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PASIŪLYMAI

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia ekonominę Europos Sąjungos ir Kinijos susitarimo dėl geografinių nuorodų 
(GN) naudą, nes ES žemės ūkio maisto produktų eksportas į Kiniją 2010–2019 m. 
nuolat augo, ypač produktų, kurie paprastai saugomi GN, pvz., vynų ir spiritinių 
gėrimų; nurodo, kad eksportas auga nepaisant žinomos klastojimo problemos Kinijos 
rinkoje, pvz., kalbant apie vynus; 

2. vis dėlto pažymi, kad šis susitarimas svarbus ne tik ES ir Kinijos prekybos apimties 
požiūriu; supranta, kad Kinija, pasirašydama šį susitarimą, žengia svarbų žingsnį 
siekdama pripažinti ES geografinių nuorodų sistemą; mano, kad Sąjungos strategija yra 
grindžiama siekiu gauti pelno iš prestižo, siejamo su tam tikrais pavadinimais, regionais 
ir tradicijomis, kad galėtų eksportuoti savo žemės ūkio maisto produktus, kuriems 
taikomos geografinės nuorodos, į visą pasaulį ir neleisti konkurentams pasisavinti tų 
pavadinimų; 

3. nurodo, kad šiuo metu susitarimas nėra labai naudingas žvejybos ir akvakultūros 
produktų požiūriu;  atkreipia dėmesį į tai, kad tarp 275 ES geografinių nuorodų, 
kurioms taikomas susitarimas, yra tik vienas akvakultūros produktas –  Huîtres 
Marennes Oléron (austrės, Prancūzija); tačiau pabrėžia, kad šis susitarimas turėtų būti 
tvirtai remiamas, atsižvelgiant į perspektyvą ateityje į jį įtraukti ir pripažinti ES 
žvejybos ir akvakultūros produktus;

4. palankiai vertina Kinijos įsipareigojimą sustiprinti savo teisinę sistemą siekiant 
apsaugoti geografines nuorodas, kurioms taikomas šis susitarimas; prašo Kinijos daryti 
viską, kas įmanoma, siekiant sustiprinti savo teisinę sistemą, skirtą kovai su neteisėta 
Kinijos laivų vykdoma žvejyba pasaulyje, ir griežčiau ją įgyvendinti;

5. pažymi, kad, atsižvelgiant į geografinių nuorodų gausą ES, susitarime nurodytų 
produktų skaičius dar yra nedidelis ir kad jie, kiek įmanoma ir kai įmanoma, turėtų būti 
įtraukti į paskesnes priemones;

6. pabrėžia, jog reikia, kad ES ir Kinija bendradarbiautų kovos su dempingu ir kitokia 
praktika, dėl kurios iškraipomos įprastos rinkos taisyklės ir kyla rizika įmonių ir darbo 
vietų tvarumui ES, ir jų kontrolės srityje.


