
 

AD\1135613CS.docx  PE608.081v02-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

Evropský parlament 
2014-2019  

 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
 

2017/2193(INI) 

3.10.2017 

STANOVISKO 

Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova 

pro Výbor pro mezinárodní obchod 

k doporučení Radě týkajícímu se navrhovaného mandátu k vyjednávání 

v souvislosti s obchodními jednáními s Novým Zélandem 

(2017/0000(INI)) 

Zpravodaj: James Nicholson 

 



 

PE608.081v02-00 2/8 AD\1135613CS.docx 

CS 

 

PA_NonLeg 



 

AD\1135613CS.docx 3/8 PE608.081v02-00 

 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. domnívá se, že v souvislosti s produkty z Nového Zélandu, zejména produkty živočišného 

původu, je evropské zemědělství v jednoznačném defenzivním postavení, zejména pokud 

jde o výrobní náklady, které jsou jedny z nejnižších na světě a souvisí s extenzivními 

postupy; podotýká, že pokud jde o velikost novozélandského trhu (4,5 milionu 

spotřebitelů), jsou ofenzivní zájmy EU omezeny na úzce specializované produkty a jsou 

závislé na odstranění necelních překážek; 

2. je přesvědčen, že ambiciózní, vyvážená a komplexní dohoda o volném obchodu, která 

bude plně respektovat a chránit zranitelná odvětví evropského zemědělství a plně 

respektovat a dodržovat vysoké standardy v oblasti výroby, životního prostředí, 

bezpečnosti potravin a dobrých životních podmínek zvířat, které dodržují výrobci EU, 

může být vzájemně přínosná a může nabídnout evropským producentům nové příležitosti 

a přispět k tomu, aby se EU stala klíčovým hráčem na světovém trhu; 

3. upozorňuje na citlivou povahu některých odvětví evropského zemědělství, jako jsou 

mléčné výrobky, skopové, jehněčí, kozí, hovězí a telecí maso, víno, včelařské produkty 

a ovoce, a upozorňuje na to, že jakákoli nevyváženost komplexní dohody o volném 

obchodu, pokud jde o zemědělství a jeho citlivá odvětví, poškodí evropské producenty, 

zejména malé a středně velké zemědělské podniky;  

4. vyzývá Komisi, aby zaručila rovné podmínky a aby jednala opatrně ohledně výrobků, 

u nichž by přímá konkurence vystavila zemědělské výrobce EU nadměrnému 

a neudržitelnému tlaku, například aby zavedla přechodná období či vhodné kvóty nebo 

aby s ohledem na nejcitlivější odvětví nepřijímala žádné závazky či tyta odvětví vyloučila; 

vyzývá Komisi, aby zohlednila dodržování sezónních cyklů v Evropě, zejména v odvětví 

jehněčího masa a mléčných výrobků; 

5. vyzývá k začlenění účinných dvoustranných ochranných opatření, která by zabránila 

prudkému nárůstu dovozu, jenž by způsobil nebo mohl způsobit vážnou újmu evropským 

producentům působícím v citlivých odvětvích; 

6. zdůrazňuje, že evropské zemědělství musí sehrávat zvláštní úlohu při zachování struktury 

venkovských oblastí a zajištění potravinového zabezpečení v Evropě, a varuje před 

rizikem výrazné nerovnováhy dohody, pokud se jedná o zemědělství, na úkor Evropské 

unie a modelu rodinných zemědělských podniků a před pokušením vyměnit zemědělství 

za rozšíření přístupu na novozélandský trh, pokud jde o průmyslové výrobky a služby; 

žádá proto, aby zemědělství bylo jednou z prvních kapitol, o níž se bude v budoucnu 

v rámci tohoto druhu dohod jednat; 

7. zdůrazňuje, že na evropské producenty se vztahuje řada stávajících a budoucích 

povinností v souvislosti se zmírňováním změny klimatu, ochranou životního prostředí 

a zachováním vysokých norem v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a že musí 

navíc plnit četné administrativní povinnosti; 
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8. zdůrazňuje, že respektování udržitelné zemědělské výroby, zásada předběžné opatrnosti, 

na níž jsou založena nařízení EU o bezpečnosti potravin, přístup „ze zemědělského 

podniku až na stůl“, reciprocita a přísné dodržování hygienických a fytosanitárních norem 

a postupů týkajících se zdraví lidí a zvířat a bezpečnosti potravin, jak jsou definovány 

v právních předpisech EU, jsou hlavními a neochvějnými zásadami veškerých jednání 

o dohodách o volném obchodu EU pro evropské zemědělství;  

9. zdůrazňuje, že dobré životní podmínky zvířat jsou pro občany EU velmi důležité, 

a zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby normy EU v této oblasti byly ochráněny a aby byl 

veškerý dovoz v souladu s platnými právními předpisy EU v oblasti bezpečnosti potravin, 

zdraví zvířat a rostlin a ochrany spotřebitelů a s normami v oblasti životního prostředí;  

10. naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila, že se všechny strany pevně zaváží ke zlepšení 

standardů pro ochranu a dobré životní podmínky zemědělských zvířat, a zdůrazňuje, že 

žádné ustanovení ve smlouvě by nemělo dotyčným stranám zabránit v přijetí vlastních 

právních předpisů s cílem stanovit a provádět oprávněné a vyšší politické cíle;  

11. vyzývá Komisi, aby zachovala harmonizovaný postoj k jednání, který bude v souladu 

s postojem přijatým během souběžných jednání s Austrálií, přičemž je třeba zohlednit 

specifické faktory, které oba trhy od sebe odlišují;  

12. zdůrazňuje, že systém zeměpisných označení je třeba vnímat jako klíčovou složku 

evropských zájmů, a zdůrazňuje, že do případné budoucí dohody s Novým Zélandem je 

třeba zahrnout dostatečně široký a reprezentativní seznam výrobků se zeměpisným 

označením registrovaných v rámci tohoto systému a zaručit jejich právní ochranu, jakožto 

prioritní ofenzivní cíl a podmínku pro uzavření dohody;  

13. vyzývá Komisi, aby jakožto zásadní prvek vyrovnané dohody zajistila ochranu, pokud jde 

o označování, sledovatelnost a skutečný původ zemědělských výrobků, s cílem zabránit 

tomu, aby spotřebitelé získali mylný nebo zavádějící dojem; 

14. konstatuje, že novozélandští výrobci nehradí náklady související s elektronickou 

identifikací ovcí, oblastmi ohroženými dusičnany či spalováním mrtvých hospodářských 

zvířat, a vyzývá k tomu, aby tato skutečnost byla upřesněna pomocí označení;  

15. zdůrazňuje, že případná dohoda o volném obchodu mezi oběma zeměmi musí zohledňovat 

rozdíl ve velikosti jednotného evropského trhu a trhu Nového Zélandu; 

16. připomíná, že Nový Zéland má velmi konkurenceschopné zemědělské odvětví, jež je silně 

orientované na vývoz a jedinečné tím, že je v důsledku nízké míry zemědělské podpory 

vystaveno rizikům mezinárodních trhů; konstatuje, že na novozélandském trhu převládají 

mléčné výrobky a skopové a kozí maso a odvětví produkce ovoce, které je silně 

orientované na vývoz;  

17. domnívá se, že Nový Zéland je jedním z předních hráčů na světovém trhu se 

zemědělskými výrobky a že v této zemi vznikla silná odvětví založená na monopolních 

vývozních podnicích; konstatuje, že zemědělské a potravinářsko-zemědělské výrobky 

tvoří celkem 60 % veškerého trhu se zbožím v této zemi, přičemž mléčné výrobky činí 

25,3 % veškerého vývozu a skopové maso 45 % celosvětového obchodu; domnívá se, že 

Nový Zéland je jedním z největších vývozců skopového masa, zejména jehněčího, 
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a největším vývozcem kiwi;  

18. zdůrazňuje skutečnost, že Nový Zéland vyváží do Evropské unie především zemědělské 

výrobky, zatímco Unie vyváží do této země zejména výrobky zpracovatelského průmyslu, 

a konstatuje, že Nový Zéland nadále ukládá relativně vysoké sazby na řadu zpracovaných 

potravinářsko-zemědělských výrobků (např. na sýr, víno a lihoviny) a že některé necelní 

překážky, jako jsou například opatření v oblasti zdraví rostlin, ve velké míře brání vývozu 

z EU; 

19. poukazuje na to, že Nový Zéland je signatářem dohody o transpacifickém partnerství a že 

by tato skutečnost měla být zohledněna při vyjednávání;  

20. zdůrazňuje, že několik citlivých odvětví evropského zemědělství tvrdě zasáhlo stávající 

ruské embargo, měnové výkyvy způsobené výsledkem referenda o brexitu a tržní krize 

související s extrémní kolísavostí cen; domnívá se, že další otevření trhu v těchto 

odvětvích, zejména s ohledem na monopolní strukturu některých odvětví, kterou se 

vyznačuje zejména novozélandské odvětví mléčných výrobků, by mohlo evropským 

výrobcům způsobit vážné problémy a mohlo by mít pro ně katastrofální důsledky; 

zdůrazňuje, že konečný výsledek musí řádně zohledňovat zájmy všech evropských 

producentů; 

21. bere na vědomí skutečnost, že Komise zveřejnila hodnocení případných dopadů dohody 

o volném obchodu mezi EU a Novým Zélandem, a vyzývá Komisi, aby poskytla další 

analýzu dopadu této dohody na jednotlivá odvětví a jednotlivé členské státy, aby bylo 

možné kompletně posoudit možné zisky a ztráty, které tato obchodní dohoda přinese 

evropským výrobcům, a její případný dopad na výkupní ceny v citlivých odvětvích 

a na závazky přijaté v rámci Pařížské dohody o klimatu; 

22. konstatuje, že v době přistoupení Spojeného království k Evropským společenstvím byly 

Novému Zélandu přiznány určité výhody, pokud jde o odvětví mléčných výrobků 

a skopového masa, a zdůrazňuje, že tyto příspěvky je třeba vzít při jednáních o dohodě 

o volném obchodu v úvahu;  

23. zdůrazňuje, že veškeré případné budoucí celní kvóty, které by na základě dohody 

o volném obchodu mohly být Novému Zélandu přiznány, budou platit pro zmenšený trh 

EU čítající 443 milionů spotřebitelů a že to bude nezbytně mít vliv na ekonomický dopad 

těchto kvót, zejména v odvětvích, jako je skopové maso a mléčné výrobky, v nichž 

Spojené království v současné době představuje významný podíl spotřeby a/nebo dovozu; 

vyzývá proto Komisi, aby při obchodních jednáních s Novým Zélandem zohlednila 

stávající jednání o brexitu a dopad brexitu na zemědělství a odvětví potravin v EU; 

24. poukazuje na kumulativní dopad obchodních koncesí EU v zemědělství a konstatuje, že 

jakékoli zemědělské koncese poskytnuté Novému Zélandu je třeba posoudit plně 

v kontextu koncesí, pokud jde o přístup na trh, které byly uděleny v rámci Světové 

obchodní organizace, nebo jako součást dalších probíhajících či uzavřených jednání 

o dohodě o volném obchodu; v této souvislosti zdůrazňuje, že Komise ve své studii 

o kumulativním dopadu budoucích obchodních dohod uvádí, že pokud jde o mléčné 

výrobky, stávající schodek obchodní bilance ve výši 200 milionů EUR se v závislosti 

na předpokládané liberalizaci zdvojnásobí nebo více než ztrojnásobí;  
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25. zdůrazňuje, že Komise musí naprosto transparentně, včas a komplexním způsobem 

spolupracovat se všemi zúčastněnými stranami v oblasti zemědělství ohledně všech 

aspektů jednání, a žádá, aby byl Výbor pro zemědělství o vývoji v souvislosti se 

zemědělstvím pravidelně informován; 

26. připomíná, že v Evropské unii mohou být na trh uváděna pouze jehňata ve věku 6 nebo 9 

měsíců, zatímco na Novém Zélandu je povolen vyšší věk - 12 měsíců; trvá na tom, aby 

v budoucí dohodě byl věkový limit pro zákonný prodej jehňat pocházejících ze zemí 

mimo EU na vnitřním trhu EU stanoven na 6 nebo 9 měsíců.  
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