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B8-0147/2018 

Usnesení Evropského parlamentu o opatřeních Spojených států ve vztahu k podpoře 

zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) 

(2018/2566(RSP)) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na pokračující vyšetřování v oblasti antidumpingu a vyrovnávacího cla 

na zralé olivy ze Španělska, které bylo zahájeno dne 13. července 2017, 

– s ohledem na otázku položenou Komisi o napadení podpory zemědělských podniků v 

EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) ze strany Spojených států (O-

000006/2018 – B8–0007/2018), 

– s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, 

A. vzhledem k tomu, že nárůst španělského vývozu zralých oliv do USA byl oceněn 

na přibližně 70,9 milionů USD (60 milionu EUR); 

B. vzhledem k tomu, že antidumpingové clo z vývozu španělských zralých oliv se 

pohybuje od 14,64 % do 19,73 %; 

C. vzhledem k tomu, že hospodářský dopad na španělské producenty oliv, pokud tyto 

sazby zůstanou trvalé, je odhadován tímto odvětvím na 350 až 700 milionů EUR 

v průběhu příštích pěti až deseti let; 

D. vzhledem k tomu, že EU podporuje opatření v rámci společné zemědělské politiky, jako 

je režim základní platby, podpora pro mladé zemědělce a podpora opatření plně 

splňovat kritéria tzv. zelené kategorie plateb podle Světové obchodní organizace 

(WTO); 

E. vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí by mohlo mít dopad na všechny příjemce plateb 

v rámci SZP a zahrnovat několik odvětví zemědělství EU; 

F. vzhledem k tomu, že celková domácí podpora USA se podle Světové obchodní 

organizace (WTO) zvýšila ze 69,9 miliardy USD v roce 1995 na 132,5 miliard USD, 

z čehož 94 % spadá do tzv. zelené kategorie; 

G. vzhledem k tomu, že současný zemědělský zákon USA i nadále v rámci tzv. zelené 

kategorie povoluje proticyklické platby; 

1. vyzývá orgány USA, aby tato opatření zrušily a obnovily oboustranně konstruktivní 

přístup; 

2. naléhavě vyzývá Komisi, aby v zájmu obrany našeho systému podpory SZP, který byl 

schválen WTO v rámci zelené skříňky (Green Box), podnikla veškeré nezbytné kroky 

na bilaterální úrovni i na úrovni samotné Světové obchodní organizace. 

3. vyzývá Komisi, aby zahájila panel odborníků WTO týkající se stávající zemědělské 
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politiky Spojených států a proticyklických plateb, pokud se orgány USA rozhodnou 

pokračovat ve svých šetřeních;  

4. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a orgánům Spojených států. 

 


