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EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει το οικονομικό συμφέρον της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Κίνας στον τομέα των γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ), δεδομένου ότι οι εξαγωγές 
γεωργικών ειδών διατροφής της ΕΕ προς την Κίνα σημείωσαν σταθερή ανάπτυξη 
μεταξύ 2010 και 2019, ιδίως όσον αφορά προϊόντα που κατά κανόνα προστατεύονται 
από ΓΕ, όπως ο οίνος και τα αλκοολούχα ποτά· σημειώνει ότι αυτό συμβαίνει παρά το 
γνωστό πρόβλημα παραποίησης/απομίμησης στην κινεζική αγορά, για παράδειγμα στην 
περίπτωση των οίνων·

2. επισημαίνει, ωστόσο, ότι η σημασία της συμφωνίας δεν περιορίζεται στον όγκο των 
εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας· αντιλαμβάνεται ότι, 
υπογράφοντας τη συμφωνία αυτή, η Κίνα κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την 
αναγνώριση του συστήματος γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ· θεωρεί ότι η στρατηγική 
της Ένωσης συνίσταται στην αξιοποίηση του κύρους που συνδέεται με ορισμένες 
ονομασίες, περιοχές και παραδόσεις, για την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων διατροφής 
καλυπτόμενων από γεωγραφικές ενδείξεις σε ολόκληρο τον κόσμο και για την πρόληψη 
της «κλοπής» αυτών των ονομασιών από ανταγωνιστές· 

3. επισημαίνει ότι το ενδιαφέρον της συμφωνίας είναι επί του παρόντος περιορισμένο 
όσον αφορά τα αλιευτικά προϊόντα και την υδατοκαλλιέργεια· επισημαίνει ότι μεταξύ 
των 275 γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ που καλύπτονται από τη συμφωνία, υπάρχει 
μόνο ένα προϊόν υδατοκαλλιέργειας: τα στρείδια Marennes Oléron (Γαλλία)· τονίζει, 
ωστόσο, ότι η συμφωνία αυτή θα πρέπει να υποστηριχθεί σθεναρά, ως βάση σε μια 
μελλοντική προοπτική ένταξης και αναγνώρισης των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με τη δέσμευση της Κίνας να ενισχύσει το 
νομικό της πλαίσιο για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων στο πλαίσιο της εν 
λόγω συμφωνίας· καλεί την Κίνα να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
ενισχύσει το νομικό της πλαίσιο για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας από 
κινεζικά σκάφη σε παγκόσμια κλίμακα και να εντείνει την εφαρμογή του·

5. επισημαίνει ότι, δεδομένου του πλούτου των γεωγραφικών ενδείξεων στην ΕΕ, ο 
αριθμός των καλυπτόμενων προϊόντων παραμένει περιορισμένος, και ότι τα προϊόντα 
αυτά θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να συμπεριληφθούν σε επακόλουθα μέτρα 
μέσα σε εύλογο χρόνο·

6. τονίζει την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας για την καταπολέμηση 
και τον έλεγχο του ντάμπινγκ και άλλων πρακτικών που στρεβλώνουν τους συνήθεις 
κανόνες της αγοράς και θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ.


