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NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. Vyzýva Komisiu, aby prísne dodržiavala svoj mandát na rokovania vo WTO, v ktorom sa 
ako limit jej konania stanovuje už uskutočnená reforma SPP pod podmienkou 
ekvivalentných ústupkov zo strany obchodných partnerov; pripomína záväzok EÚ 
odstrániť vývozné subvencie na základe prísnej podmienky, že jej obchodní partneri budú 
konať rovnako, pokiaľ ide o vývozné subvencie, ako aj o všetky vývozné opatrenia s 
ekvivalentným účinkom;

2. Pripomína, že reforma SPP z roku 2003 a preskúmanie stavu z roku 2008 preukázali 
závažnosť reformných záväzkov EÚ očakávajúc pravdepodobné výsledky Dauhaského 
rokovania, zatiaľ čo od obchodných partnerov EÚ sa neustále očakávajú ekvivalentné 
ústupky; 

3. Víta dohodu o obchode s banánmi, ktorá vyriešila dvadsať rokov trvajúci spor WTO a 
ktorá predstavuje dôležitý krok smerom ku konsolidácii mnohostranného obchodného 
systému založeného na pravidlách; poznamenáva, že dohoda o obchode s banánmi má 
rozhodujúci prínos pre riešenie otázok súvisiacich s tropickými produktmi a s 
preferenciami v rámci rokovaní WTO; verí, že táto dohoda tiež upevní pozíciu EÚ v 
poľnohospodárstve v rámci Dauhaského rokovania; vyzýva EÚ, aby na základe tohto 
dôležitého prelomu urýchlila rokovania WTO; 

4. Vyzýva Komisiu, aby sa ako o jednu zo svojich hlavných priorít naďalej usilovala o 
účinnejšiu ochranu zemepisných označení (ZO) vo WTO rozšírením vyššej úroveň 
ochrany dostupnej v súčasnej dobe pre vína a liehoviny (článok 23 Dohody TRIPS) na 
všetky zemepisné označenia a vytvorením systému oznamovania a registrácie 
zemepisných označení;

5. Vyzýva Komisiu, aby zaujala pevný postoj k zahrnutiu ZO v rámci obchodnej dohody 
týkajúcej sa boja proti falšovaniu a v dvojstranných obchodných rokovaniach;

6. Domnieva sa, že dvojstranné obchodné dohody môžu užitočne dopĺňať multilaterálne 
procesy tým, že umožnia dosiahnuť pokrok v konkrétnych otázkach, ako napríklad v 
otázke zemepisných označení a sociálnych a environmentálnych noriem; zdôrazňuje 
význam koherentného prístupu k týmto otázkam v rôznych bilaterálnych dohodách;

7. Zdôrazňuje, že pri rokovaniach vo WTO a v iných medzinárodných obchodných 
dohodách sa Komisia musí snažiť zabezpečiť, aby dovážané poľnohospodárske výrobky 
zodpovedali rovnakým požiadavkám a štandardom EÚ v oblastiach bezpečnosti potravín, 
životných podmienok zvierat a ochrany životného prostredia, aké sa vyžadujú od 
poľnohospodárskych výrobkov vyrobených v EÚ;

8. Zdôrazňuje význam striktného uplatňovania preferenčných pravidiel pôvodu; vyzýva na 
revíziu všetkých obchodných preferencií udelených Európskou úniou rozvíjajúcim sa 
ekonomikám ako Čína, India a Brazília;
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9. Opätovne potvrdzuje význam obchodu s poľnohospodárskymi produktmi pre hospodársky 
rozvoj a zmiernenie chudoby v rozvojových krajinách; vyzýva EÚ, aby pomohla krajinám 
AKT prispôsobiť sa rastúcej konkurencii z krajín Latinskej Ameriky (obchod juh-juh);

10. Zdôrazňuje, že je potrebné, aby obchodná politika zohrávala úlohu pri riešení problémov 
bezpečnosti potravín; vyzýva na posilnenie kontroly a koordinácie opatrení o vývozných 
obmedzeniach, aby sa zabránilo zhoršeniu akejkoľvek budúcej potravinovej krízy.


