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Pozměňovací návrh 1
Yannick Jadot

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby striktně dodržovala 
svůj vyjednávací mandát ve Světové 
obchodní organizaci (WTO), který 
omezuje její činnost na již dokončenou 
reformu SZP za předpokladu, že se ke 
stejným ústupkům zaváží i její obchodní 
partneři; připomíná slib EU zrušit vývozní 
dotace, ovšem pouze pod podmínkou, že
její obchodní partneři podniknou stejný 
krok, pokud jde o vývozní dotace i o 
všechna další vývozní opatření, které mají 
stejné účinky;

1. vyzývá Komisi, aby striktně dodržovala 
svůj vyjednávací mandát ve Světové 
obchodní organizaci (WTO), který 
omezuje její činnost na již dokončenou 
reformu SZP za předpokladu, že se ke 
stejným ústupkům zaváží i její obchodní 
partneři; připomíná slib EU zrušit vývozní 
dotace a vyzývá EU, aby začala tento slib 
plnit nezávisle na tom, zda její obchodní
partneři podniknou stejný krok;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Christofer Fjellner

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby striktně dodržovala 
svůj vyjednávací mandát ve Světové 
obchodní organizaci (WTO), který 
omezuje její činnost na již dokončenou 
reformu SZP za předpokladu, že se ke 
stejným ústupkům zaváží i její obchodní 
partneři; připomíná slib EU zrušit vývozní 
dotace, ovšem pouze pod podmínkou, že 
její obchodní partneři podniknou stejný 
krok, pokud jde o vývozní dotace i o 
všechna další vývozní opatření, které mají 
stejné účinky;

1. vyzývá Komisi, aby striktně dodržovala 
svůj vyjednávací mandát ve Světové 
obchodní organizaci (WTO), který 
omezuje její činnost na již dokončenou 
reformu SZP za předpokladu, že se ke 
stejným ústupkům zaváží i její obchodní 
partneři;
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Or. sv

Pozměňovací návrh 3
Joe Higgins

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. znovu upozorňuje na potenciální 
význam zemědělství v souvislosti se 
zmírňováním chudoby a dosahováním 
rozvojových cílů tisíciletí v rozvojových a 
nejméně rozvinutých zemích; zdůrazňuje, 
že tohoto potenciálu lze plně využít pouze 
tehdy, pokud bude v souladu se zásadami 
týkajícími se podpory potravinové 
soběstačnosti a zajišťování potravin, 
dodržování nejvyšších environmentálních, 
zdravotních a bezpečnostních norem, 
ochrany a rozvoje udržitelného domácího 
zemědělství a ohledem na zájmy drobných 
zemědělců a výrobců; naléhavě proto žádá 
Komisi, aby provedla zásadní přezkum své 
zemědělské politiky a zvláště se zaměřila 
na vývozní dotace a asymetrické 
rozdělování zemědělských dotací v EU, jež 
upřednostňují velké zemědělské podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Yannick Jadot

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že jednání o liberalizaci 
obchodu se zemědělskými výrobky v rámci 
rozvojového programu WTO z Dohá 
skončila neúspěchem a jsou jednou z 
hlavních příčin dlouhodobé patové 



AM\839149CS.doc 5/23 PE452.784v01-00

CS

situace, pokud jde o tento program;
vyzývá Komisi, aby předložila členům 
WTO návrh týkající se stanovení nového 
rámce pro jednání o obchodu v 
zemědělství a podmínek, za nichž lze tuto 
kapitolu z rozvojového programu z Dohá 
vyškrtnout;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Yannick Jadot

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že reforma SZP z roku 2003 
a kontrola stavu z roku 2008 prokázaly
hloubku závazků reformy EU, jelikož 
odhadly pravděpodobné výsledky 
jednacího kola z Dohá, zatímco stejné 
ústupky se od jejích obchodních partnerů 
dosud očekávají;

2. připomíná, že reforma SZP z roku 2003 
a kontrola stavu z roku 2008 byly z velké 
části odůvodněné, jelikož odhadly 
pravděpodobné výsledky jednacího kola z 
Dohá, které s ohledem na neúspěch tohoto 
kola z Dohá nemohou již být přijímány 
jako odůvodnění, ale měly by být 
upraveny podle budoucích potřeb 
udržitelného zemědělství v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Joe Higgins

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá dohodu o obchodu s banány, která 
řeší dvacetileté spory s WTO a představuje 
důležitý krok na cestě k upevnění 
mnohostranného obchodu založeného na 
stanovených pravidlech; dále konstatuje, 
že dohoda o obchodu s banány výraznou 

vypouští se
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měrou přispívá k řešení problémů 
s tropickými produkty a preferencemi v 
jednání s WTO; věří, že tato dohoda ještě 
více upevní postoj v oblasti zemědělství, 
který EU zaujala při jednání v Dohá; 
vyzývá EU, aby využila této průlomové 
změny k urychlení jednání s WTO;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Yannick Jadot

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá dohodu o obchodu s banány, která 
řeší dvacetileté spory s WTO a představuje 
důležitý krok na cestě k upevnění 
mnohostranného obchodu založeného na 
stanovených pravidlech; dále konstatuje, 
že dohoda o obchodu s banány výraznou 
měrou přispívá k řešení problémů 
s tropickými produkty a preferencemi v 
jednání s WTO; věří, že tato dohoda ještě 
více upevní postoj v oblasti zemědělství, 
který EU zaujala při jednání v Dohá; 
vyzývá EU, aby využila této průlomové 
změny k urychlení jednání s WTO;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Marielle De Sarnez

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá dohodu o obchodu s banány, která 
řeší dvacetileté spory s WTO a představuje

3. bere na vědomí dohodu o obchodu s 
banány, která řeší dvacetileté spory s 
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důležitý krok na cestě k upevnění 
mnohostranného obchodu založeného na 
stanovených pravidlech; dále konstatuje, 
že dohoda o obchodu s banány výraznou 
měrou přispívá k řešení problémů 
s tropickými produkty a preferencemi v 
jednání s WTO; věří, že tato dohoda ještě 
více upevní postoj v oblasti zemědělství, 
který EU zaujala při jednání v Dohá; 
vyzývá EU, aby využila této průlomové 
změny k urychlení jednání s WTO;

WTO; vyjadřuje politování nad tím, že 
tato dohoda penalizuje zemědělské odvětví 
EU, jehož stabilita již byla podkopána, 
zejména pokud jde o nejvzdálenější 
regiony; vyzývá k poskytování 
kompenzace, jež je přiměřená slibu 
producentů z EU poskytovat kvalitní 
výrobky, které splňují přísné sociální a 
environmentální normy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Gianluca Susta

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá dohodu o obchodu s banány, která 
řeší dvacetileté spory s WTO a představuje 
důležitý krok na cestě k upevnění 
mnohostranného obchodu založeného na 
stanovených pravidlech; dále konstatuje, 
že dohoda o obchodu s banány výraznou 
měrou přispívá k řešení problémů 
s tropickými produkty a preferencemi v 
jednání s WTO; věří, že tato dohoda ještě 
více upevní postoj v oblasti zemědělství, 
který EU zaujala při jednání v Dohá; 
vyzývá EU, aby využila této průlomové 
změny k urychlení jednání s WTO;

3. bere na vědomí dohodu o obchodu s 
banány a vítá ukončení jednoho z 
technicky nejsložitějších, politicky 
citlivých a významných obchodních sporů, 
které kdy WTO musela řešit; dosažená 
dohoda představuje krok na cestě k 
upevnění mnohostranného obchodu 
založeného na stanovených pravidlech, i 
když plně neuspokojuje oprávněné zájmy 
zúčastněných stran;

Or. it

Pozměňovací návrh 10
Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato Adrover, Juan 
Fernando López Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 3 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá dohodu o obchodu s banány, která 
řeší dvacetileté spory s WTO a představuje 
důležitý krok na cestě k upevnění 
mnohostranného obchodu založeného na 
stanovených pravidlech; dále konstatuje, 
že dohoda o obchodu s banány výraznou 
měrou přispívá k řešení problémů 
s tropickými produkty a preferencemi v 
jednání s WTO; věří, že tato dohoda ještě 
více upevní postoj v oblasti zemědělství, 
který EU zaujala při jednání v Dohá; 
vyzývá EU, aby využila této průlomové 
změny k urychlení jednání s WTO;

vítá skutečnost, že dohoda o obchodu s 
banány urovnává dvacetileté spory s WTO 
a představuje důležitý krok na cestě k 
upevnění mnohostranného obchodu 
založeného na stanovených pravidlech a 
zároveň by mohla výraznou měrou přispět
k řešení problémů s tropickými produkty 
a preferencemi v jednání s WTO; domnívá 
se, že je nutno zohlednit zájmy producentů 
ze Společenství a producentů z AKT, a to 
zejména v průběhu nadcházejících 
obchodních jednání, aby toto odvětví, 
které zajišťuje velké množství pracovních 
míst, nebylo oslabeno;

Or. es

Pozměňovací návrh 11
Marielle De Sarnez, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, 
Patrice Tirolien, Mário David, Kader Arif

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá dohodu o obchodu s banány, která 
řeší dvacetileté spory s WTO a představuje 
důležitý krok na cestě k upevnění 
mnohostranného obchodu založeného na 
stanovených pravidlech; dále konstatuje, že 
dohoda o obchodu s banány výraznou 
měrou přispívá k řešení problémů 
s tropickými produkty a preferencemi v 
jednání s WTO; věří, že tato dohoda ještě 
více upevní postoj v oblasti zemědělství, 
který EU zaujala při jednání v Dohá; 
vyzývá EU, aby využila této průlomové 
změny k urychlení jednání s WTO;

3. vítá dohodu o obchodu s banány, která 
řeší dvacetileté spory s WTO a představuje 
důležitý krok na cestě k upevnění 
mnohostranného obchodu založeného na 
stanovených pravidlech; dále konstatuje, že 
dohoda o obchodu s banány výraznou 
měrou přispívá k řešení problémů 
s tropickými produkty a preferencemi v 
jednání s WTO; domnívá se však, že při 
příštích jednáních o obchodu by měly být 
zohledněny zájmy producentů ze 
Společenství a jejich partnerů z AKT, aby 
tato odvětví, která poskytují velké 
množství pracovních míst, nebyla 
oslabena;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 12
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá dohodu o obchodu s banány, která 
řeší dvacetileté spory s WTO a představuje 
důležitý krok na cestě k upevnění 
mnohostranného obchodu založeného na 
stanovených pravidlech; dále konstatuje, že 
dohoda o obchodu s banány výraznou 
měrou přispívá k řešení problémů 
s tropickými produkty a preferencemi v 
jednání s WTO; věří, že tato dohoda ještě 
více upevní postoj v oblasti zemědělství, 
který EU zaujala při jednání v Dohá;
vyzývá EU, aby využila této průlomové 
změny k urychlení jednání s WTO;

3. vítá dohodu o obchodu s banány, která 
řeší dvacetileté spory s WTO a představuje 
důležitý krok na cestě k upevnění 
mnohostranného obchodu založeného na 
stanovených pravidlech; dále konstatuje, že 
dohoda o obchodu s banány výraznou 
měrou přispívá k řešení problémů 
s tropickými produkty a preferencemi v 
jednání s WTO; domnívá se, že při 
budoucích jednáních tohoto typu by měly 
být zohledněny zájmy nejvzdálenějších 
regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh stanoviska
Bod 3 a nový

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. bere na vědomí iniciativy odvětví 
cukru, které zvýšilo svou 
konkurenceschopnost a zároveň zlepšilo 
svou environmentální udržitelnost, čímž 
přispělo k rozvojové agendě EU s 
preferencemi přiznanými AKT a nejméně 
rozvinutým zemím;

Or. en
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Pozměňovací návrh 14
Laima Liucija Andrikienė

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že všechny mezinárodní 
obchodní dohody se vztahují na 
nejvzdálenější regiony, které jsou 
nedílnou součástí území EU; zdůrazňuje, 
že křehké ekonomiky těchto regionů jsou 
založeny na zemědělství a jejich produkce 
je totožná s produkcí partnerů z Latinské 
Ameriky, a proto je ohrožují nižší vnější 
celní sazby; připomíná, že článek 349 
Lisabonské smlouvy umožňuje uzpůsobit 
politiky Společenství zeměpisným a 
ekonomickým podmínkám těchto regionů;
vyzývá proto Komisi, aby v rámci svých 
jednání zohlednila specifická omezení 
nejvzdálenějších regionů, aby nebyl jejich 
rozvoj ohrožován;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Marielle De Sarnez, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, 
Patrice Tirolien, Mário David, Kader Arif

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že nejvzdálenější regiony 
jsou nedílnou součástí území EU a že se 
na ně vztahují všechny mezinárodní 
obchodní dohody; zdůrazňuje, že jejich 
křehké ekonomiky jsou založeny převážně 
na zemědělství a že jejich produkce se 
kryje zejména s produkcí partnerů z 
Latinské Ameriky, a proto je ohrožují 
nižší celní sazby; upozorňuje na to, že 
článek 349 Smlouvy o fungování 
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Evropské unie umožňuje uzpůsobit 
politiky Společenství zeměpisným a 
ekonomickým podmínkám těchto regionů;
vyzývá proto Komisi, aby v rámci svých 
jednání zohlednila specifická omezení 
nejvzdálenějších regionů, aby nebyl jejich 
rozvoj ohrožován;

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato Adrover, Juan 
Fernando López Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. poukazuje na to, že nejvzdálenější 
regiony jsou nedílnou součástí území 
Evropské unie a musí se na ně v plném 
rozsahu vztahovat obchodní dohody;
zdůrazňuje, že pro jejich ekonomiky má 
velký význam odvětví zemědělství, které 
konkuruje podobným produktům od 
producentů z Latinské Ameriky, kteří mají 
výhodu nižších celních sazeb; upozorňuje 
na to, že článek 349 Smlouvy o fungování 
Evropské unie umožňuje přizpůsobit 
politiky Společenství tak, aby vyhovovaly 
zeměpisným a ekonomickým podmínkám 
těchto regionů; vyzývá Komisi, aby při 
jednáních zohlednila specifické zájmy 
nejvzdálenějších regionů tak, aby jimi 
nebyl postižen rozvoj těchto regionů;

Or. es

Pozměňovací návrh 17
Marielle De Sarnez

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. vyzývá Komisi, aby dostála svým 
závazkům pro odvětví cukru EU a 
ukončila systematické koncese na cukr při 
dvoustranných i mnohostranných 
obchodních jednáních;

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Joe Higgins

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby mezi své hlavní 
priority zařadila další úsilí o efektivnější 
ochranu zeměpisných označení v rámci 
WTO tak, že poskytne všem zeměpisným 
označením vyšší stupeň ochrany, a to 
takový, který se v současnosti používá pro 
označení vín a lihovin (podle článku 23 
dohody TRIPS), a zároveň tak, že zavede 
systém hlášení a registrace zeměpisných 
označení;

4. vyzývá Komisi, aby v zájmu ochrany 
zájmů spotřebitelů poskytovala 
spotřebitelům spolehlivé a relevantní 
informace o výrobcích a dále usilovala o 
efektivnější ochranu zeměpisných označení 
v rámci WTO tak, že poskytne všem 
zeměpisným označením vyšší stupeň 
ochrany, a to takový, který se v současnosti 
používá pro označení vín a lihovin (podle 
článku 23 dohody TRIPS), a zároveň tak, 
že zavede systém hlášení a registrace 
zeměpisných označení;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Gianluca Susta

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby si zachovala 
rozhodný postoj v otázce začlenění 

5. vyzývá Komisi, aby si zachovala ještě 
rozhodnější postoj v otázce začlenění 
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zeměpisných označení do oblasti 
působnosti Obchodní dohody proti 
padělání a do obchodních jednáních mezi 
dvěma stranami;

zeměpisných označení do oblasti 
působnosti Obchodní dohody proti 
padělání a do obchodních jednáních mezi 
dvěma stranami;

Or. it

Pozměňovací návrh 20
Cristiana Muscardini

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. věří, že dvoustranné obchodní dohody 
mohou užitečně doplňovat mnohostranné 
procesy, neboť umožňují dosáhnout 
zlepšení v určitých záležitostech, jako jsou 
zeměpisná označení a normy upravující 
sociální oblast a oblast životního 
prostředí; zdůrazňuje důležitost 
jednotného přístupu k těmto záležitostem v 
rozličných dvoustranných dohodách;

6. věří, že dvoustranné obchodní dohody 
mohou užitečně doplňovat mnohostranné 
procesy respektováním rovných 
pracovních podmínek, společných 
pravidel v oblasti životního prostředí a 
norem upravujících normy bezpečnosti 
potravin, které již v Evropské unii platí, a 
předcházet tomu, aby se podpory 
dostávalo výhradně programům 
zaměřeným na udržitelný rozvoj; rovněž 
naléhavě žádá Komisi, aby v souvislosti s 
mnohostrannými a dvoustrannými 
jednáními plně zohlednila defenzivní a 
ofenzivní zájmy odvětví zemědělství a v 
plném rozsahu zaručila interakci mezi 
ochranným systémem celních sazeb a 
vhodnou podporou domácího trhu, jež by 
dokázala omezit přemisťování výrobců a 
zajistit, aby výroba byla spojena s 
potřebami a strukturou území 
provenience; 

Or. it

Pozměňovací návrh 21
Robert Sturdy

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. věří, že dvoustranné obchodní dohody 
mohou užitečně doplňovat mnohostranné 
procesy, neboť umožňují dosáhnout
zlepšení v určitých záležitostech, jako jsou 
zeměpisná označení a normy upravující 
sociální oblast a oblast životního prostředí; 
zdůrazňuje důležitost jednotného přístupu 
k těmto záležitostem v rozličných 
dvoustranných dohodách;

6. připomíná, že EU má v zemědělství 
značné ofenzivní zájmy, zejména pokud 
jde o vysoce kvalitní zpracované produkty; 
domnívá se, že dvoustranné obchodní 
dohody s významnými obchodními 
partnery mohou s úspěchem podporovat 
vývozní zájmy zemědělsko-
potravinářského průmyslu a poskytnout 
velké ekonomické výhody; mimoto mohou 
dvoustranné dohody doplňovat 
mnohostranné procesy tím, že umožní EU 
dosáhnout značného a potřebného 
zlepšení v určitých záležitostech, jako jsou 
zeměpisná označení a normy upravující 
sociální oblast a oblast životního prostředí; 
zdůrazňuje důležitost jednotného přístupu 
k těmto záležitostem v rozličných 
dvoustranných dohodách;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Gianluca Susta

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. věří, že dvoustranné obchodní dohody 
mohou užitečně doplňovat mnohostranné 
procesy, neboť umožňují dosáhnout 
zlepšení v určitých záležitostech, jako jsou 
zeměpisná označení a normy upravující 
sociální oblast a oblast životního prostředí; 
zdůrazňuje důležitost jednotného přístupu 
k těmto záležitostem v rozličných 
dvoustranných dohodách;

6. věří, že dokončení mnohostranných 
jednání je pro EU prioritou, o kterou musí 
stále usilovat; věří, že dvoustranné 
obchodní dohody mohou doplňovat 
mnohostranné procesy, neboť umožňují 
dosáhnout zlepšení v určitých 
záležitostech, jako jsou zeměpisná 
označení a normy upravující sociální oblast 
a oblast životního prostředí; zdůrazňuje 
důležitost jednotného přístupu k těmto 
záležitostem v rozličných dvoustranných 
dohodách;

Or. it
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Pozměňovací návrh 23
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. podporuje obnovení jednání o dohodě 
o přidružení mezi EU a Mercosurem, 
protože takováto zásadně důležitá dohoda 
o přidružení dotýkající se 700 milionů lidí 
by se stala v případě rychlého uzavření 
celosvětově nejambicióznější 
meziregionální dohodou; zdůrazňuje 
tudíž, že Evropský parlament by měl být 
úzce zapojen do jednání ve všech stádiích;
je si vědom toho, že zemědělské otázky 
budou pravděpodobně jedním z citlivých 
témat jednání; zdůrazňuje, že v konečném 
důsledku je třeba dosáhnout vyváženého 
výsledku pro obě strany, přičemž je nutno
zajistit, aby jednání plně zohledňovala 
výzvy v oblasti životního prostředí a v 
oblasti sociální;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Robert Sturdy

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že pokud jde o jednání s 
WTO a o další mezinárodní obchodní 
dohody, cílem Komise musí být zajistit, 
aby dovážené zemědělské produkty 
splňovaly stejné požadavky a normy EU 
v oblasti bezpečnosti potravin, dobrých 
životních podmínek zvířat a ochrany 
životního prostředí, jako musí splňovat 

7. zdůrazňuje, že veškeré produkty 
uváděné na trh v EU, ať už domácí či z 
dovozu, musí stále splňovat stejné přísné 
požadavky na bezpečnost potravin; pokud 
jde o dobré životní podmínky zvířat a 
normy ochrany životního prostředí, vyzývá 
Komisi, aby všemožně podporovala 
společné porozumění s třetími zeměmi, v 
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zemědělské produkty vyrobené v EU; nichž normy zaostávají za mezinárodními 
doporučeními, a aby do svých 
dvoustranných obchodních dohod 
začlenila ustanovení o přijetí a 
uplatňování mezinárodních norem;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Marielle De Sarnez

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že pokud jde o jednání s 
WTO a o další mezinárodní obchodní 
dohody, cílem Komise musí být zajistit, 
aby dovážené zemědělské produkty 
splňovaly stejné požadavky a normy EU 
v oblasti bezpečnosti potravin, dobrých 
životních podmínek zvířat a ochrany 
životního prostředí, jako musí splňovat 
zemědělské produkty vyrobené v EU;

7. zdůrazňuje, že pokud jde o jednání s 
WTO a o další mezinárodní obchodní 
dohody, cílem Komise musí být zajistit, 
aby jedinými zemědělskými produkty, 
které mohou být dovezeny, byly ty, které 
splňují stejné požadavky a normy EU 
v oblasti bezpečnosti potravin, dobrých 
životních podmínek zvířat a ochrany 
životního prostředí, jako musí splňovat 
zemědělské produkty vyrobené v EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že pokud jde o jednání s 
WTO a o další mezinárodní obchodní 
dohody, cílem Komise musí být zajistit, 
aby dovážené zemědělské produkty 
splňovaly stejné požadavky a normy EU 
v oblasti bezpečnosti potravin, dobrých 
životních podmínek zvířat a ochrany 

7. zdůrazňuje, že pokud jde o jednání s 
WTO a o další mezinárodní obchodní 
dohody, cílem Komise musí být zajistit, 
aby dovážené zemědělské produkty 
splňovaly stejné požadavky a normy EU 
v oblasti bezpečnosti potravin, norem 
dobrých životních podmínek zvířat 



AM\839149CS.doc 17/23 PE452.784v01-00

CS

životního prostředí, jako musí splňovat 
zemědělské produkty vyrobené v EU;

a ochrany životního prostředí, jako musí 
splňovat zemědělské produkty vyrobené 
v EU; 

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Christofer Fjellner

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že pokud jde o jednání s 
WTO a o další mezinárodní obchodní 
dohody, cílem Komise musí být zajistit, 
aby dovážené zemědělské produkty 
splňovaly stejné požadavky a normy EU 
v oblasti bezpečnosti potravin, dobrých 
životních podmínek zvířat a ochrany 
životního prostředí, jako musí splňovat 
zemědělské produkty vyrobené v EU;

7. zdůrazňuje, že pokud jde o jednání s 
WTO a o další mezinárodní obchodní 
dohody, cílem Komise musí být zajistit, 
aby dovážené zemědělské produkty 
splňovaly stejné požadavky a normy EU 
v oblasti bezpečnosti potravin, jako musí 
splňovat zemědělské produkty vyrobené 
v EU;

Or. sv

Pozměňovací návrh 28
Robert Sturdy

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi, aby podněcovala 
obchodní partnery EU k dalšímu úsilí o 
zlepšení jejich sociálních norem a norem 
v oblasti životního prostředí, aby se 
předešlo snížení konkurenceschopnosti 
EU v produkci světového zemědělství a 
aby byly v těchto oblastech splněny 
konzistentní a komplexní normy;

Or. en



PE452.784v01-00 18/23 AM\839149CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 29
Joe Higgins

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je důležité striktně 
uplatňovat preferenční pravidla původu; 
žádá o přezkoumání všech obchodních 
preferencí, které Evropská unie udělila 
rozvíjejícím se ekonomikám, jako jsou 
Čína, Indie, Brazílie;

8. zdůrazňuje, že je důležité striktně 
uplatňovat preferenční pravidla původu s 
cílem zaručit rozvoj domácích ekonomik v 
rozvojových a nejméně rozvinutých 
zemích a zabránit zneužívání 
preferenčních pravidel původu 
zahraničními společnostmi; žádá 
o přezkoumání všech obchodních 
preferencí, které Evropská unie udělila 
rozvíjejícím se ekonomikám, jako jsou 
Čína, Indie, Brazílie; rozhodně trvá na 
tom, že žádný takový přezkum nesmí 
způsobit újmu těm vrstvám společnosti v 
příslušných zemích, které stále žijí v 
chudobě nebo mají velmi nízké příjmy;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Gianluca Susta

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že je důležité striktně 
uplatňovat preferenční pravidla původu; 
žádá o přezkoumání všech obchodních 
preferencí, které Evropská unie udělila 
rozvíjejícím se ekonomikám, jako jsou 
Čína, Indie, Brazílie;

8. zdůrazňuje, že je důležité striktně 
uplatňovat preferenční pravidla původu; 
žádá o přezkoumání všech obchodních 
preferencí, které Evropská unie udělila 
rozvíjejícím se zemím, které jsou členy 
skupiny G-20;

Or. it
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Pozměňovací návrh 31
Yannick Jadot

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. znovu zdůrazňuje důležitost vlivu 
obchodu se zemědělskými produkty na 
ekonomický rozvoj a zmírnění chudoby v 
rozvojových zemích; vyzývá EU, aby 
pomohla zemím AKT přizpůsobit se 
rostoucí konkurenceschopnosti 
latinskoamerických zemí (trh Jih-Jih);

9. znovu zdůrazňuje negativní důsledky 
liberalizace obchodu se zemědělskými 
produkty na ekonomický rozvoj a zmírnění 
chudoby v rozvojových zemích, dokud se 
nezavedou základní globální pravidla 
omezující moc distributorů potravin, 
spekulace na trzích se zemědělskými 
komoditami a praktiky zabírání půdy; 
vyzývá EU, aby pomohla zemím AKT 
navrhnout místně udržitelné zemědělské 
politiky a přizpůsobit se rostoucí 
konkurenceschopnosti latinskoamerických 
zemí (trh Jih-Jih);

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Gianluca Susta

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. znovu zdůrazňuje důležitost vlivu
obchodu se zemědělskými produkty na 
ekonomický rozvoj a zmírnění chudoby v 
rozvojových zemích; vyzývá EU, aby 
pomohla zemím AKT přizpůsobit se 
rostoucí konkurenceschopnosti 
latinskoamerických zemí (trh Jih-Jih);

9. znovu zdůrazňuje důležitost vlivu 
obchodu se zemědělskými produkty na 
ekonomický rozvoj a zmírnění chudoby v 
rozvojových zemích; vyzývá EU, aby 
pomohla zemím AKT přizpůsobit se 
rostoucí globální konkurenceschopnosti;

Or. it
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Pozměňovací návrh 33
Marielle De Sarnez

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. považuje za nepřijatelné, aby Komise 
obnovila jednání se zeměmi sdružení 
Mercosur, aniž by veřejnosti zpřístupnila 
podrobné posouzení dopadu a zapojila se 
do řádné politické debaty s Radou a 
Parlamentem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Marielle De Sarnez

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. vyzývá k tomu, aby bylo vypracováno 
posouzení dopadu zaměřené na důsledky 
těchto jednání pro zemědělské sítě a 
regiony EU, a poté projednáno, a to dříve 
než si EU a sdružení Mercosur vzájemně 
učiní nabídky celních výhod;

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Marielle De Sarnez

Návrh stanoviska
Bod 9 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9c. upozorňuje, že pokud jde o 
zemědělskou problematiku při jednáních 
se sdružením Mercosur, je nutné, aby 
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měla návaznost na jednání v rámci kola z 
Dohá; vyzývá proto Komisi, aby v případě 
potřeby uzavřela tato jednání až po 
skončení tohoto kola WTO, jak ji k tomu 
opravňuje její mandát;

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Yannick Jadot

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby 
obchodní politika pomáhala řešit problémy 
se zajišťováním potravin; s cílem 
předcházet zhoršení případné budoucí 
potravinové krize požaduje lepší 
koordinaci opatření omezujících vývoz a
přísnější dohled nad nimi.

10. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby 
obchodní politika pomáhala řešit problémy 
se zajišťováním potravin a s potravinovou 
soběstačností; požaduje přísnější dohled 
nad dopady programů rozvoje biopaliv na 
zajišťování potravin a potravinovou 
soběstačnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby 
obchodní politika pomáhala řešit problémy 
se zajišťováním potravin; s cílem 
předcházet zhoršení případné budoucí 
potravinové krize požaduje lepší 
koordinaci opatření omezujících vývoz a 
přísnější dohled nad nimi.

10. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby 
obchodní politika pomáhala řešit problémy 
se zajišťováním dodávek potravin; s cílem 
předcházet zhoršení případné budoucí 
potravinové krize požaduje lepší 
koordinaci opatření omezujících vývoz a 
přísnější dohled nad nimi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 38
Yannick Jadot

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby 
obchodní politika hrála svou roli v 
aktivním řešení problémů v oblasti změny 
klimatu, jež jsou způsobeny rozsáhlou 
průmyslovou produkcí dobytka a 
pěstováním vývozních plodin na 
plantážích; vyzývá Komisi, aby zahrnula 
aspekt emisí skleníkových plynů,
vzniklých v důsledku liberalizace trhů se 
zemědělskými výrobky, do všech svých 
hodnocení dopadu na udržitelnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Marielle De Sarnez

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. vyjadřuje své znepokojení nad 
možností udělení koncesí na dovoz 
obilovin při jednáních s Ukrajinou, a to s 
ohledem na skutečnost, že ukrajinská 
produkce je vysoce konkurenceschopná a 
že Ukrajina již využívá kvóty na obiloviny 
(pšenici a ječmen) se sníženými celními 
sazbami, které jsou nabízeny třetím 
zemím; vyzývá proto Komisi, aby omezila 
svou nabídku v této oblasti;

Or. fr
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