
AM\839149SL.doc PE452.784v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za mednarodno trgovino

2010/2110(INI)

12.11.2010

PREDLOGI SPREMEMB
1 - 39

Osnutek mnenja
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
(PE450.854v01-00)

o kmetijstvu EU in mednarodni trgovini
(2010/2110(INI))



PE452.784v01-00 2/22 AM\839149SL.doc

SL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\839149SL.doc 3/22 PE452.784v01-00

SL

Predlog spremembe 1
Yannick Jadot

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj se strogo drži 
svojega pogajalskega mandata v Svetovni 
trgovinski organizaciji (STO), ki že 
končano reformo skupne kmetijske politike 
določa za mejo njenega delovanja, pod 
pogojem, da bodo njeni trgovinski partnerji 
ravnali enako; opozarja na zavezo EU za 
odpravo izvoznih subvencij strogo pod 
pogojem, da njeni trgovinski partnerji 
storijo enako glede izvoznih subvencij ter 
vseh izvoznih ukrepov z enakim učinkom;

1. poziva Komisijo, naj se strogo drži 
svojega pogajalskega mandata v Svetovni 
trgovinski organizaciji (STO), ki že 
končano reformo skupne kmetijske politike 
določa za mejo njenega delovanja, pod 
pogojem, da bodo njeni trgovinski partnerji 
ravnali enako; opozarja na zavezo EU za 
odpravo izvoznih subvencij in jo poziva, 
naj to zavezo še naprej izpolnjuje ne glede 
na to, ali njeni trgovinski partnerji storijo 
enako;

Or. en

Predlog spremembe 2

Christofer Fjellner

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj se strogo drži 
svojega pogajalskega mandata v Svetovni 
trgovinski organizaciji (STO), ki že 
končano reformo skupne kmetijske politike 
določa za mejo njenega delovanja, pod 
pogojem, da bodo njeni trgovinski partnerji 
ravnali enako; opozarja na zavezo EU za 
odpravo izvoznih subvencij strogo pod 
pogojem, da njeni trgovinski partnerji 
storijo enako glede izvoznih subvencij ter 
vseh izvoznih ukrepov z enakim učinkom;

1. poziva Komisijo, naj se strogo drži 
svojega pogajalskega mandata v Svetovni 
trgovinski organizaciji (STO), ki že 
končano reformo skupne kmetijske politike 
določa za mejo njenega delovanja, pod 
pogojem, da bodo njeni trgovinski partnerji 
ravnali enako;
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Or. sv

Predlog spremembe 3
Joe Higgins

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a novo

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a novo. ponovno poudarja potencialni 
pomen kmetijstva pri zmanjševanju 
revščine ter doseganju razvojnih ciljev 
tisočletja v državah v razvoju in najmanj 
razvitih državah; poudarja, da bo ta 
potencial mogoče v celoti uporabiti le, če 
bo v skladu z načeli podpiranja 
prehranske neodvisnosti in varnosti, 
skladnosti z najvišjimi okoljskimi, 
zdravstvenimi in varnostnimi standardi ter 
zaščito in razvojem trajnostnega 
domačega kmetijstva, ki bo v interesu 
malih kmetov in proizvajalcev; zato poziva 
Komisijo, naj opravi temeljit pregled 
kmetijske politike, s posebnim poudarkom 
na izvoznih subvencijah in 
nesorazmernem dodeljevanju kmetijskih 
subvencij v EU, ki daje prednost velikim 
kmetijskim gospodarstvom;

Or. en

Predlog spremembe 4
Yannick Jadot

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a novo

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a novo. meni, da so pogajanja o 
liberalizaciji trgovine s kmetijskimi 
proizvodi v okviru razvojne agende STO iz 
Dohe neuspešna in da so eden od glavnih 
razlogov za dolgotrajen zastoj razvojne 
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agende; poziva Komisijo, naj članicam 
STO predlaga vzpostavitev novega okvira 
za pogajanja o trgovini v kmetijstvu in 
pogojih za izključitev tega poglavja iz 
razvojne agende iz Dohe.

Or. en

Predlog spremembe 5
Yannick Jadot

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja, da reforma skupne kmetijske 
politike leta 2003 in njen pregled leta 2008 
z napovedjo verjetnega izida pogajalskega 
kroga Dohe kažeta na resnost zavez EU 
glede reform, medtem ko se od trgovinskih 
partnerjev EU še vedno pričakuje, da 
ravnajo enako;

2. opozarja, da sta bila reforma skupne 
kmetijske politike leta 2003 in njen pregled 
leta 2008 v veliki meri upravičena z 
napovedjo verjetnega izida pogajalskega 
kroga Dohe, vendar pa glede na neuspeh 
sedanjega kroga pogajanj take utemeljitve 
ni več mogoče sprejeti in je treba razmere 
reševati v skladu s potrebami trajnostne 
prihodnosti kmetijstva v EU;

Or. en

Predlog spremembe 6
Joe Higgins

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja sporazum o trgovini z 
bananami, s katerim so rešena 
dvajsetletna nesoglasja v STO in ki je 
pomemben za utrditev večstranskega 
trgovinskega sistema, ki temelji na 
pravilih; ugotavlja da sporazum o trgovini 
z bananami pomembno prispeva k rešitvi 
vprašanj v zvezi s tropskimi proizvodi in 

črtano
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preferenciali na pogajanjih v STO; meni, 
da je ta sporazum dodatna okrepitev 
stališča EU glede kmetijstva v 
pogajalskem krogu iz Dohe; poziva EU, 
naj si na podlagi tega pomembnega 
preboja prizadeva za nadaljevanje 
pogajanj v STO;

Or. en

Predlog spremembe 7
Yannick Jadot

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja sporazum o trgovini z 
bananami, s katerim so rešena 
dvajsetletna nesoglasja v STO in ki je 
pomemben za utrditev večstranskega 
trgovinskega sistema, ki temelji na 
pravilih; ugotavlja da sporazum o trgovini 
z bananami pomembno prispeva k rešitvi 
vprašanj v zvezi s tropskimi proizvodi in 
preferenciali na pogajanjih v STO; meni, 
da je ta sporazum dodatna okrepitev 
stališča EU glede kmetijstva v 
pogajalskem krogu iz Dohe; poziva EU, 
naj si na podlagi tega pomembnega 
preboja prizadeva za nadaljevanje 
pogajanj v STO;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 8
Marielle De Sarnez

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja sporazum o trgovini z 
bananami, s katerim so rešena dvajsetletna 
nesoglasja v STO in ki je pomemben za 
utrditev večstranskega trgovinskega 
sistema, ki temelji na pravilih; ugotavlja 
da sporazum o trgovini z bananami 
pomembno prispeva k rešitvi vprašanj v 
zvezi s tropskimi proizvodi in preferenciali 
na pogajanjih v STO; meni, da je ta 
sporazum dodatna okrepitev stališča EU 
glede kmetijstva v pogajalskem krogu iz 
Dohe; poziva EU, naj si na podlagi tega 
pomembnega preboja prizadeva za 
nadaljevanje pogajanj v STO;

3. ugotavlja, da je prišlo do sklenitve 
sporazuma o trgovini z bananami, s 
katerim so rešena dvajsetletna nesoglasja v 
STO  obžaluje, ker ta sporazum škoduje že 
oslabljenemu evropskemu kmetijskemu 
sektorju, zlasti najbolj oddaljenim 
regijam; zahteva, naj se dodelijo 
nadomestila v višini obveznosti, ki so jih 
evropski proizvajalci sprejeli za dobavo 
kakovostnih proizvodov v skladu s 
strogimi socialnimi in okoljskimi merili;

Or. fr

Predlog spremembe 9
Gianluca Susta

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja sporazum o trgovini z 
bananami, s katerim so rešena dvajsetletna 
nesoglasja v STO in ki je pomemben za 
utrditev večstranskega trgovinskega 
sistema, ki temelji na pravilih; ugotavlja da
sporazum o trgovini z bananami 
pomembno prispeva k rešitvi vprašanj v 
zvezi s tropskimi proizvodi in preferenciali 
na pogajanjih v STO; meni, da je ta 
sporazum dodatna okrepitev stališča EU 
glede kmetijstva v pogajalskem krogu iz 
Dohe; poziva EU, naj si na podlagi tega 
pomembnega preboja prizadeva za 
nadaljevanje pogajanj v STO;

3. se seznanja s sporazumom o trgovini z 
bananami in pozdravlja konec enega 
tehnično najkompleksnejših, politično 
najobčutljivejših in najpomembnejših 
trgovinskih nesoglasij, s katerim se je 
STO kadar koli soočila; sklenjeni
sporazum je pomemben za utrditev 
večstranskega trgovinskega sistema, ki 
temelji na pravilih, tudi če v celoti ne 
zadosti zakonitim interesom vpletenih 
strani;

Or. it
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Predlog spremembe 10
Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato Adrover, Juan 
Fernando López Aguilar

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja sporazum o trgovini z 
bananami, s katerim so rešena dvajsetletna 
nesoglasja v STO in ki je pomemben za 
utrditev večstranskega trgovinskega 
sistema, ki temelji na pravilih; ugotavlja da 
sporazum o trgovini z bananami 
pomembno prispeva k rešitvi vprašanj v 
zvezi s tropskimi proizvodi in preferenciali 
na pogajanjih v STO; meni, da je ta 
sporazum dodatna okrepitev stališča EU 
glede kmetijstva v pogajalskem krogu iz 
Dohe; poziva EU, naj si na podlagi tega 
pomembnega preboja prizadeva za 
nadaljevanje pogajanj v STO;

pozdravlja dejstvo, da sporazum o trgovini 
z bananami rešuje dvajsetletna nesoglasja 
v STO in je pomemben za utrditev 
večstranskega trgovinskega sistema, ki 
temelji na pravilih, ter bi hkrati lahko
pomembno prispeval k rešitvi vprašanj v 
zvezi s tropskimi proizvodi in preferenciali 
na pogajanjih v STO; meni, da je treba 
upoštevati interese proizvajalcev EU in 
proizvajalcev iz držav AKP, zlasti med 
prihodnjimi trgovinskimi pogajanji, da ta 
sektor, ki zaposluje mnogo ljudi, ne bi 
oslabel;

Or. es

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

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja sporazum o trgovini z 
bananami, s katerim so rešena dvajsetletna 
nesoglasja v STO in ki je pomemben za 
utrditev večstranskega trgovinskega 
sistema, ki temelji na pravilih; ugotavlja da 
sporazum o trgovini z bananami 
pomembno prispeva k rešitvi vprašanj v 
zvezi s tropskimi proizvodi in preferenciali 
na pogajanjih v STO; meni, da je ta 
sporazum dodatna okrepitev stališča EU 
glede kmetijstva v pogajalskem krogu iz 

3. pozdravlja sporazum o trgovini z 
bananami, s katerim so rešena dvajsetletna 
nesoglasja v STO in ki je pomemben za 
utrditev večstranskega trgovinskega 
sistema, ki temelji na pravilih; ugotavlja da 
sporazum o trgovini z bananami 
pomembno prispeva k rešitvi vprašanj v 
zvezi s tropskimi proizvodi in preferenciali 
na pogajanjih v STO; vendar meni, da je 
na prihodnjih trgovinskih pogajanjih 
treba upoštevati interese proizvajalcev 
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Dohe; poziva EU, naj si na podlagi tega 
pomembnega preboja prizadeva za 
nadaljevanje pogajanj v STO;

Unije in njihovih partnerjev v državah 
AKP, da ne bo oslabljen sektor, ki 
zaposluje mnogo ljudi;

Or. fr

Predlog spremembe 12
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja sporazum o trgovini z 
bananami, s katerim so rešena dvajsetletna 
nesoglasja v STO in ki je pomemben za 
utrditev večstranskega trgovinskega 
sistema, ki temelji na pravilih; ugotavlja da 
sporazum o trgovini z bananami 
pomembno prispeva k rešitvi vprašanj v 
zvezi s tropskimi proizvodi in preferenciali 
na pogajanjih v STO; meni, da je ta 
sporazum dodatna okrepitev stališča EU
glede kmetijstva v pogajalskem krogu iz 
Dohe; poziva EU, naj si na podlagi tega 
pomembnega preboja prizadeva za 
nadaljevanje pogajanj v STO;

3. pozdravlja sporazum o trgovini z 
bananami, s katerim so rešena dvajsetletna 
nesoglasja v STO in ki je pomemben za 
utrditev večstranskega trgovinskega 
sistema, ki temelji na pravilih; ugotavlja da 
sporazum o trgovini z bananami 
pomembno prispeva k rešitvi vprašanj v 
zvezi s tropskimi proizvodi in preferenciali 
na pogajanjih v STO; meni, da je v 
prihodnjih pogajanjih na to temo treba 
upoštevati interese najbolj oddaljenih 
regij;

Or. en

Predlog spremembe 13
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a novo

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. opozarja na opozarja na pobude v 
sektorju sladkorja, ki je povečal svojo 
konkurenčnost ter izboljšal okoljsko 
trajnost, s podeljevanjem preferenc 
državam AKP in najmanj razvitim 
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državam pa je prispeval tudi k razvojni 
agendi EU;

Or. en

Predlog spremembe 14
Laima Liucija Andrikienė

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a novo

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 a novo. ugotavlja, da vsi mednarodni 
trgovinski sporazumi veljajo tudi za 
najbolj oddaljene regije, ki so sestavni del 
ozemlja EU; poudarja, da krhka 
gospodarstva teh regij temeljijo na 
kmetijstvu in da je njihova proizvodnja 
enaka proizvodnji latinskoameriških 
partnerjev, zato jih nižje carinske tarife 
ogrožajo; opozarja, da člen 349 Lizbonske 
pogodbe omogoča prilagajanje politike 
Unije geografskim in gospodarskim 
razmeram v teh regijah; zato poziva 
Komisijo, naj pri pogajanjih posebne 
omejitve najbolj oddaljenih regij upošteva 
tako, da njihov razvoj ne bo ogrožen;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a novo

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(3a) ugotavlja, da so najbolj oddaljene 
regije sestavni del ozemlja Unije, zato jih 
morajo trgovinski sporazumi v celoti 
zajemati; poudarja, da znižanje carinskih 
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tarif ogroža njihovo šibko gospodarstvo, 
ki temelji na kmetijstvu, katerega 
proizvodi so podobni zlasti proizvodom 
njihovih latinskoameriških partnerjev;
opozarja, da člen 349 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije omogoča 
prilagajanje skupnih politik geografskim 
in ekonomskim značilnostim teh regij;
poziva torej Komisijo, naj pri pogajanjih 
upošteva posebnosti najbolj oddaljenih 
regij, da ne bo ogrožen njihov razvoj;

Or. fr

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

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a novo

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. opozarja, da so najbolj oddaljene
regije sestavni del ozemlja Evropske unije, 
zato jih morajo trgovinski sporazumi v 
celoti zajemati; poudarja pomembnost 
kmetijskega sektorja za njihovo 
gospodarstvo, saj so sektorju konkurenčni 
podobni proizvodi proizvajalcev iz 
Latinske Amerike, ki s pridom koristijo 
znižanje carinskih tarif; opozarja, da člen 
349 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
omogoča prilagajanje politike Unije tako, 
da ta ustreza geografskim in 
gospodarskim razmeram v teh regijah;
poziva Komisijo, naj v pogajanjih 
upošteva posebne interese najbolj 
oddaljenih regij, da razvoj teh regij ne bo 
prizadet;

Or. es
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Predlog spremembe 17
Marielle De Sarnez

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b novo

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b (novo) poziva Komisijo, naj spoštuje 
svoje obveze do evropskega sektorja 
sladkorja ter naj ne stalno popušča na 
dvostranskih in večstranskih trgovinskih 
pogajanjih o sladkorju;

Or. fr

Predlog spremembe 18
Joe Higgins

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj si še naprej 
prizadeva za učinkovitejšo zaščito 
geografskih označb v STO, kar naj bo ena 
od njenih glavnih prednostnih nalog, in 
sicer z razširitvijo visoke stopnje zaščite, ki 
je zdaj na voljo za vina in žgane pijače 
(člen 23 sporazuma TRIPS), na vse 
geografske označbe in z vzpostavitvijo 
sistema za sporočanje in registracijo 
geografskih označb;

4. poziva Komisijo, naj si zavoljo zaščite 
interesov potrošnikov še naprej prizadeva, 
da bi potrošnikom zagotovila zanesljive in 
pomembne informacije o proizvodih ter
učinkovitejšo zaščito geografskih označb v 
STO, in sicer z razširitvijo visoke stopnje 
zaščite, ki je zdaj na voljo za vina in žgane 
pijače (člen 23 sporazuma TRIPS), na vse 
geografske označbe in z vzpostavitvijo 
sistema za sporočanje in registracijo 
geografskih označb;

Or. en

Predlog spremembe 19
Gianluca Susta

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj ohrani trdno
stališče glede vključitve geografskih oznak 
v okvir trgovinskega sporazuma za boj 
proti ponarejanju in v dvostranskih 
trgovinskih pogajanj;

5. poziva Komisijo, naj ohrani še trdnejše
stališče glede vključitve geografskih oznak 
v okvir trgovinskega sporazuma za boj 
proti ponarejanju in v dvostranskih 
trgovinskih pogajanjih;

Or. it

Predlog spremembe 20
Cristiana Muscardini

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da lahko dvostranski trgovinski 
sporazumi koristno dopolnjujejo 
večstranske procese, saj je z njimi mogoče 
doseči napredek v zvezi s specifičnimi 
vprašanji, kot so geografske označbe ter 
družbene in okoljske norme; poudarja, da 
se je treba teh vprašanj v različnih 
dvostranskih sporazumih lotiti usklajeno;

6. meni, da lahko dvostranski trgovinski 
sporazumi koristno dopolnjujejo 
večstranske procese, tako da spoštujejo 
enake delovne razmere, skupne okoljske 
predpise in standarde za varnost hrane, ki 
že veljajo v Evropski uniji, in se izogibajo 
spodbujanju zgolj programov za trajnostni 
razvoj.
poziva Komisijo, naj v celoti upošteva tudi 
defenzivne in ofenzivne kmetijske interese 
v okviru večstranskih in dvostranskih 
pogajanj, ter zagotovi vzajemno delovanje 
med zaščitnim tarifnim sistemom in 
ustrezno podporo domačega trga, ki lahko 
zmanjša premestitev proizvajalcev in 
zagotovi, da je proizvodnja povezana z 
zahtevami in strukturo ozemlja porekla; 

Or. it

Predlog spremembe 21
Robert Sturdy

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da lahko dvostranski trgovinski 
sporazumi koristno dopolnjujejo 
večstranske procese, saj je z njimi mogoče 
doseči napredek v zvezi s specifičnimi 
vprašanji, kot so geografske označbe ter 
družbene in okoljske norme; poudarja, da 
se je treba teh vprašanj v različnih 
dvostranskih sporazumih lotiti usklajeno;

6. opozarja, da ima EU pomembne 
ofenzivne interese na področju kmetijstva, 
zlasti glede visokokakovostnih predelanih 
proizvodov; meni, da lahko dvostranski 
trgovinski sporazumi z glavnimi 
trgovinskimi partnericami uspešno 
zastopajo izvozne interese agroživilske 
industrije EU in zagotovijo znatne 
gospodarske koristi. Poleg tega lahko 
dvostranski sporazumi dopolnjujejo 
večstranske procese, saj lahko EU 
pomagajo pri doseganju pomembnega in 
nujnega napredka v zvezi s specifičnimi 
vprašanji, kot so geografske označbe ter 
družbene in okoljske norme; poudarja, da 
se je treba teh vprašanj v različnih 
dvostranskih sporazumih lotiti usklajeno;

Or. en

Predlog spremembe 22
Gianluca Susta

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da lahko dvostranski trgovinski 
sporazumi koristno dopolnjujejo 
večstranske procese, saj je z njimi mogoče 
doseči napredek v zvezi s specifičnimi 
vprašanji, kot so geografske označbe ter 
družbene in okoljske norme; poudarja, da 
se je treba teh vprašanj v različnih 
dvostranskih sporazumih lotiti usklajeno;

6. meni, da je zaključek večstranskih 
pogajanj prednostna naloga EU; meni, da 
lahko dvostranski trgovinski sporazumi 
dopolnjujejo večstranske procese, saj je z 
njimi mogoče doseči napredek v zvezi s 
specifičnimi vprašanji, kot so geografske 
označbe ter družbene in okoljske norme;
poudarja, da se je treba teh vprašanj v 
različnih dvostranskih sporazumih lotiti 
usklajeno;

Or. it
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Predlog spremembe 23
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. podpira ponovni začetek pogajanj o 
pridružitvenem sporazumu EU-Mercosur, 
saj bi hitra sklenitev takšnega sporazuma, 
ki je izjemnega pomena in ki vpliva na 
700 milijonov ljudi, predstavljala 
najambicioznejši dvoregijski dogovor na 
svetu, zato poudarja, da mora biti 
Parlament vključen v vse faze pogajanj;
se zaveda, da bodo vprašanja s področja 
kmetijstva najverjetneje ena 
najobčutljivejših tem v pogajanjih;
poudarja, da je na koncu treba doseči 
uravnotežen dogovor za obe strani tako, 
da se med pogajanji v celoti upoštevajo 
okoljski in socialni izzivi;

Or. en

Predlog spremembe 24
Robert Sturdy

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da si mora Komisija na 
pogajanjih v STO in pri drugih 
sporazumih o mednarodni trgovini 
prizadevati za to, da bodo uvoženi 
kmetijski proizvodi ustrezali enakim 
zahtevam in standardom EU na področju 
varnosti hrane, dobrega počutja živali in 
varstva okolja kot že veljajo za kmetijske 
proizvode, proizvedene v Uniji;

7. poudarja, da morajo vsi domači ali 
uvoženi izdelki, ki se tržijo v EU, še naprej 
izpolnjevati iste stroge zahteve glede 
varnosti hrane. V primeru standardov o 
dobrem počutju živali in okoljskih 
standardov poziva Komisijo, naj stori vse, 
da bo spodbudila doseganje skupnega 
dogovora s tretjimi državami v primerih, 
ko standardi presegajo mednarodna 
priporočila, tudi z dodajanjem določb o 
sprejetju in izvajanju mednarodnih 
standardov v dvostranske trgovinske 
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sporazume;

Or. en

Predlog spremembe 25
Marielle De Sarnez

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da si mora Komisija na 
pogajanjih v STO in pri drugih sporazumih
o mednarodni trgovini prizadevati za to, da 
bodo uvoženi kmetijski proizvodi ustrezali
enakim zahtevam in standardom EU na 
področju varnosti hrane, dobrega počutja 
živali in varstva okolja kot že veljajo za 
kmetijske proizvode, proizvedene v Uniji;

7. poudarja, da si mora Komisija na 
pogajanjih v STO in pri drugih sporazumih 
o mednarodni trgovini prizadevati za to, da 
bodo uvoženi le tisti kmetijski proizvodi, ki 
ustrezajo enakim zahtevam in standardom 
EU na področju varnosti hrane, dobrega 
počutja živali in varstva okolja, kot že 
veljajo za kmetijske proizvode iz Unije;

Or. fr

Predlog spremembe 26
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da si mora Komisija na 
pogajanjih v STO in pri drugih sporazumih 
o mednarodni trgovini prizadevati za to, da 
bodo uvoženi kmetijski proizvodi ustrezali 
enakim zahtevam in standardom EU na 
področju varnosti hrane, dobrega počutja 
živali in varstva okolja kot že veljajo za 
kmetijske proizvode, proizvedene v Uniji;

7. poudarja, da si mora Komisija na 
pogajanjih v STO in pri drugih sporazumih 
o mednarodni trgovini prizadevati za to, da 
bodo uvoženi kmetijski proizvodi ustrezali 
enakim zahtevam in standardom EU na 
področju varnosti hrane ter standardom 
dobrega počutja živali in varstva okolja kot 
že veljajo za kmetijske proizvode, 
proizvedene v Uniji;

Or. en
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Predlog spremembe 27
Christofer Fjellner

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da si mora Komisija na 
pogajanjih v STO in pri drugih sporazumih 
o mednarodni trgovini prizadevati za to, da 
bodo uvoženi kmetijski proizvodi ustrezali 
enakim zahtevam in standardom EU na 
področju varnosti hrane, dobrega počutja 
živali in varstva okolja kot že veljajo za 
kmetijske proizvode, proizvedene v Uniji;

7. poudarja, da si mora Komisija na 
pogajanjih v STO in pri drugih sporazumih 
o mednarodni trgovini prizadevati za to, da 
bodo uvoženi kmetijski proizvodi ustrezali 
enakim zahtevam in standardom EU na 
področju varnosti hrane, kot že veljajo za 
kmetijske proizvode iz Unije;

Or. sv

Predlog spremembe 28
Robert Sturdy

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a novo

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a novo. poziva Komisijo, naj trgovinske 
partnerice EU spodbuja v njihovih 
nenehnih prizadevanjih za izboljšanje 
socialnih in okoljskih standardov, da bi se 
preprečilo zmanjšanje konkurenčnosti EU 
v svetovni kmetijski proizvodnji ter dosegli 
dosledni in celoviti standardi na teh 
področjih;

Or. en

Predlog spremembe 29
Joe Higgins

Osnutek mnenja
Odstavek 8
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja pomen doslednega izvajanja 
preferencialnih pravil o poreklu; poziva k 
pregledu vseh trgovinskih preferencialov, 
ki jih je Evropska unija dodelila 
gospodarstvom v vzponu, kot so Kitajska, 
Indija, Brazilija;

8. poudarja pomen doslednega izvajanja 
preferencialnih pravil o poreklu, da bi se 
zagotovil razvoj domačih gospodarstev v 
državah v razvoju in najmanj razvitih 
državah ter da bi preprečili, da bi tuje 
družbe zlorabljale pravila o 
preferencialih; poziva k pregledu vseh 
trgovinskih preferencialov, ki jih je 
Evropska unija dodelila gospodarstvom v 
vzponu, kot so Kitajska, Indija, Brazilija;
odločno vztraja, da kakršen koli pregled te 
vrste ne sme škodovati tistim delom 
družbe omenjenih držav, ki še vedno živijo 
v revščini in/ali imajo izjemno nizke 
dohodke;

Or. en

Predlog spremembe 30
Gianluca Susta

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja pomen doslednega izvajanja 
preferencialnih pravil o poreklu; poziva k 
pregledu vseh trgovinskih preferencialov, 
ki jih je Evropska unija dodelila 
gospodarstvom v vzponu, kot so Kitajska, 
Indija, Brazilija;

8. poudarja pomen doslednega izvajanja 
preferencialnih pravil o poreklu; poziva k 
pregledu vseh trgovinskih preferencialov, 
ki jih je Evropska unija dodelila državam v 
vzponu, ki so članice skupine G-20;

Or. it

Predlog spremembe 31
Yannick Jadot

Osnutek mnenja
Odstavek 9
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. ponovno potrjuje, da je trgovina s 
kmetijskimi proizvodi pomembna za 
gospodarski razvoj in zmanjšanje revščine 
v državah v razvoju; poziva EU, naj 
državam AKP pomaga pri prilagajanju na 
čedalje večjo konkurenco iz 
latinskoameriških držav (trgovina jug–jug);

9. ponovno potrjuje, da bo imela 
liberalizacija trgovine s kmetijskimi 
proizvodi negativne posledice za 
gospodarski razvoj in zmanjšanje revščine 
v državah v razvoju vse dokler ne bodo na 
svetovni ravni uvedena temeljna pravila, 
ki bodo omejevala moč distributerjev 
hrane, špekulacije na trgih kmetijskih 
proizvodov in pojav prilaščanja zemlje;
poziva EU, naj državam AKP pomaga pri 
oblikovanju notranje trajnostnih 
kmetijskih politik in pri prilagajanju na 
čedalje večjo konkurenco iz 
latinskoameriških držav (trgovina jug–jug);

Or. en

Predlog spremembe 32
Gianluca Susta

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. ponovno potrjuje, da je trgovina s 
kmetijskimi proizvodi pomembna za 
gospodarski razvoj in zmanjšanje revščine 
v državah v razvoju; poziva EU, naj 
državam AKP pomaga pri prilagajanju na 
čedalje večjo konkurenco iz 
latinskoameriških držav (trgovina jug–
jug);

9. ponovno potrjuje, da je trgovina s 
kmetijskimi proizvodi pomembna za 
gospodarski razvoj in zmanjšanje revščine 
v državah v razvoju; poziva EU, naj 
državam AKP pomaga pri prilagajanju na 
čedalje večjo svetovno konkurenco;

Or. it

Predlog spremembe 33
Marielle De Sarnez

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)



PE452.784v01-00 20/22 AM\839149SL.doc

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a (novo) meni, da je nesprejemljivo, da 
se je Komisija ponovno začela pogajati z 
Mercosurjem brez objave predhodne 
podrobne ocene učinka in brez ustrezne 
politične razprave s Svetom in 
Parlamentom;

Or. fr

Predlog spremembe 34
Marielle De Sarnez

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9b (novo) zahteva, da se izdela študija o 
posledicah, ki jih bodo ta pogajanja imela 
za kmetijsko proizvodnjo in evropske 
regije, ter se o njej razpravlja pred 
kakršno koli izmenjavo cenovnih ponudb 
med Unijo in Mercosurjem; 

Or. fr

Predlog spremembe 35
Marielle De Sarnez

Osnutek mnenja
Odstavek 9 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9c (novo) opozarja, da zaradi velikega 
pomena, ki ga imajo ta pogajanja za 
kmetijstvo, jih je treba povezati s 
pogajalskim krogom iz Dohe; zato poziva 
Komisijo, naj ne konča pogajanj z 
Mercosurjem pred zaključkom 
pogajalskega kroga STO, kot to določa 
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njen mandat;

Or. fr

Predlog spremembe 36
Yannick Jadot

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poudarja, da mora trgovinska politika 
imeti vlogo pri reševanju izzivov glede 
preskrbe s hrano; poziva k okrepitvi 
nadzora in uskladitvi ukrepov za 
omejevanje izvoza, da bi preprečili 
poslabšanje morebitne krize zaradi 
pomanjkanja hrane.

10. poudarja, da mora trgovinska politika 
imeti vlogo pri reševanju izzivov glede 
prehranske varnosti in neodvisnosti;
poziva k okrepitvi nadzora nad vplivi 
sistemov agrogoriv na prehransko varnost 
in neodvisnost;

Or. en

Predlog spremembe 37
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poudarja, da mora trgovinska politika 
imeti vlogo pri reševanju izzivov glede 
preskrbe s hrano; poziva k okrepitvi 
nadzora in uskladitvi ukrepov za 
omejevanje izvoza, da bi preprečili 
poslabšanje morebitne krize zaradi 
pomanjkanja hrane.

10. poudarja, da mora trgovinska politika 
imeti vlogo pri reševanju izzivov glede 
varnosti preskrbe s hrano; poziva k 
okrepitvi nadzora in uskladitvi ukrepov za 
omejevanje izvoza, da bi preprečili 
poslabšanje morebitne krize zaradi 
pomanjkanja hrane.

Or. en
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Predlog spremembe 38
Yannick Jadot

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a novo

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10 a novo. poudarja, da mora trgovinska 
politika igrati dejavno vlogo pri 
spopadanju z izzivi podnebnih sprememb, 
ki izvirajo iz intenzivne industrijske vzreje 
živine ter velikih nasadov za vzgojo rastlin 
za izvoz;  poziva Komisijo, naj v vse 
presoje vpliva na trajnost vključi 
razsežnost emisij toplogrednih plinov v 
okviru liberalizacije kmetijskih trgov;

Or. en

Predlog spremembe 39
Marielle De Sarnez

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a novo

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10 (novo) je zaskrbljen zaradi možnosti 
koncesij za žita v okviru pogajanj z 
Ukrajino, saj je ukrajinska proizvodnja 
zelo konkurenčna, Ukrajina pa je že 
največji uporabnik kvot z znižanimi 
dajatvami za žita (pšenica in ječmen), 
namenjenih tretjim državam; poziva torej 
Komisijo, naj omeji svojo ponudbo v tem 
sektorju.

Or. fr


