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EIROPAS PARLAMENTA NENORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas 
Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par sadarbību ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu jomā un to aizsardzību
(COM(2020)0213 – C9-xxxx/2020 – 2020/0089(NLE))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes lēmuma projektu X,

– ņemot vērā nolīguma projektu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas 
valdību par sadarbību ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā un to aizsardzību 
(COM(2020)0213),

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas 
Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par sadarbību ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu jomā un to aizsardzību (COM(2020)0213),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 207. panta 3. punktu, 207. panta 4. punkta pirmo daļu, 
218. panta 6. punkta otrās daļas a) un v) apakšpunktu un 218. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) Nolīgumu par intelektuālā 
īpašuma tiesību komercaspektiem (TRIPS),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu “Tirdzniecība visiem: ceļā uz atbildīgāku 
tirdzniecības un ieguldījumu politiku” (COM(2015)0497),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Tirdzniecība, izaugsme un intelektuālais īpašums — 
Stratēģija intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai un īstenošanai trešās valstīs“ 
(COM(2014)0389),

– ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentu “Ziņojums par intelektuālā īpašuma 
tiesību aizsardzību un piemērošanu trešās valstīs” SWD(2019)0452 final/2,

– ņemot vērā kopīgos paziņojumus, kas pieņemti 20. ES un Ķīnas 2018. gada 16. jūlija 
samitā un 21. ES un Ķīnas 2019. gada 9. aprīļa samitā,

– ņemot vērā 2015. gada 9. jūnija rezolūciju1 par stratēģiju intelektuālā īpašuma tiesību 
aizsardzībai un īstenošanai trešās valstīs,

– ņemot vērā tā 2018. gada 12. septembra rezolūciju2 par ES un Ķīnas attiecību stāvokli,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību (LES) un jo īpaši tā V sadaļu par Savienības 

1Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)219.
2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0343.
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ārējo darbību,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) un jo īpaši tā 91. pantu, 
100. pantu, 168. pantu un 207. pantu saistībā ar tā 218. panta 6. punkta a) apakšpunkta 
v) punktu un 2018. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 105. panta 2. punktu,

– ņemot vērā X komitejas atzinumus,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

A.  tā kā ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība starptautiskā līmenī ir būtisks ES 
tirdzniecības politikas elements; 

B. tā kā ES ir lielākā lauksaimniecības pārtikas eksportētāja pasaulē un 2019. gadā 
sasniedza rekordlielu lauksaimniecības un pārtikas tirdzniecības pārpalikumu 
39 miljardu EUR apmērā;

C. tā kā ES lauksaimniecības pārtikas eksports uz Ķīnu pēdējo desmit gadu laikā ir 
ievērojami palielinājies, laikposmā no 2009. līdz 2019. gadam palielinoties par vairāk 
nekā 20 % gadā, 2009. gada tirdzniecības deficītam 1 miljarda EUR apmērā kļūstot par 
tirdzniecības pārpalikumu vairāk nekā 9 miljardu EUR apmērā 2019. gadā, tādējādi 
padarot Ķīnu par trešo galamērķi ES lauksaimniecības pārtikas eksportam attiecīgi pēc 
Apvienotās Karalistes un ASV; tā kā ir sagaidāms, ka nākamajā desmitgadē 
lauksaimniecības pārtikas produktu imports no Ķīnas turpinās pieaugt;

D. tā kā ES ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, kas attiecas uz vīniem, lauksaimniecības 
pārtikas produktiem un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, pārdošanas vērtība 
pasaulē ir 74,76 miljardi EUR3;

E. tā kā ES ir pazīstama pasaulē ar augstvērtīgu un kvalitatīvu lauksaimniecības pārtikas 
produktu ražošanu;

F. tā kā daudzas ES ģeogrāfiskās izcelsmes norādes Ķīnā saskaras ar ievērojamām 
problēmām, radot ievērojamus ekonomiskus zaudējumus ES ražotājiem; 

H. tā kā nolīgums balstās uz pieredzi, kas gūta ES un Ķīnas projektā par sadarbību 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā, kurš tika pabeigts 2013. gadā;

I. tā kā ir paredzams, ka ievērojama pasaules ekonomikas izaugsmes daļa tiks radīta ārpus 
Eiropas;

J. tā kā lauksaimniecības pārtikas ražotājiem un eksportētājiem ir jāstrādā sarežģītā 
starptautiskās tirdzniecības vidē;

L. tā kā šis nolīgums ir svarīgs, ņemot vērā ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu vispārējo 

3 2020. gada aprīlī publicētais Komisijas pētījums 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_683
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atzīšanu; 

N. tā kā šā nolīguma noslēgšana liecina, ka ES un Ķīna spēj panākt divpusējus nolīgumus, 
ja vien tiek pienācīgi ņemtas vērā kopējās intereses,

1. atzinīgi vērtē to, ka ir noslēgts pirmais nozīmīgais nolīgums starp ES un Ķīnu par 
jautājumu, kas saistīts ar tirdzniecību; uzskata, ka nolīgums ir potenciāli svarīgs 
uzticības veicināšanas pasākums, lai novērtētu abu pušu mērķtiecību attiecībā uz tā 
efektīvu īstenošanu un citām sadarbības jomām saistībā ar tirdzniecību; 

2. uzsver, cik svarīgas ir ES stratēģiskās attiecības ar Ķīnu; uzsver, ka tirdzniecībai un 
ieguldījumiem vajadzētu būt balstītiem uz noteikumiem un vērtībām, un to pamatā 
vajadzētu būt daudzpusējai tirdzniecības sistēmai;

3. atzinīgi vērtē ar nolīgumu aizsargāto 100 Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
saraksta augsto aizsardzības līmeni, kas pārsniedz pašreizējo aizsardzības līmeni, kurš 
piešķirts saskaņā ar PTO Līgumu par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem, jo 
īpaši attiecībā uz pārtikas produktiem, bet arī vīniem un stiprajiem alkoholiskajiem 
dzērieniem; norāda, ka 4 gadu laikā pēc nolīguma stāšanās spēkā ir paredzēts aizsargāt 
vēl 175 ģeogrāfiskās izcelsmes norādes attiecīgi no ES un Ķīnas, un aicina Komisiju 
pienācīgi informēt Parlamentu par progresu sarunās par nolīguma pagarināšanu;

4. norāda, ka ES ir liels tirdzniecības deficīts ar Ķīnu, taču atgādina, ka lauksaimniecības 
pārtikas produktu jomā ES ir tirdzniecības pārpalikums;

5. atzīst bagātīgo Eiropas un Ķīnas mantojumu saistībā ar tradicionālajiem pārtikas 
produktiem un to, cik svarīga šajā sakarībā ir ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
aizsardzība;

6. pauž nožēlu, ka, neraugoties uz nolīgumā paredzēto aizsardzību, dažas ES ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādes, piemēram, siera produktus, Ķīnas pārtikas importa standartu dēļ 
nevar eksportēt uz Ķīnu; aicina Komisiju turpināt dialogu ar Ķīnu, lai atzītu ES pārtikas 
nekaitīguma standartus, kas ir vieni no augstākajiem pasaulē; prasa Ķīnai novērst 
nepamatotus šķēršļus ES lauksaimniecības pārtikas eksportam;

7. aicina Ķīnu atbalstīt arī spēkā esošo daudzpusējo sistēmu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
aizsardzībai, kļūstot par WIPO Lisabonas vienošanās un Ženēvas akta, kas ir spēkā kopš 
2020. gada 26. februāra, dalībpusi;

8. uzsver ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu nozīmi intelektuālā īpašuma tiesībās un uzsver, 
cik svarīgi ir centieni apkarot viltotas preces; mudina Komisiju turpināt sadarbību ar 
Ķīnu intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) jomā un aicina Komisiju turpināt atbalstīt ES 
uzņēmumus, izmantojot IĪT palīdzības dienestu; 

9. uzsver, cik svarīgi ir tirgū efektīvi īstenot un pienācīgi izpildīt nolīguma noteikumus, 
par kuriem ir panākta vienošanās; atkārtoti pauž Eiropas Parlamenta apņemšanos 
uzraudzīt un pārbaudīt nolīguma pareizu piemērošanu; šajā sakarībā aicina Komisiju 
informēt Parlamentu par šā nolīguma īstenošanu 2 gadus pēc tā stāšanās spēkā;

10. uzsver, ka Ekonomikas un tirdzniecības nolīgums starp Amerikas Savienotajām Valstīm 
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un Ķīnu, kas stājās spēkā 2020. gada 14. februārī, tā dēvētais ASV un Ķīnas pirmais 
posms būtu jāīsteno nediskriminējošā veidā un pilnībā ievērojot PTO noteikumus, kā arī 
saistības, kas noteiktas ES un Ķīnas nolīgumā par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm; 
sagaida, ka Eiropas eksportētāji nekavējoties gūs labumu no tirdzniecības veicināšanas 
pasākumiem lauksaimniecības pārtikas nozarē;

11. uzsver steidzamo nepieciešamību vēl vairāk uzlabot vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
starp ES un Ķīnu citās jomās; mudina Ķīnu paplašināt konstruktīvo sadarbību 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzības jomā, attiecinot to uz citām tirdzniecības 
jomām, un jo īpaši aktīvi piedalīties notiekošajās sarunās par divpusējo ieguldījumu 
nolīgumu, PTO reformu, visaptverošiem noteikumiem par rūpniecības subsīdijām, 
valstij piederošo uzņēmumu lomu, noteikumiem par uzspiestu tehnoloģiju pārnesi un 
jaudas pārpalikumu tērauda, alumīnija vai augsto tehnoloģiju nozarēs, ievērojot 
saistības, ko tā uzņēmusies kā PTO locekle, un atspoguļojot tās attīstības līmeni;

12. atgādina, ka sarunās par visaptverošu nolīgumu par ieguldījumiem ir jāpanāk vērienīgs 
progress, novēršot pašreizējo tirgus asimetriju; uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus, savstarpīgumu un nediskriminējošu attieksmi pret 
attiecīgajām pusēm un to uzņēmējdarbības aprindām;

13. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, un Ķīnas Tautas 
Republikai.


