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NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

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;

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;

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;

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;

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

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; 

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;

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;
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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);

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.


