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POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

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;

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;

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;

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;

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

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;

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;

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;

9. ponovno potrjuje, da je trgovina s kmetijskimi proizvodi pomembna za gospodarski razvoj 
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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);

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.


