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EUROPAPARLAMENTETS FÖRSLAG TILL RESOLUTION SOM INTE AVSER 
LAGSTIFTNING

om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och 
Folkrepubliken Kinas regering om samarbete kring och skydd av geografiska 
beteckningar
(COM2020/0213 – C9-xxxx/2020 – 2020/0089(NLE))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

– med beaktande av utkastet till rådets beslut X,

– med beaktande av förslaget till avtal mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken 
Kinas regering om samarbete kring och skydd av geografiska beteckningar 
(COM(2020)0213),

– med beaktande av förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska 
unionen och Folkrepubliken Kinas regering om samarbete kring och skydd av 
geografiska beteckningar (COM(2020)0213),

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artikel 207.3 och artikel 207.4 första stycket samt artikel 218.6 andra stycket a led v och 
artikel 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Världshandelsorganisationens (WTO) avtal om handelsrelaterade 
aspekter av immaterialrätter (Trips),

– med beaktande av kommissionens meddelande Handel för alla: Mot en mer ansvarsfull 
handels- och investeringspolitik (COM(2015)0497),

– med beaktande av kommissionens meddelande Handel, tillväxt och immateriella 
rättigheter – Strategi för skydd och säkerställande av immateriella rättigheter i 
tredjeländer (COM(2014)0389),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument avseende rapporten om skydd och 
säkerställande av immateriella rättigheter i tredjeländer SWD(2019)0452 final/2,

– med beaktande av de gemensamma uttalandena från det 20:e toppmötet mellan EU och 
Kina den 16 juli 2018 och från det 21:a toppmötet mellan EU och Kina 
den 9 april 2019,

– med beaktande av sin resolution av den 9 juni 20151 om strategin för skydd och 
säkerställande av immateriella rättigheter i tredjeländer,

– med beaktande av sin resolution av den 12 september 20182 om läget i förbindelserna 

1 Antagna texter, P8_TA(2015)0219.
2 Antagna texter, P8_TA(2018)0343.
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mellan EU och Kina,

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), särskilt 
avdelning V om unionens yttre åtgärder,

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), 
särskilt artiklarna 91, 100, 168 och 207, jämförda med artikel 218.6 a v och 
artikel 218.7,

– med beaktande av artikel 105.2 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för X, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A9-0000/2020), 
och av följande skäl:

A. Skyddet av geografiska beteckningar på internationell nivå är en viktig del av EU:s 
handelspolitik. 

B. EU är världens största exportör av jordbruksbaserade livsmedel, och registrerade 2109 
ett rekordhögt handelsöverskott för jordbruksbaserade livsmedel på 39 miljarder euro.

C. EU:s export av jordbruksbaserade livsmedel till Kina har ökat enormt de senaste 
tio åren, med en årlig ökningstakt på mer än 20 procent under perioden 2009–2019. 
Tack vare detta övergick handelsunderskottet på 1 miljard euro 2009 till ett 
handelsöverskott på över 9 miljarder euro 2019, och Kina är nu det tredje största 
destinationslandet för EU:s export av jordbruksbaserade livsmedel efter Förenade 
kungariket och Förenta staterna. Kinas import av jordbruksbaserade livsmedel förväntas 
öka ytterligare under de kommande tio åren.

D. Värdet av den världsomfattande försäljningen av vin, jordbruksbaserade livsmedel och 
spritdrycker som skyddas av EU:s geografiska beteckningar uppgår till 74,76 miljarder 
euro3.

E. EU är känt världen över för att framställa jordbruksbaserade livsmedel av högt värde 
och god kvalitet.

F. Många av EU:s geografiska beteckningar brottas med omfattande utmaningar i Kina, 
vilket orsakar avsevärda ekonomiska förluster för EU:s producenter. 

H. Avtalet bygger vidare på de erfarenheter som gjorts genom projektet mellan EU och 
Kina om samarbete kring geografiska beteckningar som avslutades 2013.

I. En betydande del av den globala ekonomiska tillväxten förväntas genereras utanför 
Europa.

J. Producenter och exportörer av jordbruksbaserade livsmedel tvingas verka i ett 

3 Kommissionens studie, publicerad i april 2020 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/IP_20_683
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besvärligt internationellt handelsklimat.

L. Detta avtal är viktigt för ett globalt erkännande av geografiska beteckningar. 

N. Ingåendet av detta avtal visar att EU och Kina kan nå bilaterala överenskommelser 
förutsatt att gemensamma intressen noggrant beaktas.

1. Europaparlamentet välkomnar ingåendet av det första betydande avtalet mellan EU och 
Kina om en handelsrelaterad fråga. Parlamentet anser att avtalet är ett potentiellt viktigt 
element för att skapa förtroende mellan parterna när man ska mäta deras ambition 
beträffande ett effektivt genomförande av avtalet och andra handelsrelaterade 
samarbetsområden. 

2. Europaparlamentet understryker betydelsen av EU:s strategiska förbindelse med Kina. 
Parlamentet betonar att handel och investeringar bör vara regel- och värdebaserade och 
utgå från ett multilateralt handelssystem.

3. Europaparlamentet välkomnar det betydande skydd som en förteckning på hundra 
europeiska geografiska beteckningar åtnjuter genom avtalet, vilket är mer omfattande än 
det skydd som ges genom WTO:s avtal om handelsrelaterade aspekter av 
immaterialrätter, i synnerhet för livsmedel men också för vin och spritdrycker. 
Parlamentet noterar att man räknar med att ytterligare 175 geografiska beteckningar från 
EU respektive Kina ska erhålla skydd inom fyra år efter avtalets ikraftträdande, och 
uppmanar kommissionen att vederbörligen informera parlamentet om hur 
förhandlingarna om en utvidgning av avtalet fortskrider.

4. Europaparlamentet noterar att EU har ett stort handelsunderskott visavi Kina, men 
påminner om att EU i fråga om jordbruksbaserade livsmedel har ett handelsöverskott.

5. Europaparlamentet konstaterar den stora mångfald av traditionella livsmedel som finns i 
Europa och Kina och vikten av att skydda geografiska beteckningar i detta 
sammanhang.

6. Europaparlamentet beklagar att vissa av EU:s geografiska beteckningar, exempelvis 
ostprodukter, inte kan exporteras till Kina på grund av kinesiska normer för 
livsmedelsimport, trots att de är skyddade enligt avtalet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att fortsätta samtalen med Kina om att erkänna EU:s normer för 
livsmedelssäkerhet, som är bland de strängaste i världen. Parlamentet uppmanar Kina 
att undanröja omotiverade hinder för EU:s export av jordbruksbaserade livsmedel.

7. Europaparlamentet uppmanar även Kina att stödja den befintliga multilaterala ramen för 
skydd av geografiska beteckningar genom att bli part i WIPO:s 
Lissabonöverenskommelse och i Genèveakten, som trädde i kraft den 26 februari 2020.

8. Europaparlamentet betonar de geografiska beteckningarnas betydelse inom ramen för de 
immateriella rättigheterna och belyser vikten av insatser för att bekämpa förfalskningar. 
Parlamentet uppmuntrar kommissionen att fortsätta samarbetet med Kina i frågor som 
rör immateriella rättigheter, och uppmanar kommissionen att fortsätta att stödja EU-
företag genom helpdesken för immateriella rättigheter. 
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9. Europaparlamentet understryker vikten av att de bestämmelser som överenskommits i 
avtalet genomförs effektivt och respekteras på marknaden. Parlamentet upprepar 
Europaparlamentets fasta föresats att övervaka och granska att avtalet tillämpas korrekt. 
I detta avseende uppmanas kommissionen att informera parlamentet om avtalets 
genomförande två år efter att det trätt i kraft.

10. Europaparlamentet belyser att avtalet om ekonomi och handel mellan Förenta staterna 
och Kina som trädde i kraft den 14 februari 2020, det så kallade fas 1-avtalet, bör 
genomföras på ett icke-diskriminerande sätt och med fullständigt iakttagande av WTO:s 
bestämmelser liksom av åtagandena i avtalet om geografiska beteckningar mellan EU 
och Kina. Parlamentet förväntar sig att EU:s exportörer omedelbart kan dra nytta av 
åtgärder för att förenkla handeln i jordbruks- och livsmedelssektorn.

11. Europaparlamentet betonar det brådskande behovet av att se till förutsättningarna blir 
mer likvärdiga mellan EU och Kina på andra områden. Parlamentet uppmanar med kraft 
Kina att utvidga det konstruktiva samarbetet om skydd av geografiska beteckningar till 
andra handelsområden och särskilt att aktivt bidra till de pågående förhandlingarna om 
det bilaterala investeringsavtalet, reformen av WTO, omfattande regler om 
industrisubventioner, statsägda företags roll, bestämmelser om påtvingad 
tekniköverföring och överkapacitet i stål-, aluminium- och hightechsektorerna, för att 
därmed fullgöra sina åtaganden som WTO-medlem och spegla landets utvecklingsnivå.

12. Europaparlamentet påminner om att det krävs omfattande framsteg i förhandlingarna 
om det övergripande investeringsavtalet för att motverka befintliga 
marknadsasymmetrier. Parlamentet betonar att det är mycket viktigt att säkerställa 
likvärdiga förutsättningar, ömsesidighet och icke-diskriminerande behandling av de 
båda parterna och deras näringsliv.

13. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och Folkrepubliken Kinas regering.


