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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 Austrálie je jedním z největších hráčů na světovém trhu se 

zemědělskými výrobky a že v této zemi vznikla silná vývozní odvětví (70 % výrobků se 

vyváží); 

2. zastává názor, že v roce 2015 byla Austrálie třetím největším vývozcem hovězího 

a telecího masa na světě, osmým největším vývozcem mléčných výrobků, pátým 

největším vývozcem plodin na orné půdě a třetím největším vývozcem cukru; 

3. poukazuje na to, že australské zemědělství je díky nízkým nákladům na zemědělskou 

výrobu, jež jsou důsledkem existence extenzivních, velkých podniků, velmi 

konkurenceschopné a zaměřené na vývoz a nepřetržitě hledá nová odbytiště pro své 

výrobky na mezinárodním trhu; zdůrazňuje proto, že jednou z priorit vyjednávání bude 

pro australské výrobce a vývozce bezpochyby rozšíření přístupu na rozsáhlý trh EU 

prostřednictvím odstranění nebo snížení celních a necelních překážek v tomto odvětví, 

a je přesvědčen, že vyvážená a komplexní dohoda o volném obchodu, která bude 

respektovat nejzranitelnější odvětví evropského zemědělství, by mohla být vzájemně 

přínosná; 

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

struktury venkovských komunit a při zajišťování potravy pro evropské občany; 

zdůrazňuje, že zemědělci a jejich živobytí by se v obchodních dohodách neměli stát 

trumfem jedné ze stran; 

5. domnívá se, že vytváření pobídek pro vysoké standardy a vzájemnost a plné dodržování 

vysokých sociálních a výrobních standardů a standardů v oblasti životního prostředí 

a dobrých životních podmínek zvířat, jakož i zásad udržitelného zemědělství 

stanovených výrobci v EU jsou zásadní pro vyváženou dohodu o volném obchodu, která 

by mohla evropským výrobcům nabídnout určité příležitosti a přispět k tomu, aby se EU 

stala klíčovým hráčem na světovém trhu; domnívá se, že tyto standardy nesmí na 

vnitřním trhu snížit ani dovozy, ani vývozy, a zdůrazňuje, že dodržování udržitelné 

výroby a přísná ochrana standardů v oblasti bezpečnosti potravin, lidského zdraví, 

ochrany spotřebitelů, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, jak jsou definovány 

v právních předpisech EU, jsou hlavní a nezpochybnitelnou zásadou veškerých jednání 

o dohodách o volném obchodu EU pro evropské zemědělství; 

6. zdůrazňuje, že je třeba zajistit zvyšování standardů pro dobré životní podmínky zvířat 

v souladu s postojem veřejnosti k otázkám týkajícím se zdraví a etiky; 

7. zdůrazňuje, že vzájemné uznávání sanitárních a fytosanitárních pravidel nesmí vést 

k hrozbám pro životní prostředí, osoby a zvířata, například v důsledku zrušení kontrol 

dovážených potravin a krmiva; 

8. vítá skutečnost, že Komise zveřejnila první posouzení dopadů dohody o volném 

obchodu mezi EU a Austrálií, avšak konstatuje, že evropští výrobci a vývozci 
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zemědělských produktů možná nebudou schopni plně vyhodnotit své možné výhody 

a nevýhody z důvodu omezených informací o dovozu, zejména pokud jde 

o podkategorie odvětví masa, a vyjadřuje politování nad tím, že není k dispozici 

posouzení rozčleněné podle jednotlivých členských států EU a jednotlivých odvětví ani 

informace o možném dopadu na nejvzdálenější regiony a o dopadu brexitu, pokud jde 

o stávající kvóty; dále bere se znepokojením na vědomí, že podle studie se očekává, že 

maso přežvýkavců zaznamená v rámci produkce uvedeného odvětví EU největší pokles, 

a rovněž očekává, že bude vypracována další podrobná analýza, která by doplnila tyto 

chybějící informace; 

9. zdůrazňuje, že pro evropské vývozce zemědělských produktů představuje Austrálie 

novou oblast trhu s 23 miliony spotřebitelů, která je více než 20krát menší než evropský 

trh, a že evropské ofenzivní zájmy o zemědělství se omezují na ochranu zemědělských 

označení a úzce specializovaných produktů a jsou závislé na odstranění necelních 

překážek;  vyzývá proto Komisi, aby tuto skutečnost řádně zohlednila; 

10. je znepokojen rizikem výrazné nevyváženosti dohody, pokud se jedná o zemědělství, na 

úkor zemědělských výrobců EU a zdůrazňuje, že zemědělství by nemělo být vyměněno 

za rozšíření přístupu na australský trh, pokud jde o nezemědělské výrobky a služby; 

11. konstatuje, že australské zemědělské podniky 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; 

12. zdůrazňuje, že v rámci jednání by měla být dodržována zásada předběžné opatrnosti, na 

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

podniku až na stůl“, který stanoví přísnější pravidla EU, jakož i sanitární a fytosanitární 

normy a postupy EU; 

13. rád by upozornil na citlivou povahu některých odvětví evropského zemědělství, jako 

jsou hovězí a telecí maso, kozí a skopové maso, cukr, med, obiloviny a mléčné výrobky, 

z nichž některá v nedávné době prošla významnými krizemi, které si vyžádaly zvláštní 

režimy podpory pro případ nouze, a domnívá se, že další otevírání trhu v těchto 

odvětvích by mohlo mít další negativní a nepříznivé důsledky pro evropské výrobce; 

vyzývá proto Komisi, aby zaručila rovné podmínky a aby za citlivé považovala ty 

výrobky, u nichž by přímá konkurence vystavila zemědělské výrobce EU nadměrnému 

a neudržitelnému tlaku, a s ohledem na konkurenceschopnost australského odvětví 

vyzývá k začlenění relevantních a účinných dvoustranných ochranných opatření, 

přechodných období či snížených příslušných kvót s cílem zabránit prudkému nárůstu 

dovozu, jenž by způsobil nebo mohl způsobit vážnou újmu evropským producentům 

působícím v citlivých odvětvích nebo vlastnících malé a střední podniky; 

14. zastává názor, že u nejzranitelnějších zemědělských produktů, jako jsou např. mléčné 

výrobky, hovězí, telecí a skopové maso a zvláštní cukry, nesmí EU přijmout žádný 

závazek, čímž zajistí rovné podmínky, a měla by vynechat uvedené produkty a vyloučit 

je z jednání; 

15. zdůrazňuje, že jakákoli obchodní dohoda může být založena pouze na vzájemném 

prospěchu, a naléhavě Komisi žádá, aby zajistila nepřetržitou ochranu proti hrozbě, již 
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představuje liberalizovaný dovoz, a to mimo jiné tím, že do dohody začlení ustanovení 

o ochranných postupech, která by v případě, že by dovoz z Austrálie překročil 

stanovené limity a způsobil nadměrnou nerovnováhu na evropském trhu, byla 

aktivována pomocí jednoduchých a pružných mechanismů, a dále tím, že pro 

zemědělství zavede dvoustrannou ochrannou doložku neomezené platnosti; 

16. doufá, že opatření přijatá Evropskou unií v souvislosti s krizí v odvětví mléka nejsou 

v Austrálii považována za druh státní podpory (jak tomu v minulosti bylo v odvětví 

rajčat) a že v důsledku neposlouží jako záminka pro omezení přístupu evropských 

produktů na australský trh; 

17. vyzývá Komisi, aby před zahájením jakýchkoli jednání o zemědělských otázkách 

vyřešila všechny probíhající obchodní spory mezi EU a Austrálií, jako např. spor 

týkající se anti-dumpingových opatření, která australské orgány uložily evropským 

podnikům na zpracování rajčat; 

18. zdůrazňuje, že je důležité stanovit společná kritéria týkající se kvalitativních 

a bezpečnostních standardů, pokud jde o zemědělské produkty určené k obchodování; 

19. připomíná zejména, že v Evropské unii mohou být na trh uváděna pouze jehňata ve 

věku 6 nebo 9 měsíců, zatímco v Austrálii je povolen vyšší věk – 12 měsíců; 

zdůrazňuje, že v budoucí dohodě musí být věkový limit pro zákonný prodej jehňat 

pocházejících ze zemí mimo EU na vnitřním trhu EU stanoven na 6 nebo 9 měsíců; 

20. zdůrazňuje, že žádné ustanovení ve smlouvě by nemělo dotyčným stranám zabránit 

v přijetí vlastních právních předpisů s cílem stanovit a provádět oprávněné politické 

cíle, včetně cílů a záruk v sociální oblasti a v oblasti životního prostředí a veřejného 

zdraví; 

21. zdůrazňuje, že je třeba mít na paměti kumulativní dopady obchodních koncesí, které EU 

činí v zemědělství, a to jak v multilaterálním, tak i v bilaterálním rámci; žádá proto, aby 

všechny zemědělské koncese EU byly v rámci plánovaných jednání posouzeny a aby při 

tom byly plně zohledněny koncese, které již byly dojednány s WTO (jako je náhrada 

hormonálně ošetřeného hovězího masa) a Kanadou (Komplexní hospodářská 

a obchodní dohoda (CETA)), a ty, které by mohly být v dohledné době dojednány 

s Mercosurem, Mexikem, Novým Zélandem a se Spojenými státy (v případě obnovení 

rozhovorů o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP)); konstatuje 

navíc, že v případě hovězího a telecího masa dosáhlo kumulativní množství 

dohodnutých kvót přidáním kvót CETA absorpčního limitu ve výši 300 000 tun 

stanoveného v prvním desetiletí 21. století, což znamená, že v kombinaci s klesající 

domácí spotřebou dosahuje trh EU bodu nasycení; konečně zdůrazňuje, že studie 

Komise o kumulativním dopadu budoucích dohod ukazuje, že podle liberalizační 

hypotézy by se schodek obchodní bilance u hovězího a telecího masa mohl zdvojnásobit 

téměř na 0,9 miliardy EUR; 

22. vyzývá Komisi, aby zachovala harmonizovaný vyjednávací přístup, který bude 

v rovnováze s přístupem přijatým během souběžných jednání s Novým Zélandem, 

přičemž náležitě zohlední zvláštnosti odlišující tyto dva trhy; 

23. připomíná, že všechny celní kvóty, které by mohly být přiznány Austrálii, budou 
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v návaznosti na brexit uplatňovány na zmenšený unijní trh; vyzývá Komisi, aby při 

obchodních jednáních s Austrálií zohlednila probíhající jednání o brexitu a dopad 

brexitu na zemědělství a odvětví potravin v EU, zejména v odvětvích, v nichž Spojené 

království představuje významný podíl spotřeby či dovozu; zdůrazňuje, že EU bude 

muset od této chvíle brexit důsledně zohledňovat při rozhodování o možných koncesích, 

které může nabídnout v nových obchodních dohodách, a v případě potřeby přezkoumá 

mandát k vyjednávání; 

24. vyzývá Komisi, aby na australském trhu zajistila přiměřenou právní ochranu 

zeměpisných označení EU a jakostních zemědělských produktů EU, jakož i opatření 

proti nevhodnému používání a zavádějícím informacím a postupům; vyzývá rovněž 

Komisi, aby zajistila ochranu týkající se označování, vysledovatelnosti a skutečného 

původu zemědělských produktů jako základního prvku vyvážené dohody; 

25. trvá na tom, že do dohody je třeba zahrnout opatření, jejichž účelem je boj proti 

padělání zemědělsko-potravinářských výrobků; 

26. uznává, že pro EU je důležitá taková dohoda s Austrálií, která by mohla snížit celní 

překážky u některých zpracovaných zemědělských produktů, zmírnit veškeré 

nepřiměřeně přísné zdravotní kontroly a uznat a účinně chránit zeměpisná označení, 

přičemž předpokladem jakékoli dohody by měla být jasná ustanovení zaručující co 

největší počet zeměpisných označení, mimo jiné pro vína, včetně těch, na která se již 

vztahuje bilaterální dohoda mezi EU a Austrálií o obchodu s vínem, jakož i pro lihoviny 

a jiné potravinářské výrobky, a ochrana citlivých odvětví; připomíná však Komisi, že by 

bylo nepřijatelné obětovat za účelem dosažení dohody zájmy evropského zemědělství 

a že v souladu s čl. 207 odst. 3 SFEU by měl být o pokroku v jednání souvisejícím 

s veškerými zemědělskými aspekty pravidelně informován Výbor Evropského 

parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova, a zdůrazňuje, že Komise musí naprosto 

transparentně, včas a komplexním způsobem spolupracovat se všemi zúčastněnými 

stranami v oblasti zemědělství ohledně všech aspektů jednání a zveřejnit mandát. 
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