
PA\1212642DA.docx PE657.260v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Fiskeriudvalget

2020/0089 M (NLE)

9.9.2020

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Fiskeriudvalget

til Udvalget om International Handel

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den 
Europæiske Union og Folkerepublikken Kinas regering om samarbejde om og 
beskyttelse af geografiske betegnelser
(2020/0089 M (NLE))

Ordfører for udtalelse: Nuno Melo



PE657.260v01-00 2/3 PA\1212642DA.docx

DA

PA_NonLeg



PA\1212642DA.docx 3/3 PE657.260v01-00

DA

FORSLAG

Fiskeriudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger den økonomiske interesse i aftalen mellem Den Europæiske Union og Kina 
om geografiske betegnelser, eftersom eksporten af landbrugsfødevarer fra EU til Kina 
mellem 2010 og 2019 er steget støt, navnlig for varer, der normalt er beskyttet af 
geografiske betegnelser, såsom vin og spiritus; påpeger, at denne stigning er sket på 
trods af det velkendte problem med varemærkeforfalskning på det kinesiske marked, 
f.eks. for vin;

2. konstaterer imidlertid, at aftalens betydning rækker ud over mængden af varer, der 
handles mellem EU og Kina; er af den opfattelse, at Kina ved at underskrive denne 
aftale tager et vigtigt skridt i retning af at anerkende EU's ordning for geografiske 
betegnelser; mener, at Unionens strategi bygger på en udnyttelse af den prestige, der er 
knyttet til visse navne, regioner og traditioner, når der eksporteres landbrugsfødevarer 
med beskyttede geografiske betegnelser rundt omkring i verden, og på at forhindre, at 
disse betegnelser bliver "stjålet" af konkurrenter; 

3. påpeger, at aftalen er af begrænset interesse for fiskeri- og akvakulturprodukter; 
fremhæver, at kun én af de 275 europæiske geografiske betegnelser, der er omfattet af 
aftalen, vedrører en akvakulturvare, nemlig Marennes Oléron-østers (Frankrig); 
understreger imidlertid, at det er en aftale, der bør støttes kraftigt, da den kan danne 
grundlag for en fremtidig optagelse og anerkendelse af fiskeri- og akvakulturprodukter 
fra EU;

4. glæder sig over Kinas tilsagn om at styrke sin retlige ramme for beskyttelse af de 
geografiske betegnelser, der er omfattet af denne aftale; opfordrer Kina til at gøre alt for 
at styrke sin retlige ramme for bekæmpelse af kinesiske fartøjers ulovlige fiskeri rundt 
omkring i verden og til at sikre en strengere håndhævelse heraf;

5. påpeger, at aftalen i betragtning af de talrige geografiske betegnelser i EU omfatter et 
begrænset antal produkter, og at yderligere produkter bør medtages i senere 
instrumenter, hvor og når det er muligt;

6. understreger nødvendigheden af, at EU og Kina samarbejder om at tackle og kontrollere 
"dumping" og andre former for praksis, der forvrider de normale markedsregler og 
bringer bæredygtigheden af EU's virksomheder og arbejdspladser i fare.


