
 

AD\1097132CS.doc  PE580.516v02-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

Evropský parlament 
2014-2019  

 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
 

2015/2105(INI) 

7.6.2016 

STANOVISKO 

Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova 

pro Výbor pro mezinárodní obchod 

k nové a inovativní budoucí strategii pro obchod a investice 

(2015/2105(INI)) 

Navrhovatelka: Esther Herranz García 

 



 

PE580.516v02-00 2/8 AD\1097132CS.doc 

CS 

PA_NonLeg 



 

AD\1097132CS.doc 3/8 PE580.516v02-00 

 CS 

NÁVRHY 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. je toho mínění, že společná zemědělská politika je od svého zavedení v roce 1962 pilířem 

evropské politiky; připomíná, že od vytvoření SZP trvá EU na „preferenci Společenství“, 

což znamená upřednostňování produktů ze členských států; 

2. konstatuje, že společná zemědělská politika EU jde proti hlavním zemědělským politikám 

ve zbytku světa, podle nichž je podpora zemědělství přímo spojena s cenami nebo 

objemem produkce a má proticyklickou povahu; je přesvědčen, že v této situaci je důležité 

vyjednat takové zemědělské dohody o volném obchodu, které nebudou destabilizovat 

evropské zemědělství a venkovské oblasti; 

3. zdůrazňuje, že zemědělský obchod a zemědělsko-potravinářské odvětví hrají klíčovou roli 

v podněcování hospodářského růstu a tvorbě pracovních míst, zejména ve venkovských 

oblastech, podtrhuje, že investice do tohoto odvětví a posilování postavení EU jakožto 

klíčového hráče na světovém trhu jsou pro budoucnost zemědělství v Unii zásadní; 

4. je si vědom skutečnosti, že zemědělci EU budou muset v budoucnu čelit důležitým 

výzvám, a proto se domnívá, že existence stabilního společného evropského rámce, který 

by podporoval zemědělce EU prostřednictvím SZP, je nezbytnou podmínkou pro podporu 

investic a posílení růstu v zemědělsko-potravinářském odvětví; 

5. vítá, že se ve sdělení „Obchod pro všechny“ Komise odkazuje na zemědělsko-

potravinářské odvětví jako na odvětví, ve kterém mají vývozní příležitosti zásadní 

důležitost a měly by být aktivně podporovány prostřednictvím nové strategie Společenství 

v oblasti obchodu a investic; 

6. zdůrazňuje, že je důležité zajistit větší soudržnost mezi opatřeními navrhovanými jako 

součást nové obchodní strategie Unie a opatřeními přijímanými jako součást SZP, aby se 

zemědělcům zajistil přiměřený příjem a byl zachován evropský produkční model, který 

respektuje životní prostředí, zvířata, bezpečnost potravin a regionální vyváženost; 

připomíná, že je důležité, jak již Parlament zdůraznil ve svém usnesení ze dne 8. července 

2015 o TTIP, zaručit hospodářskou a sociální životaschopnost evropského zemědělského 

modelu; 

7. odsuzuje skutečnost, že sdělení „Obchod pro všechny“ výslovně neuznává multifunkční 

povahu a zvláštní citlivé oblasti zemědělství jako klíčový prvek, jenž musí být 

zohledňován při tvorbě obchodní politiky EU; 

8. považuje za zásadní, aby se v kontextu současné krize zemědělství otevřely nové trhy pro 

zemědělskou produkci EU, jako jsou mléčné výrobky, maso a živá zvířata, ovoce a 

zelenina; zdůrazňuje, že je důležité hledat nové příležitosti na trzích s vysokým kupním 

potenciálem; 

9. vybízí k jednání a schválení jen těch dvoustranných či vícestranných smluv se třetími 

zeměmi, jež jsou vyvážené a pravděpodobně poskytnou zvláštní ochranu citlivým 
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odvětvím a odpovídající ochranu všem zemědělským producentům v Evropě; plně 

podporuje vyloučení odvětví, která by mohla být vážně zasažena; 

10. domnívá se, že při jednáních o dohodě o volném obchodu je nezbytné bránit 

vysledovatelnost zemědělských produktů a účinná pravidla původu, a vyhnout se tak 

situaci, kdy by tato pravidla byla porušována jinými dohodami mezi partnery EU, se 

kterými EU uzavřela dohody o volném obchodu, a dalšími třetími zeměmi; vyzývá v této 

souvislosti Komisi, aby citlivé zemědělské produkty vyloučila z veškerých pravidel pro 

kumulaci původu; připomíná Komisi, že účelem jednání o dohodách o volném obchodu je 

usnadnit obchod s originálními produkty EU a produkty partnerů EU, se kterými EU 

uzavřela dohody o volném obchodu; 

11. domnívá se, že je nezbytné zohlednit zvláštní nevýhody malých zemědělců a nejslabších 

oblastí; je přesvědčen o tom, že EU si musí udržet svoji silnou obchodní značku vysoké 

kvality výroby; domnívá se, že dříve, než vstoupí do jakýchkoli nových jednání o volném 

obchodu, je vhodné podpořit komplexní zapojení zúčastněných stran působících v 

evropském zemědělsko-potravinářském odvětví; 

12. je přesvědčen, že dohoda o volném obchodu s Kanadou, která bude co nevidět uzavřena, a 

dohody, o nichž se aktuálně vyjednává s USA a Mercosurem nebo o kterých se uvažuje s 

Austrálií a Novým Zélandem, otevřou trh EU nejkonkurenceschopnějším zemědělským 

producentům na světě a producentům s největším vývozním potenciálem; vyzývá tedy 

Komisi, aby vhodným způsobem chránila citlivé zemědělské produkty; 

13. připomíná, že USA jsou i nadále největším trhem pro zemědělský vývoz EU; vyzývá 

Komisi, aby zajistila, že jednání o TTIP povedou k ambiciózní, komplexní a vyvážené 

obchodní a investiční dohodě na vysoké úrovni, která bude podporovat udržitelný a 

inkluzivní růst, jakož i zvýšení obchodních toků pro odvětví zemědělství EU; 

14. domnívá se, že je nezbytné zvýšit přidanou hodnotu zemědělství a posílit reklamní 

kampaně za účelem otevření nových trhů; zdůrazňuje, že je nezbytné posílit zejména 

evropské systémy jakosti, neboť představují nejlepší způsob, jak na světovém trhu 

zviditelnit obchodní značky výrobků Evropské unie, a které současně nepřímo prospívají 

evropskému zemědělství jako celku; 

15. považuje však za zásadně důležité podněcovat domácí poptávku, zejména pokud jde o 

konzumaci ovoce a zeleniny, jelikož 24 z 28 členských států konzumují méně než 400 

gramů denně, jež doporučuje Světová zdravotnická organizace; 

16. vítá skutečnost, že Komise uskutečnila realistické posouzení stále nedostatečného pokroku 

v rozvojovém programu z Dohá; je přesvědčen o tom, že ačkoli jsou vícestranná jednání 

nezbytná, rozvojový program z Dohá jednoznačně nesplnil očekávání evropského 

zemědělsko-potravinářského odvětví, ani navzdory jednostranných úlev ze strany EU, 

jako například těch, jež byly přijaty na 10. ministerské konferenci v Nairobi; vyzývá proto 

EU, aby definovala novou a účinnější strategii v oblasti vícestranných jednání v rámci 

WTO; 

17. zdůrazňuje důležitost dohod o přidružení a prohloubených a komplexních dohod o volném 

obchodu s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou pro zemědělství EU a vyzývá Komisi a 

členské státy, aby urychleně zajistily jejich bezvýhradné uplatňování; 
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18. je přesvědčen o tom, že při vedení obchodních jednání, která přímo ovlivňují evropské 

zemědělské zájmy, je třeba uznat, že vedoucí úlohu ve všech aspektech zemědělství 

vykonává komisař odpovědný za zemědělství; domnívá se, že v rámci kolegiality v 

Komisi by nikdy nemělo být přijato žádné rozhodnutí o uzavření obchodních dohod, které 

by bylo v rozporu s hodnocením základních zájmů zemědělství EU, za nímž stojí komisař 

odpovědný za zemědělství; 

19. zdůrazňuje, že zemědělství je vysoce strategickou politickou otázkou, že potravinová 

bezpečnost a způsob života všech Evropanů závisí na zemědělství a že obchodní strategie 

EU by měla být v souladu s cíli SZP, jak je stanoveno v článku 39 SFEU; proto odmítá 

jakékoli jednání, které by mohlo ohrozit investiční úsilí evropského zemědělsko-

potravinářského odvětví nebo v jehož rámci by evropské zemědělství mohlo utrpět újmu 

jako pouhý prostředek směny; vyzývá Komisi, aby zanechala upřednostňování zájmů 

průmyslu a služeb na úkor zájmů zemědělství; 

20. dále odsuzuje situace, v nichž zemědělci zakouší důsledky politických konfliktů, které 

nemají původ v zemědělství; 

21. poukazuje na hrozby, které představuje kumulativní efekt celních koncesí, ať jsou 

důsledkem mnohostranných nebo dvoustranných jednání nebo samostatných schémat, 

jako je všeobecný systém preferencí; připomíná, že u 71 % dovozu zemědělsko-

potravinářského zboží do EU je uplatněna nulová celní sazba; 

22. domnívá se, že obchodní dohody musí zahrnovat ochranné doložky, pokud jde o 

ustanovení, která mají být aktivována prostřednictvím jednodušších a pružných 

mechanismů; 

23. žádá Komisi, aby při přípravě nebo přezkumu nabídek na přístup na trh v obchodních 

jednáních postupovala s maximální opatrností a aby vytvořila strategii na ochranu 

citlivých odvětví; vyzývá k tomu, aby tyto nabídky byly systematicky založeny na 

vyčerpávajícím a nezávislém posouzení dopadů, které by na zemědělské odvětví EU měly 

nové obchodní úlevy udělené třetím zemím;  

24. připomíná, že Komise musí předložit jednotlivé posouzení dopadu pro jakýkoli nový 

návrh na obchodní dohodu, včetně analýzy dopadů na místní a regionální trhy; vyhlíží 

tedy výsledky posouzení dopadů kumulativních účinků různých kvót na citlivé produkty, 

které již byly našim partnerům přiděleny (v rámci jednání nebo záměru), jak Komise 

slíbila na zasedání Rady pro zemědělství a rybolov dne 11. dubna 2016; 

25. naléhavě žádá Komisi, aby svá zjištění včas předala Parlamentu a před tím, než přijme 

nebo navrhne jakoukoli obchodní nabídku, vyčkala na postoj Parlamentu, a aby změnila či 

stáhla obchodní nabídky, které již byly předloženy nebo jsou v procesu přípravy, jestliže 

hodnocení jejich dopadů odhalí nepříznivé důsledky pro citlivé produkty; žádá Komisi, 

aby provedla posouzení, zda otevřít EU světovým trhům se zemědělskými produkty; 

26. zdůrazňuje, že zemědělsko-potravinářský průmysl EU je efektivním odvětvím 

hospodářství Unie, vyznačuje se kvalitou, rozmanitostí a inovacemi v produkci a má 

zásadní význam pro bezpečnost potravin; 

27. je přesvědčen, že zvláštní pozornost je třeba věnovat ochraně malých a středních 
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zemědělských podniků, a to jak při jednání o dohodách, tak při provádění analýzy jejich 

dopadu; 

28. domnívá se, že Komise musí Parlamentu předložit jasné a spolehlivé informace o clu 

zboží, které se dostává do Unie, a že toto zboží musí být monitorováno; 

29. zdůrazňuje, že přísné evropské normy v oblasti životního prostředí, bezpečnosti potravin, 

dobrých životních podmínek zvířat a sociálních podmínek, které odrážejí naše 

společenské hodnoty a jsou evropskými spotřebiteli vyžadovány, staví zemědělce EU 

oproti zemědělcům ze třetích zemí do ekonomické nevýhody, což je dáno jejich 

výrobními modely, velikostí produkčních struktur a obvykle méně přísnými normami; 

domnívá se, že obchodní dohody by měly mezi těmito různými partnery prosazovat 

spravedlivou hospodářskou soutěž, čímž by se zajistilo, aby zemědělci EU mohli plně 

využívat celní koncese, aniž by přitom byli vystaveni nekalé hospodářské soutěži; 

30. zdůrazňuje, že je nezbytné zaručit ochranu norem EU v oblasti bezpečnosti potravin a 

životního prostředí uplatňováním recipročních mechanismů a zachováním základních 

hodnot, jako je zásada předběžné opatrnosti, udržitelné zemědělství a vysoká míra 

vysledovatelnosti a označování produktů;  poukazuje na velký rozdíl mezi mezinárodními 

standardy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a odsuzuje využívání nejnižšího 

společného jmenovatele v obchodních dohodách; 

31. zdůrazňuje, že ze strany Potravinového a veterinárního úřadu jsou nezbytné přísnější 

kontroly dovozu na hranicích a tvrdší inspekce výrobních a tržních podmínek v zemích 

vyvážejících do EU, které by zajistily dodržování předpisů Unie; 

32. poukazuje na špatnou ochranu dobrých životních podmínek zvířat u mnoha vyspělých 

obchodních partnerů EU, jako je tomu v případě USA, kde chybí federální právní předpisy 

na ochranu zemědělských zvířat před porážkou; žádá Komisi, aby se dobré životní 

podmínky zvířat staly ve všech probíhajících a budoucích dvoustranných a vícestranných 

obchodních jednáních předmětem obchodního zájmu, tak aby byl na veškerý dovoz 

živočišných produktů z rozvinutých zemí kladen požadavek, aby splňoval právní předpisy 

EU o dobrých životních podmínkách zvířat, a na dovoz z rozvíjejících se zemí požadavek, 

aby splňoval rovnocenné normy; 

33. zdůrazňuje, že při obchodních jednáních mezi EU a třetími zeměmi je třeba věnovat 

zvláštní důraz na používání pesticidů, zejména na různé přístupy k jejich používání, neboť 

normy týkající se používání pesticidů jsou v EU významně přísnější než ve třetích zemích; 

34. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby do vyjednávání dohod se třetími zeměmi nebyla 

zahrnována ustanovení, která by mohla snížit či oslabit záruky, které Unie v současné 

době poskytuje spotřebitelům v zemědělsko-potravinářském odvětví, zejména pokud jde o 

používání produktů vyrobených z geneticky modifikovaných organismů či klonováním;  

35. žádá, aby byl dovoz zemědělských produktů do EU dovolen pouze tehdy, budou-li 

dovážené produkty splňovat evropské normy pro ochranu spotřebitelů, dobré životní 

podmínky zvířat a ochranu životního prostředí a budou-li splňovat minimální sociální 

standardy; 

36. žádá Komisi, aby nedovolila dovoz zemědělských produktů, jejichž spotřebitelská cena by 
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byla nižší, než jsou jejich skutečné výrobní náklady, a zabránila tak veškerým formám 

sociálního, ekonomického a ekologického dumpingu; 

37. trvá na tom, že spotřebitelům musí být o vlastnostech obchodovaných produktů 

poskytovány přesné informace; 

38. vzhledem k tomu, že chráněná zeměpisná označení nabízejí evropskému zemědělství 

jednu z největších konkurenčních výhod a vzhledem k tomu, že produkty ze třetích zemí 

mohou rovněž požádat o ochranu v rámci systému chráněných zeměpisných označení EU, 

naléhavě žádá Komisi, aby byla v tomto ohledu v rámci veškerých probíhajících jednání 

nadále nekompromisní, včetně jednání o dohodě o volném obchodu; kromě toho se 

domnívá se, že dohoda, která nebude chránit zeměpisná označení, by neměla být 

podepsána; 

39. vyjadřuje politování nad tím, že v souladu s nedávno uzavřenými či probíhajícími 

obchodními jednáními je našimi obchodními partnery chráněn jen velmi krátký seznam 

zeměpisných označení EU; žádá proto Komisi, aby stanovila předpisy zajišťující vysokou 

míru ochrany pro všechna zeměpisná označení EU na trzích třetích zemí, s nimiž probíhají 

jednání, a to současně s vhodnými prováděcími opatřeními; 

40. poznamenává, že ochrana a uznávání zeměpisných označení ve třetích zemích může být 

pro zemědělsko-potravinářské odvětví EU velkým přínosem a domnívá se, že všechny 

obchodní dohody by měly obsahovat ochranná opatření a kroky zaměřené na boj proti 

padělání; 

41. vyjadřuje v této souvislosti politování nad tím, že k řadě významných označení, která se 

těší ochrany na evropské úrovni, bylo v rámci obchodní dohody s Kanadou přistupováno 

jako k nechráněným či částečně chráněným označením; naléhavě v této souvislosti vyzývá 

Komisi, aby během těchto jednání poskytla podporu těm zemím, které dosud nezavedly 

opatření na ochranu zeměpisných označení, s cílem vytvořit účinné systémy slučitelné s 

existujícími ustanoveními EU; 

42. trvá na tom, že je důležité pokročit, co se týče hygienických, fytosanitárních a dalších 

necelních překážek na zemědělském trhu, ve všech jednáních o volném obchodu, a to 

zejména s ohledem na přesné limity stanovené EU, které mohou mít dopad na zdraví 

spotřebitelů; 

43. zdůrazňuje, že obchodní jednání nesmí být za žádných podmínek využita k tomu, aby 

změnila právní předpisy EU; 

44. zdůrazňuje, že v kontextu TTIP a dalších probíhajících jednání o otázkách týkajících se 

regulace je třeba posílit širší mezinárodní spolupráci v oblasti regulace záležitostí 

týkajících se zemědělství a že tato spolupráce by rovněž měla mít pozitivní dopad na třetí 

země, zejména pak na rozvojové země; 

45. zdůrazňuje, že EU by měla podporovat inovace za účelem zvýšení produktivity, aby bylo 

možné čelit neustálému nárůstu celosvětové populace, přičemž by měla podporovat 

iniciativy zaměřené mimo jiné na boj proti změně klimatu a obecně na to, aby se 

zemědělci dokázali lépe přizpůsobit veškerým výzvám v oblasti životního prostředí; 
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