 éven belül további 175 
uniós, illetve kínai földrajzi árujelző védelmét tervezik, és felhívja a Bizottságot, hogy 
megfelelően tájékoztassa a Parlamentet a megállapodás kiterjesztésére irányuló 
tárgyalások előrehaladásáról;

4. megjegyzi, hogy az EU jelentős kereskedelmi deficittel rendelkezik Kínával szemben, 
de emlékeztet arra, hogy az agrár-élelmiszeripari termékek terén az EU kereskedelmi 
többlettel rendelkezik;

5. elismeri a hagyományos élelmiszerekkel kapcsolatos gazdag európai és kínai örökséget, 
valamint a földrajzi árujelzők általi védelem fontosságát e tekintetben;

6. üdvözli, hogy a megállapodás szerinti oltalom ellenére egyes uniós földrajzi 
árujelzőkkel ellátott termékek – például sajttermékek – a kínai élelmiszer-behozatali 
normák miatt nem exportálhatók Kínába; kéri a Bizottságot, hogy folytassa a 
párbeszédet Kínával az uniós élelmiszer-biztonsági normák elismerése érdekében, 
amelyek a világon a legszigorúbbak közé tartoznak; kéri Kínát, hogy számolja fel az 
uniós agrár-élelmiszeripari export előtt álló indokolatlan akadályokat;

7. felhívja Kínát, hogy támogassa a földrajzi árujelzőket védő meglévő multilaterális 
keretet azzal is, hogy tagjává válik a WIPO 2020. február 26. óta hatályban lévő 
Lisszaboni Megállapodásának és Lisszaboni Megállapodás genfi szövegének;

8. hangsúlyozza a földrajzi árujelzők jelentőségét a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
között, és kiemeli a hamisított termékek elleni küzdelemre irányuló erőfeszítések 
fontosságát; ösztönzi a Bizottságot, hogy folytassa az együttműködést Kínával a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok terén, kéri továbbá a Bizottságot, hogy az IPR-
Helpdesk révén továbbra is támogassa az uniós vállalatokat; 

9. hangsúlyozza a megállapodás szerinti rendelkezések hatékony végrehajtásának és a 
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piacon történő megfelelő érvényesítésének fontosságát; megismétli, hogy az Európai 
Parlament elkötelezett a megállapodás helyes alkalmazásának nyomon követése és 
ellenőrzése mellett; e tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy 2 évvel a hatálybalépést 
követően tájékoztassa a Parlamentet a megállapodás végrehajtásáról;

10. kiemeli, hogy az Egyesült Államok és Kína közötti, 2020. február 14-én hatályba lépett 
gazdasági és kereskedelmi megállapodást, az USA és Kína közötti úgynevezett első 
részmegállapodást megkülönböztetéstől mentesen és a WTO-szabályokkal, valamint a 
földrajzi árujelzőkről szóló EU–Kína megállapodásban vállalt kötelezettségekkel teljes 
összhangban kell végrehajtani; elvárja, hogy az európai exportőrök azonnal 
részesüljenek a kereskedelmet megkönnyítő intézkedések előnyeiből az agrár-
élelmiszeripari ágazatban;

11. hangsúlyozza, hogy más területeken sürgősen tovább kell javítani az EU és Kína közötti 
egyenlő versenyfeltételeket; sürgeti Kínát, hogy a WTO tagjaként vállalt 
kötelezettségeinek eleget téve és fejlettségi szintjét tükrözve terjessze ki a földrajzi 
árujelzők védelmével kapcsolatos konstruktív együttműködést a kereskedelem más 
területeire is, és aktívan járuljon hozzá különösen a kétoldalú beruházási 
megállapodásról folyó tárgyalásokhoz, a WTO reformjához, az ipari támogatásokra és 
az állami tulajdonú vállalkozások szerepére vonatkozó átfogó szabályokhoz, a 
kényszerített technológiaátadásra és az acél-, alumínium- és csúcstechnológiai ágazatok 
kapacitásfeleslegére vonatkozó rendelkezésekhez;

12. emlékeztet arra, hogy nagyra törő előrelépésre van szükség a beruházásokról szóló 
átfogó megállapodásra irányuló tárgyalások terén, kezelve a jelenlegi piaci 
aszimmetriákat; hangsúlyozza, hogy kulcsfontosságú az egyenlő versenyfeltételek, a 
viszonosság, valamint az érintett felekkel és üzleti közösségeikkel való 
megkülönböztetésmentes bánásmód biztosítása;

13. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a Kínai Népköztársaságnak.


