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ONTWERP VAN NIET-WETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de 
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China 
betreffende samenwerking op het gebied van geografische aanduidingen en de 
bescherming daarvan
(COM2020/0213 – C9-xxxx/2020 – 2020/0089(NLE))

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad X,

– gezien de ontwerpovereenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de 
Volksrepubliek China betreffende samenwerking op het gebied van geografische 
aanduidingen en de bescherming daarvan (COM(2020)0213),

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de 
Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China 
betreffende samenwerking op het gebied van geografische aanduidingen en de 
bescherming daarvan (COM(2020)0213),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, 
lid 3, artikel 207, lid 4, eerste alinea, in combinatie met artikel 218, lid 6, tweede alinea, 
onder a), punt v), en artikel 218, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie,

– gezien de Overeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) inzake de 
handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld “Handel voor iedereen – Naar een 
meer verantwoord handels- en investeringsbeleid” (COM(2015)0497),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld “Handel, groei en intellectuele 
eigendom – Strategie voor de bescherming en handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten in derde landen” (COM(2014)0389),

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie getiteld “Verslag over de 
bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten in derde landen” 
(SWD(2019)0452 final/2),

– gezien de gezamenlijke verklaringen na afloop van de 20e top EU-China van 
16 juli 2018 en de 21e top EU-China van 9 april 2019,

– gezien zijn resolutie van 9 juni 2015 over de strategie voor de bescherming en 
handhaving van intellectuele-eigendomsrechten in derde landen1,

1 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0219.
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– gezien zijn resolutie van 12 september 2018 over de stand van zaken van de 
betrekkingen tussen de EU en China2,

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), en met name titel V daarvan 
over het extern optreden van de Unie,

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), en met 
name artikel 91, artikel 100, artikel 168, en artikel 207, in samenhang met artikel 218, 
lid 6, onder a), punt v), en artikel 218, lid 7,

– gezien artikel 105, lid 2, van zijn Reglement,

– gezien de adviezen van de X, 

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A9-0000/2020),

A. overwegende dat de bescherming van geografische aanduidingen op internationaal 
niveau een essentieel onderdeel is van het handelsbeleid van de EU; 

B. overwegende dat de EU de grootste exporteur van agrovoedingsproducten ter wereld is, 
en in 2019 een recordhandelsoverschot heeft bereikt van 39 miljard EUR;

C. overwegende dat de export van agrovoedingsproducten uit de EU naar China de 
afgelopen tien jaar sterk is toegenomen, met een jaarlijks groeipercentage van meer dan 
20 % in de periode 2009-2019, waardoor het handelstekort van 1 miljard EUR in 2009 
werd omgezet in een handelsoverschot van meer dan 9 miljard EUR in 2019, wat China 
de op twee na grootste exportbestemming maakt voor agrovoedingsproducten uit de 
EU, na het VK en de VS; overwegende dat wordt verwacht dat de Chinese invoer van 
agrovoedingsproducten de komende tien jaar verder zal toenemen;

D. overwegende dat de verkoop van wijn, gedistilleerde dranken en 
agrovoedingsproducten met een geografische aanduiding van de EU wereldwijd goed is 
voor 74,76 miljard EUR3;

E. overwegende dat de EU wereldwijd gekend is voor haar productie van hoogwaardige 
agrovoedingsproducten;

F. overwegende dat veel geografische aanduidingen van de EU in China met 
moeilijkheden worden geconfronteerd, waardoor producenten in de EU aanzienlijke 
economische verliezen lijden; 

H. overwegende dat de overeenkomst voortbouwt op de ervaring die is opgedaan met het 
in 2013 afgeronde project van de EU en China over samenwerking op het gebied van 
geografische aanduidingen;

I. overwegende dat wordt verwacht dat een aanzienlijk deel van de wereldwijde 

2 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0343.
3 Studie van de Commissie, gepubliceerd in april 2020, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_683.
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economische groei buiten Europa zal worden gegenereerd;

J. overwegende dat producenten en exporteurs van agrovoedingsproducten in een moeilijk 
internationaal handelsklimaat moeten opereren;

L. overwegende dat deze overeenkomst van belang is met het oog op de mondiale 
erkenning van geografische aanduidingen; 

N. overwegende dat de sluiting van deze overeenkomst aantoont dat de EU en China 
bilaterale overeenkomsten kunnen sluiten zolang er goed rekening wordt gehouden met 
de gemeenschappelijke belangen;

1. is ingenomen met de sluiting van de eerste belangrijke overeenkomst tussen de EU en 
China over een handelsgerelateerde kwestie; beschouwt de overeenkomst als een 
potentieel belangrijke exercitie om het vertrouwen op te bouwen en de ambitie van 
beide partijen te meten met betrekking tot de effectieve uitvoering van de overeenkomst 
en andere terreinen van handelssamenwerking; 

2. onderstreept het belang van de strategische betrekkingen van de EU met China; 
benadrukt dat handel en investeringen op regels, waarden en een centraal multilateraal 
handelsstelsel moeten zijn gebaseerd;

3. is ingenomen met het hoge beschermingsniveau voor een lijst van 100 Europese 
geografische aanduidingen die in het kader van de overeenkomst beschermd zijn, dat 
verder gaat dan het huidige beschermingsniveau in het kader van de WTO-
overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, met name voor 
levensmiddelen, maar ook voor wijn en gedistilleerde dranken; merkt op dat binnen 
4 jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst nog eens 175 geografische 
aanduidingen van de EU en van China zullen worden beschermd, en verzoekt de 
Commissie het Parlement op de hoogte te houden van de voortgang van de 
onderhandelingen over de uitbreiding van de overeenkomst;

4. stelt vast dat de EU een groot handelstekort met China heeft, maar herinnert eraan dat 
de EU op het gebied van agrovoedingsproducten een handelsoverschot heeft;

5. erkent het rijke Europese en Chinese erfgoed inzake traditionele voedingsmiddelen en 
het belang van geografische aanduidingen in dit verband;

6. betreurt het dat sommige van de geografische aanduidingen van de EU, zoals 
kaasproducten, ondanks de bescherming waarin de overeenkomst voorziet, toch niet 
naar China kunnen worden uitgevoerd vanwege de Chinese voedselinvoernormen; 
verzoekt de Commissie de dialoog met China voort te zetten, met het oog op de 
erkenning van de voedselveiligheidsnormen van de EU, die tot de hoogste ter wereld 
behoren; vraagt China om ongerechtvaardigde belemmeringen voor de uitvoer van 
agrovoedingsmiddelen uit de EU weg te nemen;

7. verzoekt China ook het multilaterale bestaande kader voor de bescherming van 
geografische aanduidingen te ondersteunen door lid te worden van de WIPO-
Overeenkomst van Lissabon en de Akte van Genève, die van kracht is sinds 26 februari 
2020;
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8. benadrukt het belang van geografische aanduidingen in de intellectuele-
eigendomsrechten, en onderstreept het belang van inspanningen ter bestrijding van 
namaakproducten; moedigt de Commissie aan om de samenwerking met China op het 
gebied van intellectuele-eigendomsrechten voort te zetten en verzoekt de Commissie de 
ondersteuning van bedrijven in de EU via de helpdesk betreffende intellectuele-
eigendomsrechten te behouden; 

9. benadrukt het belang van een doeltreffende uitvoering en behoorlijke handhaving op de 
markt van de overeengekomen bepalingen van de overeenkomst; herhaalt dat het 
Europees Parlement vastbesloten is de correcte toepassing van de overeenkomst te 
monitoren en te controleren; verzoekt de Commissie daarom verslag uit te brengen bij 
het Parlement over de uitvoering van de overeenkomst, 2 jaar na de inwerkingtreding 
ervan;

10. benadrukt dat de economische en handelsovereenkomst tussen de Verenigde Staten en 
China, de “US-China Phase One Deal”, die op 14 februari 2020 in werking is getreden, 
moet worden uitgevoerd op niet-discriminerende wijze en met volledige inachtneming 
van de WTO-regels en de verbintenissen die zijn aangegaan in het kader van de 
overeenkomst tussen de EU en China inzake geografische aanduidingen; verwacht dat 
Europese exporteurs onmiddellijk voordeel zullen halen uit de 
handelsfacilitatiemaatregelen in de agrovoedingssector;

11. benadrukt de dringende noodzaak om het gelijke speelveld tussen de EU en China op 
andere gebieden verder te verbeteren; dringt er bij China op aan de constructieve 
samenwerking inzake de bescherming van geografische aanduidingen uit te breiden 
naar andere handelsdomeinen, en actief bij te dragen aan met name de lopende 
onderhandelingen over de bilaterale investeringsbeschermingsovereenkomst, de 
hervorming van de WTO, uitgebreide regels inzake subsidies aan de industrie, de rol 
van staatsbedrijven, en bepalingen inzake de gedwongen overdracht van technologie en 
overcapaciteit in de staal-, aluminium- en hightechsector, teneinde te voldoen aan zijn 
verplichtingen als lid van de WTO en in overeenstemming met zijn 
ontwikkelingsniveau;

12. herinnert eraan dat bij de onderhandelingen over de brede investeringsovereenkomst 
ambitieuze vorderingen moeten worden geboekt, om de huidige asymmetrie op de 
markt aan te pakken; benadrukt dat het waarborgen van een gelijk speelveld, 
wederkerigheid en een niet-discriminerende behandeling van de respectieve partijen en 
hun bedrijfsleven van essentieel belang zijn;

13. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de Volksrepubliek China.


