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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει το οικονομικό συμφέρον της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Κίνας στον τομέα των γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ), δεδομένου ότι οι εξαγωγές 
γεωργικών ειδών διατροφής της ΕΕ προς την Κίνα σημείωσαν σταθερή ανάπτυξη 
μεταξύ 2010 και 2019, ιδίως όσον αφορά προϊόντα που κατά κανόνα προστατεύονται 
από ΓΕ, όπως ο οίνος και τα αλκοολούχα ποτά· σημειώνει ότι αυτό συμβαίνει παρά το 
γνωστό πρόβλημα παραποίησης/απομίμησης στην κινεζική αγορά, για παράδειγμα στην 
περίπτωση των οίνων·

2. επισημαίνει, ωστόσο, ότι η σημασία της συμφωνίας δεν περιορίζεται στον όγκο των 
εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας· θεωρεί ότι, υπογράφοντας τη 
συμφωνία αυτή, η Κίνα κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την αναγνώριση του 
συστήματος γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ· θεωρεί ότι η στρατηγική της Ένωσης 
συνίσταται στην αξιοποίηση του κύρους που συνδέεται με ορισμένες ονομασίες, 
περιοχές και παραδόσεις, για την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων διατροφής που 
καλύπτονται από γεωγραφικές ενδείξεις σε ολόκληρο τον κόσμο και για την πρόληψη 
της «κλοπής» αυτών των ονομασιών από ανταγωνιστές· 

3. επισημαίνει ότι η συμφωνία είναι περιορισμένου ενδιαφέροντος σε ό,τι αφορά τα 
αλιευτικά προϊόντα και την υδατοκαλλιέργεια· επισημαίνει ότι, από τις 275 ΓΕ από την 
ΕΕ που καλύπτει η συμφωνία, μόνο μία αφορά προϊόν υδατοκαλλιέργειας, τα στρείδια 
Marennes Oléron Γαλλίας, και μόνο μία αφορά προϊόν αλιείας, τον σολομό εκτροφής 
Σκωτίας· τονίζει, ωστόσο, ότι η συμφωνία αυτή πρέπει να τύχει σθεναρής υποστήριξης 
διότι καθιστά δυνατή τη μελλοντική ενσωμάτωση και αναγνώριση των προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ·

4. υπενθυμίζει ότι το κείμενο της συμφωνίας και ο κατάλογος των γεωγραφικών 
ενδείξεων είχαν οριστικοποιηθεί πριν πάψουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο της 
Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες (Brexit)· 
υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι υπάρχουν συνολικά οκτώ προϊόντα από το Ηνωμένο 
Βασίλειο στους προκαταρκτικούς καταλόγους που συμφωνήθηκαν· προτρέπει την 
Επιτροπή σε διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη προκειμένου να αντικατασταθούν τα 
προϊόντα αυτά με προϊόντα από τα κράτη μέλη της ΕΕ το συντομότερο δυνατόν μετά τη 
λήξη της μεταβατικής περιόδου του Brexit·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Κίνας να ενισχύσει το νομικό της 
πλαίσιο για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων που καλύπτει η συμφωνία· 
καλεί την Κίνα να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενισχύσει το νομικό της 
πλαίσιο για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας από 
κινεζικά σκάφη σε παγκόσμια κλίμακα και για να το εφαρμόσει με μεγαλύτερη 
αυστηρότητα·

6. επισημαίνει ότι, εάν λάβουμε υπόψη την μεγάλη ποικιλία ΓΕ που έχει να επιδείξει η 
ΕΕ, ο αριθμός των προϊόντων αλιείας που καλύπτει η συμφωνία παραμένει 
περιορισμένος και ότι υπάρχουν και άλλα προϊόντα και δη αλιείας και 
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υδατοκαλλιέργειας που πρέπει συμπεριληφθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, οποτεδήποτε 
τούτο καταστεί δυνατό·

7. θεωρεί λυπηρό το να μην συμπεριλαμβάνονται περισσότερες ΓΕ αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ στον κατάλογο των προστατευόμενων ενδείξεων που 
καλύπτει η εν λόγω συμφωνία, τη στιγμή που υπάρχουν πολλά κινεζικά προϊόντα 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που περιλαμβάνονται σε αυτήν· καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει ΓΕ αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στη συμφωνία, όπως είναι το Mejillón 
de Galicia (μύδι Γαλικίας, Ισπανία) που ήταν το πρώτο θαλάσσιο προϊόν που έλαβε 
τέτοια ένδειξη στην ΕΕ·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διάταξη σύμφωνα με την οποία οι παραγωγοί 
προϊόντων προστατευόμενης ΓΕ μπορούν να υποβάλουν απευθείας αίτηση στη μεικτή 
επιτροπή που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία σε περίπτωση που το προϊόν τους 
δεν περιλαμβάνεται στους αρχικά συμφωνηθέντες καταλόγους, καθώς και σε 
περίπτωση που το προϊόν τους αποκτήσει προστασία σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά 
την έναρξη ισχύος της συμφωνίας· καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς – σημερινούς 
και αυριανούς – προερχόμενους μεταξύ άλλων από τους τομείς της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ, να διερευνήσουν αυτή τη διάταξη·

9. τονίζει την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Κίνας για την καταπολέμηση και τον 
έλεγχο του ντάμπινγκ και άλλων πρακτικών που στρεβλώνουν τους συνήθεις κανόνες 
της αγοράς και απειλούν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας 
στην ΕΕ·

10. υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να αγνοεί τις απαράδεκτες 
πρακτικές που εφαρμόζει ο κινεζικός αλιευτικός στόλος: παρατηρεί ότι η Κίνα έχει τη 
χειρότερη επίδοση μεταξύ των πέντε κορυφαίων αλιευτικών δυνάμεων όσον αφορά την 
παγκόσμια παράνομη, λαθραία και άναρχη (ΠΛΑ) αλιεία· θεωρεί ότι η Κίνα εφαρμόζει 
αδιαφανείς πρακτικές σε ό,τι αφορά τη νηολόγηση των σκαφών στον αλιευτικό της 
στόλο σε όλο τον κόσμο και ότι επιχορηγεί τις εταιρείες της με σημαντικά ποσά, 
γεγονός που συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό για τον αλιευτικό κλάδο της ΕΕ· εκτιμά ότι 
αυτού του είδους η συμπεριφορά ασκεί τρομερή πίεση στους πόρους και στο 
περιβάλλον· παρατηρεί ότι σε διάφορα μέσα ενημέρωσης γίνονται πολυάριθμες 
αναφορές σε περιστατικά καταναγκαστικής εργασίας και σε αξιόποινες πράξεις εις 
βάρος αλιέων σε κινεζικά σκάφη· 

11. παροτρύνει αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας συμφωνίας να ενισχύσουν 
τη συνεργασία και τον συντονισμό τους όσον αφορά την προστασία και τη χρήση των 
γεωγραφικών ενδείξεων σε περιφερειακό και/ή παγκόσμιο επίπεδο μέσω των 
αντίστοιχων οργανισμών και φόρουμ.
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