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ETTEPANEKUD

Kalanduskomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab Euroopa Liidu ja Hiina vahelise geograafilisi tähiseid käsitleva lepinguga 
seotud majanduslikku huvi, kuna põllumajanduslike toiduainete eksport EList Hiinasse 
kasvas aastatel 2010–2019 püsivalt, eriti toodete puhul, mida tavaliselt kaitstakse 
geograafiliste tähistega, nagu vein ja kanged alkohoolsed joogid; juhib tähelepanu 
sellele, et eksport kasvas vaatamata tuntud võltsimisprobleemile Hiina turul, näiteks 
seoses veinidega;

2. märgib siiski, et lepingu tähtsus on laiem kui ELi ja Hiina kaubavahetuse maht; 
mõistab, et selle lepingu allkirjastamisega astub Hiina olulise sammu ELi geograafiliste 
tähiste süsteemi tunnustamise suunas; on seisukohal, et ELi strateegia aluseks on 
teatava nimetuse, piirkonna ja traditsiooniga seotud mainele rahalise väärtuse andmine 
geograafilise tähisega kaitstud põllumajanduslike toiduainete eksportimisel kogu 
maailmas ning selle vältimine, et konkurendid neid nimetusi ei varastaks; 

3. juhib tähelepanu sellele, et kalandus- ja vesiviljelustoodete puhul pakub leping piiratud 
huvi; rõhutab, et lepinguga hõlmatud ELi 275 geograafilisest tähisest on ainult üks 
vesiviljelustoote jaoks, Marennes Oléroni austrid (Prantsusmaa) ja ainult üks kalatoote 
jaoks (Šoti tehistingimustes kasvatatud lõhe); rõhutab siiski, et lepingut tuleks kindlalt 
toetada, kuna see võimaldab edaspidi kaasata ja tunnustada ELi kalandus- ja 
vesiviljelustooteid;

4. tuletab meelde, et lepingu tekst ja geograafiliste tähiste loetelu viimistleti lõplikult enne 
Euroopa aluslepingute kohaldamise lõppu Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis 
(Brexit); tuletab sellega seoses meelde, et esialgsetes kokkulepitud nimekirjades on 
kokku kaheksa Ühendkuningriigi toodet; nõuab tungivalt, et komisjon konsulteeriks 
liikmesriikidega ja asendaks need tooted ELi liikmesriikidest pärit toodetega 
võimalikult kiiresti pärast Brexiti üleminekuperioodi lõppu;

5. peab kiiduväärseks Hiina võetud kohustust tugevdada oma õigusraamistikku, et kaitsta 
käesoleva lepinguga hõlmatud geograafilisi tähiseid; kutsub Hiinat üles tegema kõik 
endast oleneva oma õigusraamistiku tugevdamiseks ja selle rangemaks jõustamiseks, et 
võidelda Hiina laevade ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu kogu 
maailmas;

6. juhib tähelepanu sellele, et ELi geograafiliste tähiste suurt hulka arvesse võttes on 
lepinguga hõlmatud kalatoodete arv piiratud ning hilisemates etappides tuleks 
võimalusel lisada uusi tooteid, eriti kala- ja vesiviljelustooteid;

7. peab kahetsusväärseks, et käesoleva lepinguga hõlmatud kaitstud geograafiliste tähiste 
loetellu ei ole lisatud rohkem ELi kalanduse ja vesiviljeluse geograafilisi tähiseid, samal 
ajal kui sellesse on lisatud mitmed Hiina kalandus- ja vesiviljelustooted; kutsub 
komisjoni üles lisama lepingusse kalanduse ja vesiviljeluse geograafilised tähised, nagu 
Mejillón de Galicia (Galiitsia rannakarp, Hispaania), esimene meretoode, mis saab ELis 
sellise märgise;
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8. tunneb heameelt sätte üle, mis võimaldab kaitstud geograafilise tähisega toodete 
tootjatel esitada taotluse otse käesoleva lepinguga ette nähtud ühiskomiteele, kui nende 
toode ei ole kantud algselt kokkulepitud loeteludesse ning kui nende toode saab pärast 
lepingu jõustumist kaitse; palub praegustel ja võimalikel huviühmadel, sealhulgas ELi 
kalandus- ja vesiviljelussektoril, seda sätet uurida;

9. rõhutab, et EL ja Hiina peavad tegema koostööd, et võidelda dumpingu ja muude tavade 
vastu, mis moonutavad tavapäraseid turueeskirju ning seavad ohtu ELi ettevõtete ja 
töökohtade kestlikkuse, ning neid tavasid kontrollida;

10. tuletab siiski meelde, et Euroopa Liit peab olema teadlik Hiina kalalaevastiku 
vastuvõetamatust tegevusest: märgib, et viie suurima kalapüügiga tegeleva riigi seas on 
Hiina ülemaailmse ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi poolest kõige 
kõrgemal kohal; on seisukohal, et Hiinal puudub läbipaistvus laevade registreerimisel 
oma kalalaevastikus üle kogu maailma ning et Hiina annab oma ettevõtetele 
märkimisväärseid toetusi, mis tekitab ELi kalandussektoris ebaausat konkurentsi; on 
seisukohal, et selline käitumine avaldab ressurssidele ja keskkonnale liigset survet; 
märgib, et erinevad meediakanalid on teatanud arvukatest sunniviisilise töö ja kalurite 
suhtes toime pandud rikkumiste juhtumitest Hiina laevadel; 

11. nõuab tungivalt, et mõlemad lepinguosalised tugevdaksid vastavate organisatsioonide ja 
foorumite kaudu koostööd ja koordineerimist geograafiliste tähiste kaitsmisel ja 
kasutamisel piirkondlikul ja/või ülemaailmsel tasandil.
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