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POBUDE

Odbor za ribištvo poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja na gospodarski interes v sporazumu med Evropsko unijo in Kitajsko o 
geografskih označbah, saj se je izvoz agroživilskih proizvodov iz EU na Kitajsko med 
letoma 2010 in 2019 stalno povečeval, zlasti proizvodov, ki so običajno zaščiteni z 
geografskimi označbami, kot so vino in žgane pijače; poudarja, da se je to zgodilo kljub 
dobro znanemu problemu ponarejanja na kitajskem trgu, na primer vina;

2. vendar meni, da pomen sporazuma presega obseg izmenjanega blaga med EU in 
Kitajsko; se zaveda, da je Kitajska s podpisom tega sporazuma naredila pomemben 
korak k priznanju sistema geografskih označb v EU; meni, da pri izvozu kmetijsko-
živilskih proizvodov strategija EU temelji na unovčenju ugleda nekaterih imen, regij in 
tradicije, zaščitenih z geografsko označbo, saj želi preprečiti, da konkurenti po svetu 
„kradejo“ ta imena; 

3. poudarja, da je v sporazumu izražen omejen interes za ribiške proizvode in proizvode iz 
akvakulture; poudarja, da je med 275 geografskimi označbami iz EU, vključenimi v 
sporazum, samo ena označba za proizvode iz akvakulture, za ostrige Marennes Oléron 
(Francija), in samo ena za ribiške proizvode (škotski gojeni losos); vseeno pa poudarja, 
da bi bilo treba sporazum odločno podpreti, saj omogoča vključitev in priznavanje 
proizvodov EU iz ribištva in akvakulture;

4. spominja, da sta bila besedilo sporazuma in seznam geografskih označb dokončana, še 
preden sta evropski pogodbi prenehali veljati v Združenem kraljestvu Velike Britanije 
in Severne Irske (zaradi brexita); v zvezi s tem opominja, da je bilo na dogovorjenem 
izhodiščnem seznamu osem proizvodov iz Združenega kraljestva; poziva Komisijo, naj 
se posvetuje z državami članicami in te proizvode po izteku prehodnega obdobja za 
brexit čim prej nadomesti s proizvodi iz držav članic EU;

5. pozdravlja zavezo Kitajske, da bo izboljšala svoj pravni okvir za zaščito geografskih 
označb, ki jih vključuje ta sporazum; to državo poziva, naj si po najboljših močeh 
prizadeva za izboljšave pravnega okvira za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in 
nereguliranemu ribolovu kitajskih plovil po vsem svetu in naj ga dosledneje izvaja;

6. poudarja, da ima EU bogat nabor geografskih označb, vendar je število ribiških 
proizvodov v sporazumu omejeno, zato bi bilo treba pozneje vključiti še druge 
proizvode iz ribištva in akvakulture, če bo to le mogoče;

7. obžaluje, da na seznam zaščitenih geografskih označb v tem sporazumu ni bilo 
vključenih več proizvodov iz ribištva in akvakulture EU, saj je na njem več kitajskih 
proizvodov te vrste; poziva Komisijo, naj v sporazum vključi geografske označbe za 
proizvode iz ribištva in akvakulture, kot so galicijske klapavice iz Španije (Mejillón de 
Galicia), prvi morski proizvod, ki je pridobil označbo te vrste v EU;

8. pozdravlja določbo, da se lahko proizvajalci proizvodov, zaščitenih z geografsko 
označbo, neposredno obrnejo na skupni odbor, predviden s sporazumom, če njihov 
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proizvod ni na dogovorjenem izhodiščnem seznamu ali če ga je treba zaščititi, potem ko 
sporazum že začne veljati; poziva obstoječe in morebitne deležnike, tudi tiste v sektorju 
ribištva in akvakulture v EU, naj to določbo izkoristijo;

9. poudarja, da morata EU in Kitajska sodelovati pri obravnavi in nadzoru dampinga in 
drugih praks, ki izkrivljajo običajna tržna pravila ter ogrožajo trajnost podjetij in 
delovnih mest v EU;

10. vseeno opozarja, da se mora Evropska unija zavedati nesprejemljive prakse kitajske 
ribiške flote; ugotavlja, da je Kitajska na seznamu prvih petih ribolovnih držav najslabše 
uvrščena glede na obseg nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova; 
meni, da Kitajska ne ravna dovolj pregledno pri registraciji svojih ribolovnih plovil po 
svetu in da svojim podjetjem izplačuje obsežne subvencije, s tem pa ustvarja nepošteno 
konkurenco za ribiški sektor EU; meni, da takšno ravnanje povzroča prevelike pritiske 
na vire in okolje; je seznanjen, da je več medijev poročalo o številnih primerih 
prisilnega dela in slabega ravnanja z ribiči na kitajskih plovilih; 

11. poziva obe pogodbenici tega sporazuma, naj poglobita sodelovanje in usklajevanje v 
zvezi z zaščito in uporabo geografskih označb na regionalni in/ali svetovni ravni prek 
ustreznih organizacij in forumov.
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