
 

AD\1151330CS.docx  PE618.230v02-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

Evropský parlament 
2014-2019  

 

Výbor pro mezinárodní obchod 
 

2018/2037(INI) 

18.4.2018 

STANOVISKO 

Výboru pro mezinárodní obchod 

pro Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

k budoucnosti potravinářství a zemědělství 

(INI)) 

Zpravodaj: Seán Kelly 

 



 

PE618.230v02-00 2/7 AD\1151330CS.docx 

CS 

 

PA_NonLeg 



 

AD\1151330CS.docx 3/7 PE618.230v02-00 

 CS 

NÁVRHY 

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

příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že studie Komise z prosince 2016 s názvem „Vliv obchodních smluv 

EU na zemědělství“ ukazuje, že dohody EU s Mexikem, Jižní Koreou a Švýcarskem 

navýšily vývoz zemědělských a potravinářských produktů z EU o více než 1 miliardu a 

zvýšily přidanou hodnotu v zemědělsko-potravinářském odvětví EU o 600 milionů 

EUR; vzhledem k tomu, že od počátku uplatňování dohody EU o volném obchodu s 

Peru a Kolumbií (březen 2013, resp. srpen 2013) značně vzrostl vývoz zemědělských 

produktů EU do obou zemí (o 73 % do Peru a o 82 % do Kolumbie); 

B. vzhledem k tomu, že EU byla od roku 2013 největším vývozcem zemědělských a 

potravinářských produktů a od roku 2010 vykazuje vývozní přebytek; vzhledem k tomu, 

že vývoz zemědělských a potravinářských produktů z EU do třetích zemí roste, přičemž 

v roce 2017 dosáhl rekordní hodnoty 137,9 miliardy EUR; vzhledem k tomu, že EU je 

také největším dovozcem zemědělských produktů z rozvojových zemí; 

1.  zdůrazňuje, že obchodní politika EU musí být konzistentní s ostatními politikami EU, 

jako jsou např. rozvojová politika a politika ochrany životního prostředí, a musí 

podporovat plnění cílů udržitelného rozvoje, a že může přispět k dosažení cílů společné 

zemědělské politiky (SZP), zejména zajistit slušnou životní úroveň zemědělcům a 

zajistit spotřebitelům dodávky zboží za rozumné ceny; zdůrazňuje, že zemědělsko-

potravinářské odvětví by mělo využít příležitostí k růstu, které vývoz skýtá, vzhledem k 

tomu, že se odhaduje, že 90 % nárůstu celosvětové poptávky po zemědělských a 

potravinářských produktech v příštím desetiletí bude pocházet z mimoevropských zemí; 

zdůrazňuje, že SZP musí uspokojit potravinové, ekologické a klimatické potřeby 

evropské společnosti, než se zaměří na produkci na prodej na mezinárodním 

zemědělském trhu; zdůrazňuje, že tzv. rozvojové země by měly mít dostatek příležitostí 

samy vytvořit silné zemědělsko-potravinářské odvětví a spravovat jej; 

2. zastává názor, že požadavky mezinárodního obchodu a WTO měly velmi významný 

vliv na několik po sobě jdoucích revizí SZP, které proběhly od 90. let; domnívá se, že 

tyto revize přinesly větší konkurenceschopnost evropských zemědělských produktů a 

evropského zemědělsko-potravinářského odvětví, ale také poškodily velké části 

zemědělského odvětví tím, že je vystavily nestabilitě světových trhů; je toho názoru, že 

nyní je čas, jak naznačuje sdělení Komise o budoucnosti zemědělství a potravinářství v 

Evropě, se více zaměřit na další cíle SZP, jako např. životní podmínky zemědělců a 

otázky týkající se zdraví, zaměstnanosti, životního prostředí a klimatu; 

3. potvrzuje, že obchodní a zemědělská politika EU jsou a i v budoucnu zůstanou úzce 

propojeny, že jedna nesmí získat výhodu před druhou a že zachování a rozvoj 

udržitelného zemědělství musí být prioritou; poukazuje na to, že toto propojení 

zdůrazňuje významnou úlohu zemědělství v rámci jak dvoustranných jednání o 

dohodách o volném obchodu v rámci EU, tak i mnohostranných dohod v rámci Světové 

obchodní organizace (WTO), týkajících se například problematiky přístupu 

zemědělských produktů na trh, vnitřní podpory, vývozních subvencí, ochrany 

zeměpisných označení, sanitárních a fytosanitárních opatření, obezřetného podávání 
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antimikrobiálních léčivých přípravků, aby se snížila míra nárůstu antimikrobiální 

rezistence, a zjednodušování dovozových procedur, a také zajištění toho, aby byly 

všechny na vnitřní trh dovážené zemědělské produkty produkovány v souladu s 

unijními pracovními a environmentálními normami, zásadou předběžné opatrnosti, 

pravidly dobrých životných podmínek zvířat a dalšími bezpečnostními normami; 

4. trvá na tom, aby výrobní a produkční metody byly nedílnou součástí sociálních, 

ekonomických a ekologických standardů v rámci světového zemědělského obchodu, a 

vyzývá Komisi, aby naléhavě vybídla Světovou obchodní organizaci k uznání těchto 

metod jako takových; 

5. zdůrazňuje, že plnění cílů Pařížské dohody o změně klimatu a plnění cílů udržitelného 

rozvoje musí být jednou z hlavních zásad jakékoli obchodní politiky, pokud jde o 

zemědělské produkty; konstatuje, že Komise ve svém diskusním dokumentu týkajícím 

se využití potenciálu globalizace správně naznačuje, že poptávka po spravedlivějším 

obchodu a udržitelných a lokálních produktech je měnícím se trendem v rámci 

globalizace; zdůrazňuje, že obchodní politika EU může ve velké míře přispívat k plnění 

cílů udržitelného rozvoje a klimatických cílů, které stanovuje Pařížská dohoda; 

6. je přesvědčen, že když z obchodních dohod mohou těžit zejména velké zemědělské 

podniky v EU a mimo ni, mohou také mít závažné negativní socioekonomické dopady 

na malé a střední zemědělské podniky v EU a ve třetích zemích; 

7. vítá skutečnost, že bylo dosaženo pokroku v prosazování zemědělských zájmů EU při 

nedávných dvoustranných obchodních jednáních, zejména pokud jde o přístup na trh 

pro vysoce jakostní zemědělské a potravinářské produkty EU a o ochranu zeměpisných 

označení ve třetích zemích; věří, že lze v tomto trendu pokračovat a zlepšovat jej;  

8. vyzývá Komisi, aby v rámci probíhajících a budoucích dvoustranných obchodních 

jednání s třetími stranami zajistila globální rovné podmínky a přistupovala nanejvýš 

obezřetně k liberalizaci přístupu na trh pokud jde jako o třetí země, tak o EU v citlivých 

zemědělských odvětvích a v první řadě zvážila přechodná období, celní kvóty, náležitá 

ochranná opatření, která zohlední sociální, environmentální a ekonomické dopady v EU, 

ale i v zemích, do kterých vyvážíme, možné vynětí nejcitlivějších výrobků z působnosti 

dohod na základě posouzení případ od případu a dodržování pravidel reciprocity, pokud 

jde o vlastní citlivá zemědělská odvětví třetích zemí; konstatuje, že se to může týkat 

různých produktů v závislosti na daném obchodním partnerovi; zdůrazňuje, že 

maximální kumulativní výše zemědělských koncesí poskytovaných EU v souvislosti se 

všemi jejími mezinárodními podniky musí být vzata v úvahu u citlivých produktů a u 

každého jednotlivého odvětví; 

9. opakuje, že je důležité zařadit do obchodních smluv účinné ochranné doložky, které 

budou moci být rychle provedeny za účelem pozastavení preferencí v případě narušení 

trhů a škod postihujících citlivá odvětví; 

10. zdůrazňuje proto zásadu podmíněného přístupu na trh, což znamená, že dovážené zboží 

by mělo odpovídat normám EU; 

11. dále podotýká, že produktům, které byly vyrobeny v souvislosti s odlesňováním, 

zabíráním půdy a zdrojů a porušováním lidských práv, by měl být odepřen přístup na trh 
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EU; 

12. vyjadřuje politování nad tím, že nedošlo k pokroku v oblasti domácí podpory 

zemědělství na 11. ministerské konferenci WTO; vítá nicméně společné prohlášení EU 

s Cairnskou skupinou před konferencí a vyzývá Komisi, aby pokračovala ve spolupráci 

na domácí podpoře; opakuje, že jakýkoliv budoucí postoj EU k tomuto tématu nesmí 

převážit nad diskusemi o budoucnosti a revizi SZP a musí náležitě respektovat rámec 

reformované SZP; vzhledem k těmto okolnostem zdůrazňuje, že je zásadní, aby 

mezinárodní obchodní pravidla neomezila prostor evropskému zemědělství pro domácí 

podporu, která se zaměřuje na předcházení a řešení krizí, na posun zemědělských 

praktik směrem k produkčním systémům, které jsou ekonomicky účinné a 

environmentálně a klimaticky nezávadné, a lepší ochranu strategických dodávek 

rostlinných bílkovin, aby v konečném důsledku mohlo dojít k podpoře rozvoje 

oběhového hospodářství; konstatuje, že silné environmentální a sociální normy by ještě 

zvýšily kvalitu veřejných statků, kterou tato politika přináší Evropanům; 

13. připomíná, že EU zrušila vývozní subvence a že v současném rozpočtu EU již není pro 

vývozní subvence žádná rozpočtová položka; vyzývá obchodní partnery EU, aby v 

tomto směru přijali závazky ke snížení vnitrostátních podpor, které narušují obchod; 

vyzývá členy WTO, kteří nadále poskytují vývozní subvence, aby začali uplatňovat 

ministerské rozhodnutí týkající se hospodářské soutěže při vývozu, které bylo přijato 

dne 19. prosince 2015 v Nairobi; 

14. žádá, aby Komise zintenzívnila obranná opatření Unie a nepolevovala ve snaze vyřešit 

stávající a budoucí překážky přístupu na trh ve třetích zemích, kterých přibývá, přičemž 

bude respektovat environmentální a lidská práva, mimo jiné právo na potraviny; 

zdůrazňuje, že většina těchto překážek se dotýká zemědělských produktů (27 % podle 

databáze o přístupu na trh spravované Komisí), a týkají se převážně sanitárních a 

fytosanitárních opatření omezujících přístup na trh; 

15. žádá Komisi, aby při přípravě výměn nabídek a výpočtů celních kvót předjímala brexit 

a brala v úvahu jeho důsledky pro tato jednání. 
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