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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по международна 
търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. подчертава икономическия интерес от споразумението между Европейския съюз 
и Китай относно географските означения, като се има предвид, че износът на 
продукти на хранително-вкусовата промишленост от ЕС за Китай нараства 
непрекъснато в периода между 2010 г. и 2019 г., по-специално на продуктите, 
които обикновено са защитени от географски указания, като например вина и 
спиртни напитки; посочва, че това се случва въпреки известния проблем с 
фалшифицирането, което съществува на китайския пазар, например на вина;

2. заявява обаче, че значимостта на споразумението надхвърля обема на стоките, 
обменяни между ЕС и Китай; разбира, че с подписването на настоящото 
споразумение Китай предприема важна стъпка към признаването на системата на 
ЕС за географски указания; счита, че стратегията на ЕС се основава на извличане 
на максимална полза от престижа на някои наименования, региони и традиции, 
когато по света се изнасят продукти от хранително-вкусовата промишленост, 
защитени с географско указание, и се избягва тези наименования да бъдат 
„откраднати“ от конкуренти; 

3. посочва, че споразумението е от ограничен интерес по отношение на продуктите 
от риболов и аквакултура; подчертава, че от 275-те географски указания, 
обхванати от споразумението, само едно е предназначено за продукт от 
аквакултура: стридите Marennes Oléron (Франция); подчертава обаче, че това е 
споразумение, което следва да бъде категорично подкрепено, тъй като би могло 
да послужи като основа за включването и признаването в бъдеще на продуктите 
от рибарството и аквакултуратата на ЕС;

4. приветства ангажимента на Китай за укрепване на правната рамка за защита на 
географските указания, обхванати от настоящото споразумение; призовава Китай 
да положи всички усилия, за да укрепи своята правна рамка за борба с незаконния 
риболов на китайски плавателни съдове по целия свят и за по-стриктното ѝ 
прилагане;

5. посочва, че като се има предвид богатството на ЕС по отношение на географските 
указания, броят на продуктите по споразумението е ограничен и в последващи 
инструменти следва да бъдат включени още продукти, където и когато това е 
възможно;

6. подчертава необходимостта ЕС и Китай да работят заедно за справяне и 
контролиране на „дъмпинга“ и на други практики, които нарушават нормалните 
пазарни правила, и излагат на риск устойчивостта на предприятията и работните 
места в ЕС.


