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SUGGESTIES

De Commissie visserij verzoekt de bevoegde Commissie internationale handel onderstaande 
suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. onderstreept het economisch belang van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en 
China betreffende geografische aanduidingen, gezien de gestage toename van de uitvoer 
van agrovoedingsproducten uit de EU naar China tussen 2010 en 2019, met name 
wanneer het gaat om typische producten die door een geografische aanduiding worden 
beschermd, zoals wijn en gedistilleerde dranken; wijst erop dat deze ontwikkeling 
plaatsvindt ondanks het bekende probleem van namaakproducten op de Chinese markt, 
bijvoorbeeld wat wijn betreft;

2. stelt echter vast dat het belang van de overeenkomst verder gaat dan het volume van het 
goederenverkeer tussen China en de EU; begrijpt dat de ondertekening van deze 
overeenkomst voor China een belangrijke stap vormt in de richting van het erkennen 
van het EU-systeem van geografische aanduidingen; meent dat de EU-strategie bedoeld 
is om munt te slaan uit het prestige dat verbonden is aan bepaalde namen, regio’s en 
tradities bij de wereldwijde uitvoer van agrovoedingsproducten, en om te voorkomen 
dat deze namen worden “gestolen” door concurrenten; 

3. wijst erop dat de overeenkomst van beperkt belang is wat visserij- en 
aquacultuurproducten betreft; benadrukt dat van de 275 geografische aanduidingen uit 
de EU die onder de overeenkomst vallen, er maar één voor een aquacultuurproduct is, 
namelijk de Marennes Oléron-oester (Frankrijk), en één voor een visserijproduct 
(Scottish farmed salmon); benadrukt dat deze overeenkomst toch krachtig moet worden 
gesteund, omdat er in de toekomst meer Europese visserij- en aquacultuurproducten in 
kunnen worden opgenomen en erkend;

4. herinnert eraan dat de tekst van de overeenkomst en de lijst van geografische 
aanduidingen voor de brexit zijn opgesteld, toen de Europese verdragen nog van 
toepassing waren in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland; 
wijst er in dit verband op dat er in totaal acht producten uit het Verenigd Koninkrijk op 
de voorlopige overeengekomen lijsten staan; spoort de Commissie ertoe aan de lidstaten 
te raadplegen en deze producten zo spoedig mogelijk na afloop van de 
brexitovergangsperiode te vervangen door producten uit EU-lidstaten;

5. juicht toe dat China heeft toegezegd zijn rechtskader voor bescherming van 
geografische aanduidingen in het kader van deze overeenkomst te versterken; verzoekt 
China alles in het werk te stellen om zijn rechtskader voor de bestrijding van illegale, 
ongemelde en ongereglementeerde visserij door Chinese vaartuigen wereldwijd, evenals 
de toepassing daarvan, te versterken;

6. wijst erop dat het aantal in de overeenkomst opgenomen producten, gezien het brede 
scala aan geografische aanduidingen in de EU, nog zeer beperkt is, en dat in latere 
stadia waar en wanneer mogelijk meer producten moeten worden opgenomen, met 
name visserij- en aquacultuurproducten;

7. betreurt dat deze overeenkomst niet meer geografische aanduidingen voor Europese 
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visserij- en aquacultuurproducten omvat, terwijl er wel diverse Chinese visserij- en 
aquacultuurproducten in zijn opgenomen; verzoekt de Commissie geografische 
aanduidingen voor visserij- en aquacultuurproducten als de “mejillón de Galicia” (een 
mossel uit Galicië, Spanje), het eerste zeeproduct dat binnen de EU deze aanduiding 
kreeg, op te nemen in de overeenkomst;

8. is ingenomen met de bepaling dat producenten van producten met een geografische 
aanduiding rechtstreeks een aanvraag kunnen indienen bij het in deze overeenkomst 
beoogde Gezamenlijk Comité als hun product niet is opgenomen in de aanvankelijk 
overeengekomen lijsten, of als hun product een beschermde status krijgt nadat de 
overeenkomst in werking is getreden; verzoekt huidige en potentiële belanghebbenden, 
ook binnen de Europese visserij- en aquacultuursector, zich vertrouwd te maken met 
deze bepaling;

9. onderstreept dat China en de EU moeten samenwerken aan het bestrijden en beheersen 
van dumping en andere praktijken die de normale marktregels verstoren en die de 
duurzaamheid van bedrijven en banen in de EU in gevaar brengen;

10. herinnert er echter aan dat de Europese Unie zich bewust moet zijn van de 
onaanvaardbare praktijken waaraan de Chinese visserijvloot zich schuldig maakt; merkt 
op dat van de vijf belangrijkste visserijlanden China het slechtst scoort op het gebied 
van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO-visserij) wereldwijd; 
meent dat China niet transparant genoeg is bij het registreren van vaartuigen in zijn 
wereldwijde visserijvloot en dat het Chinese ondernemingen aanzienlijke subsidies 
toekent, waardoor oneerlijke concurrentie ontstaat voor de EU-visserijsector; is van 
oordeel dat dergelijk gedrag een buitensporige druk legt op de hulpbronnen en het 
milieu; merkt op dat diverse media hebben bericht over talloze gevallen van 
dwangarbeid en slechte behandeling van vissers op Chinese vaartuigen; 

11. verzoekt beide partijen bij deze overeenkomst met klem hun samenwerking en de 
coördinatie met betrekking tot de bescherming en het gebruik van geografische 
aanduidingen op regionaal en/of mondiaal niveau via de desbetreffende organisaties en 
fora te verbeteren.
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