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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 
ribogojstva; poudarja, da je od 275 geografskih označb, ki jih vključuje sporazum, samo 
ena za proizvod iz ribogojstva: ostrige s področja Marennes Oléron (Francija); vseeno 
pa poudarja, da bi bilo treba sporazum odločno podpreti, saj bi lahko bil v prihodnosti 
podlaga za vključitev in priznavanje proizvodov EU iz ribištva in ribogojstva;

4. pozdravlja zavezo Kitajske, da bo okrepila svoj pravni okvir za zaščito geografskih 
označb, ki jih vključuje ta sporazum; poziva Kitajsko, naj si po najboljših močeh 
prizadeva za okrepitev pravnega okvira za boj proti nezakonitemu ribolovu kitajskih 
plovil po vsem svetu in naj ga bolj dosledno izvaja;

5. poudarja, da je ob upoštevanju bogastva geografskih označb v EU število proizvodov v 
okviru sporazuma omejeno in da bi bilo treba v poznejše instrumente vključiti še druge 
proizvode, kadar koli in kjer koli bi bilo to mogoče;

6. 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.


