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FORSLAG

Fiskeriudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger den økonomiske interesse i aftalen mellem Den Europæiske Union og Kina 
om geografiske betegnelser, eftersom eksporten af landbrugsfødevarer fra EU til Kina 
mellem 2010 og 2019 er steget støt, navnlig for varer, der normalt er beskyttet af 
geografiske betegnelser, såsom vin og spiritus; påpeger, at denne stigning er sket på 
trods af det velkendte problem med varemærkeforfalskning på det kinesiske marked, 
f.eks. for vin;

2. konstaterer imidlertid, at aftalens betydning rækker ud over mængden af varer, der 
handles mellem EU og Kina; er af den opfattelse, at Kina ved at undertegne denne aftale 
tager et vigtigt skridt i retning af at anerkende EU's ordning for geografiske betegnelser; 
mener, at Unionens strategi bygger på at udnytte den prestige, der er knyttet til visse 
navne, regioner og traditioner, når der eksporteres landbrugsfødevarer med beskyttede 
geografiske betegnelser rundt omkring i verden, og på at forhindre, at disse betegnelser 
bliver "stjålet" af konkurrenter; 

3. påpeger, at aftalen er af begrænset interesse for så vidt angår fiskeri- og 
akvakulturprodukter; fremhæver, at kun én af de 275 europæiske geografiske 
betegnelser, der er omfattet af aftalen, vedrører et akvakulturprodukt, nemlig Marennes 
Oléron-østers (Frankrig), og én vedrører et fiskeprodukt (skotsk opdrættet laks); 
understreger imidlertid, at denne aftale bør støttes kraftigt, da den åbner mulighed for en 
fremtidig optagelse og anerkendelse af fiskeri- og akvakulturprodukter fra EU;

4. minder om, at aftaleteksten og listen over geografiske betegnelser blev færdiggjort, 
inden EU-traktaterne ophørte med at finde anvendelse i Det Forenede Kongerige 
Storbritannien og Nordirland (brexit); minder i den forbindelse om, at der er i alt otte 
produkter fra Det Forenede Kongerige på de aftalte foreløbige lister; opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at høre medlemsstaterne og erstatte disse produkter 
med produkter fra EU-medlemsstaterne så hurtigt som muligt efter udløbet af brexit-
overgangsperioden;

5. glæder sig over Kinas tilsagn om at styrke sin retlige ramme for beskyttelse af de 
geografiske betegnelser, der er omfattet af denne aftale; opfordrer Kina til at gøre alt for 
at styrke sin retlige ramme for bekæmpelse af kinesiske fartøjers ulovlige, 
urapporterede og uregulerede fiskeri rundt omkring i verden og til at håndhæve den 
strengere;

6. påpeger, at aftalen i betragtning af EU's brede vifte af geografiske betegnelser omfatter 
et begrænset antal fiskeprodukter, og at flere produkter, navnlig fiskeri- og 
akvakulturprodukter, bør medtages på et senere tidspunkt, når det er muligt;

7. beklager, at flere af EU's geografiske betegnelser for fiskeri- og akvakulturprodukter 
ikke er blevet optaget på den liste over beskyttede betegnelser, der er omfattet af denne 
aftale, når der er adskillige kinesiske fiskeri- og akvakulturprodukter, som er optaget på 
den; opfordrer Kommissionen til i aftalen at medtage geografiske betegnelser for 
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fiskeri- og akvakulturprodukter såsom Mejillón de Galicia (en musling fra Galicien i 
Spanien), som er det første havprodukt, der har opnået en sådan betegnelse i EU;

8. glæder sig over bestemmelsen om, at producenter af produkter med beskyttede 
geografiske betegnelser kan ansøge direkte til Det Blandede Udvalg, der er omhandlet i 
denne aftale, hvis deres produkt ikke er optaget på de oprindeligt aftalte lister, samt hvis 
deres produkt efterfølgende opnår beskyttelse efter aftalens ikrafttræden; opfordrer 
nuværende og potentielle interessenter, herunder inden for EU's fiskeri- og 
akvakultursektor, til at se nærmere på denne bestemmelse;

9. understreger nødvendigheden af, at EU og Kina samarbejder om at tackle og kontrollere 
"dumping" og andre former for praksis, der forvrider de normale markedsregler og 
bringer bæredygtigheden af EU's virksomheder og arbejdspladser i fare;

10. minder ikke desto mindre om, at Den Europæiske Union skal være opmærksom på den 
kinesiske fiskerflådes uacceptable praksisser: bemærker, at Kina rangerer dårligst blandt 
de fem største fiskerinationer med hensyn til globalt ulovligt, urapporteret og ureguleret 
fiskeri; mener, at Kina mangler gennemsigtighed med hensyn til registreringen af 
fartøjerne i sin fiskerflåde rundt omkring i verden, og at det yder store beløb i subsidier 
til sine virksomheder og dermed skaber illoyal konkurrence for EU's fiskerisektor; 
mener, at en sådan adfærd udsætter ressourcerne og miljøet for et uforholdsmæssigt 
stort pres; bemærker, at forskellige medier har rapporteret om mange tilfælde af 
tvangsarbejde og ulovlig behandling af fiskere på kinesiske fartøjer; 

11. opfordrer indtrængende begge parter i denne aftale til at styrke deres samarbejde og 
koordinering med hensyn til beskyttelse og anvendelse af geografiske betegnelser på 
regionalt og/eller globalt plan gennem de dertil hørende organisationer og fora.
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