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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o zemědělství v EU a mezinárodním obchodě
(2010/2110(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na třetí část hlavy III a pátou část hlavy II a V Smlouvy o fungování Evropské 
unie, 

– s ohledem na dohody WTO, především na dohodu o zemědělství, která byla sjednána
v průběhu Uruguayského kola a vstoupila v platnost dne 1. ledna 1995, 

– s ohledem na prohlášení přijaté na čtvrté ministerské konferenci konané v Dohá ve dnech 
9.–14. listopadu 2001, na rozhodnutí přijaté Generální radou WTO dne 1. srpna 2004 a na 
prohlášení přijaté na šesté ministerské konferenci konané v Hongkongu ve dnech 13.–
18. prosince 2005,

– s ohledem na své usnesení ze dne 4. dubna 2006 o hodnocení jednacího kola z Dohá po 
konání ministerské konference WTO v Hongkongu1,

– s ohledem na revidovaný návrh modalit v zemědělství, jejž dne 6. prosince 2008 rozeslal 
předseda WTO pro jednání o zemědělství, 

– s ohledem na memorandum o porozumění mezi Spojenými státy americkými a Evropskou 
komisí ze dne 15. května 2009 ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se 
nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují 
na některé produkty Evropských společenství, 

– s ohledem na řešení, jež bylo ve sporu mezi Kanadou a Evropskou unii nazvaném 
„Evropská společenství – Opatření týkající se schvalování biotechnologických výrobků
a obchodování s nimi“ oboustranně přijato dne 15. července 2009, 

– s ohledem na dohodu parafovanou dne 15. prosince 2009 mezi EU a zeměmi Latinské 
Ameriky, jež stanovila podmínky pro konečné urovnání sporů ohledně dovozního režimu 
EU pro banány (Ženevská dohoda o obchodu s banány),

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. prosince 2009 o vyhlídkách rozvojového programu
z Dohá po sedmé ministerské konferenci WTO2,

– s ohledem na skutečnost, že dne 17. prosince 2009 byla dokončena jednání mezi 
Evropskou unií a Marockým královstvím o vzájemných liberalizačních opatřeních pro 
zemědělské produkty a produkty rybolovu,

– s ohledem na skutečnost, že dne 1. března 2010 byla dokončena jednání o uzavření 
mnohostranné obchodní dohody mezi EU, Peru a Kolumbií,

                                               
1 Úř. věst. C 293E, 02.12.2006, s. 155.
2 Přijaté texty, P7_TA(2009)0110.
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– s ohledem na řešení, jež bylo ve sporu mezi Argentinskou republikou a Evropskou unií 
nazvaném „Evropská společenství – Opatření týkající se schvalování biotechnologických 
výrobků a obchodování s nimi“ oboustranně přijato dne 18. března 2010, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. března 2010 „o politice jakosti zemědělských 
produktů: jakou strategii zvolit?“1,

– s ohledem na skutečnost, že dne 19.května 2010 byla dokončena jednání o obchodním 
pilíři dohody o přidružení mezi EU a Střední Amerikou,

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. července 2010 o budoucnosti společné zemědělské 
politiky po roce 20132,

– s ohledem na dohodu o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou uzavřenou dne 6. října 
2010,

– s ohledem na probíhající jednání mezi EU a zeměmi Mercosur o dohodě o přidružení,

– s ohledem na probíhající jednání mezi EU a Kanadou o komplexní hospodářské
a obchodní dohodě,

– s ohledem na probíhající jednání mezi EU a Indií o dohodě o volném obchodu, 

– s ohledem na probíhající jednání mezi EU a Ukrajinou o dohodě o přidružení,

– s ohledem na svou studii s názvem „Rekapitulace jednání WTO o zemědělství poté, co 
selhaly rozhovory v roce 2008“ vydanou v červnu roku 2009,

– s ohledem na příručku s názvem „Zeměpisná označení a obchodní aspekty práv
k duševnímu vlastnictví: o deset let později. Návod pro evropské držitele zeměpisného 
označení k získání ochrany v dalších členských zemích WTO“, která byla zadána Komisí, 

– s ohledem na návrh Komise ze dne 15. září 2010 nařízení Evropského parlamentu a Rady
o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (KOM 
(2010)0484),

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a na stanoviska Výboru 
pro mezinárodní obchod a Výboru pro rozvoj (A6-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že EU nadále zůstává zdaleka největším dovozcem zemědělských 
produktů na světě, s tím, že za uplynulých deset let se hodnota celkového objemu dovozu 
téměř zdvojnásobila a nyní tvoří téměř 20 % světového dovozu,

B. vzhledem k tomu, že podíl EU na celosvětovém vývozu zemědělských produktů klesá
v důsledku rychlejšího růstu dalších klíčových obchodních partnerů v této oblasti; 

                                               
1 Přijaté texty, P7_ TA-PROV(2010)0088.
2 Přijaté texty, P7_ TA-PROV(2010)0286.



PR\833565CS.doc 5/12 PE450.614v01-00

CS

vzhledem k tomu, že v letech 2007–2009 představovaly konečné výrobky 68 % vývozní 
hodnoty v EU, zatímco podíl meziproduktů byl 23 % a komodit 9 %,

C. vzhledem k tomu, že v roce 2008 dosáhl obchodní deficit EU v oblasti zemědělství 
rekordní výše 7 miliard EUR; vzhledem k tomu, že obchodní deficit EU například se 
zeměmi Mercosur se od roku 2000 více než zdvojnásobil a že dovoz zemědělských 
produktů ze zemí Mercosur do EU v současné době dosahuje dovozní hodnoty 19 miliard 
EUR, zatímco hodnota vývozu činí pouze 1 miliardu EUR,

D. vzhledem k tomu, že EU je největším dovozcem zemědělských výrobků z rozvojových 
zemí na světě a dováží více, než je společný objem dovozu USA, Japonska, Kanady, 
Austrálie a Nového Zélandu; vzhledem k tomu, že 71 % celkového objemu dovozu 
zemědělských produktů do EU pochází z rozvojových zemí, což je důsledkem iniciativy 
„Vše kromě zbraní“ (EBA) zaměřené na nejméně rozvinuté země (LDC), všeobecného 
systému preferencí (GSP) a dohod o hospodářském partnerství (EPA),

E. vzhledem k tomu, že návrh modalit v zemědělství předložený v roce 2008 organizací 
WTO bude ze strany EU vyžadovat ještě větší ústupky, než samotná EU velkoryse nabídla
v říjnu roku 2005,

F. vzhledem k tomu, že EU radikálním způsobem omezila podporu domácího trhu, která 
narušuje obchod, narozdíl od svých klíčových obchodních partnerů, zejména Spojených 
států amerických, které zachovaly a v některých případech posílily své nástroje podle 
zemědělského zákona z roku 2008,

G. vzhledem k tomu, že EU jednostranně přistoupila k podstatnému snížení vývozních 
náhrad, do té míry, že jejich podíl na rozpočtu SZP klesl z 29,5 % v roce 1993 na pouhých 
1,2 % v roce 2009; vzhledem k tomu, že někteří klíčoví obchodní partneři nadále ve velké 
míře využívají další formy vývozních pobídek,

H. vzhledem k tomu, že USA v důsledku sporu o hovězím mase s obsahem hormonů nadále 
EU ukládají sankce a dokonce oznámily, že budou sankce střídavě uplatňovat na další 
zemědělské výrobky EU, čímž chtějí posílit jejich dopad („právní předpisy s efektem 
kolotoče“); vzhledem k tomu, že podle memoranda o porozumění (MoU) EU zaručuje 
celní kvótu na dovoz 20 tisíc tun hovězího masa s nulovým clem,

I. vzhledem k tomu, že USA v rámci WTO napadly pravidla EU pro hygienu a obchod
s drůbežím masem,

J. vzhledem k tomu, že ve sporu o geneticky modifikované organismy bylo s Kanadou
a Argentinou nalezeno oboustranně přijatelné řešení; vzhledem k tomu, že USA podaly 
žádost o odvetná opatření;

 K .vzhledem k tomu, že rozhodnutí panelu WTO o vývozu cukru představovalo jednu
z hlavních pobídek k reformě tohoto odvětví a stále má na obchod s cukrem vážný dopad; 
vhledem k tomu, že v období tří let se EU posunula z pozice druhého největšího vývozce 
cukru na pozici druhého největšího dovozce,

L. vzhledem k tomu, že reforma režimu cukru z roku 2006 dosáhla cíle posílit 
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konkurenceschopnost, snížit ceny cukru a omezit výrobní kvóty na cukr o 30 %; vzhledem
k tomu, že to nicméně vedlo k uzavření 83 z celkového počtu 189 továren v EU-27, ke 
ztrátě více než 16 500 přímých pracovních míst ve venkovských oblastech a k tomu, že 
přibližně 140 tisíc zemědělců přestalo pěstovat cukrovou řepu,

M. vzhledem k tomu, že k uzavření obchodních dohod sjednaných Komisí je vyžadován 
souhlas Parlamentu,

Soulad mezi zemědělskou politikou a společnou obchodní politikou EU

1. domnívá se, že zemědělské odvětví EU má zcela jednoznačně přidanou hodnotu pro 
evropské hospodářství a ve strategii EU 2020, jejímž cílem je vyřešit hospodářské, 
sociální a environmentální problémy, s nimiž se EU v současné době potýká, sehraje 
strategickou roli; 

2. zdůrazňuje, že vnější obchodní politika EU nesmí ohrozit její schopnost zachovat silné 
zemědělské odvětví a v situaci zvýšené nestability trhů zajistit dodávky potravin; vyzývá 
Komisi, aby hájila multifunkční úlohu zemědělství EU a evropský zemědělsko-
potravinářský model;

3. odsuzuje přístup Komise, která v oblasti zemědělství příliš často ustupuje, čímž získává 
lepší přístup na trh s průmyslovými výrobky a službami ve třetích zemích; 

4. vyzývá Komisi, aby navrhla přístup, jímž zajistí rovnováhu mezi domácí výrobou
a dovozem, a aby u každého sektoru zemědělství zvážila rozvoj mnohostranných
a dvoustranných obchodních jednání a stejně tak měla na paměti evropské 
environmentální, sociální a bezpečnostní normy;

5. zdůrazňuje, že Komise musí v oblasti zemědělství provádět posouzení dopadů, jež je třeba 
zveřejnit před zahájením jednání a posléze aktualizovat tak, aby se v nich projevila nová 
situace vyplývající z daných jednání; vyzdvihuje nutnost řádného a transparentního 
procesu konzultací všech zúčastněných stran; 

6. podtrhuje skutečnost, že finanční odškodnění nemůže vynahradit negativní důsledky 
přerušení evropské zemědělské produkce, která zaručuje bezpečnost a kvalitu potravin a je 
nezbytná pro prosperitu venkovských oblastí EU a pro ochranu krajiny na venkově před 
hrozbou opouštění půdy a vylidňování venkova; zdůrazňuje tedy, že je třeba zachovat 
takové podmínky, aby evropští zemědělci nadále zůstali životaschopnými a měli 
spravedlivý příjem;

7. připomíná, že evropští producenti splňují nejvyšší normy co se týče hygieny výrobků, 
udržitelných výrobních metod, zdraví rostlin, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, 
zpětné vysledovatelnosti, kontroly reziduí pesticidů, veterinárního lékařství a přísad; 

8. domnívá se, že pro dovoz by měly platit stejné normy, jaké se používají v EU, čímž by 
byly evropským zemědělcům zajištěny rovné podmínky a evropským občanům efektivní 
ochrana; zdůrazňuje, že je třeba zavést přísnější dovozní kontroly na hranicích;

9. zdůrazňuje, že u dovozu je nezbytné striktně dodržovat pravidla původu a mechanismy 
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pro prevenci třístranného obchodu; 

10. naléhá na Komisi, aby aktivně prosazovala ofenzivní zájmy EU v oblasti zemědělství,
s ohledem na obrovský vývozní potenciál EU, který spočívá v zemědělsko-
potravinářských produktech vysoké kvality; mimo jiné zdůrazňuje, že je třeba zintenzívnit 
propagační programy, a to i skrze navýšení procentuálního podílu finanční spoluúčasti 
EU; konstatuje, že tato opatření jsou kompatibilní s kritérii WTO, neboť odpovídají 
koncepci „green box“; 

Zemědělství v mnohostranném obchodním systému

Rozvojová agenda z Dohá 

11. domnívá se, že EU ve snaze zajistit rozvojové agendě z Dohá úspěšný výsledek učinila 
nesmírně velkorysou nabídku v oblasti zemědělství, kterou však další rozvinuté
a pokročilejší rozvojové země neopětovaly stejnou mírou ambicí; 

12. vyzývá Komisi, aby striktně dodržovala svůj vyjednávací mandát udělený Radou, který 
vymezuje činnost Komise na rámec nejnovější reformy společné zemědělské politiky, za 
předpokladu, že u svých obchodních partnerů vyjedná obdobné ústupky; žádá ji, aby se 
zdržela jakýchkoli návrhů, jež by předurčily rozhodnutí, která padnou ohledně 
budoucnosti SZP po roce 2013; 

13. vyjadřuje politování nad nedostatečnou mírou pokroku při vytváření rejstříku vín a lihovin 
na mnohostranné úrovni a při rozšiřování ochrany zeměpisných označení na všechny 
zemědělské produkty; připomíná, že tyto prvky jsou podmínkou sine qua non, má-li se
v jednáních o zemědělství dosáhnout vyváženého výsledku; 

14. připomíná, že EU již výrazným způsobem omezila podporu domácího trhu, která narušuje 
obchod, a ostatní obchodní partnery vyzývá k jednoznačnému závazku, že učiní totéž; 

15. připomíná závazek členských zemí WTO, který učinily roku 2005 na ministerské 
konferenci v Hongkongu k tomu, že přistoupí ke zrušení všech forem vývozních dotací
a zároveň uvalí sankce na veškerá vývozní opatření s obdobným účinkem, zejména na 
exportní úvěry, státní zemědělské podniky a na regulaci potravinové pomoci; 

16. domnívá se, že všeobecné snížení celních sazeb by mělo být posouzeno v souvislosti
s nabídkou EU ohledně domácí podpory a pilíři konkurence v oblasti vývozu a mělo by 
vycházet z možnosti zachovat zvláštní ochrannou doložku pro konkrétní případy 
osvobození od zjednodušených celních sazeb, přiměřenou flexibilitu plánu snížení cel
a pro označení citlivých výrobků; zastává názor, že návrh mechanismu pro označování 
citlivých výrobků je zásadně ohrožen povinností dosáhnout významného rozšíření celních 
kvót; 

Řešení sporů s WTO

17. vyzývá Komisi, aby zajistila urovnání sporu o hovězím mase s obsahem hormonů
a zrušení sankcí na produkty EU, a zároveň zaručila, že dovoz hovězího masa do EU bude 
odpovídat požadavkům EU; 
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18. s ohledem na spor o „chlorované drůbeží maso“ se domnívá, že dovoz těchto výrobků by 
byl v přímém rozporu s poptávkou veřejnosti EU po bezpečných výrobcích;

19. důrazně žádá Komisi, aby bránila režim EU pro schvalování geneticky modifikovaných 
organismů a jejich uvádění na trh vůči námitkám WTO; 

 Zemědělství ve vícestranných, meziregionálních a dvoustranných obchodních vztazích

20. zdůrazňuje, že chceme-li se vyhnout „dvojím platbám“ – na dvoustranné a mnohostranné 
úrovni – je nezbytné podpořit „dohodu o jediné peněžence“, díky níž budou ústupky
v dvoustranných dohodách propojeny s konečným výsledkem jednání z Dohá; 

21. důrazně vyzývá Komisi, aby hájila zahrnutí zeměpisných označení (GI) jako zásadní 
součást Obchodní dohody o boji proti padělání (ACTA); vyjadřuje politování nad tím, že
v rámci nedávno dokončených nebo probíhajících obchodních jednání musí naši obchodní 
partneři dodržovat pouze „krátký seznam“ zeměpisných označení EU; 

22. žádá Komisi, aby zajistila, že obchodní dohody nebudou mít vliv na evropský systém 
vstupních cen ovoce a zeleniny a zároveň budou zachovány současné dovozní plány,
a zdokonalila fungování systému;

23. vyjadřuje politování nad tím, že Komise není ochotna v rámci obchodních dohod 
požadovat, aby dovážené zboží splňovalo rovnocenné normy; domnívá se, že tyto dohody 
musí alespoň zajistit dodržování mezinárodních závazků a norem (např. hygienických
a rostlinolékařských); 

24. poukazuje na skutečnost, že budou-li ve dvoustranných vztazích EU se třetími zeměmi 
(například se zeměmi Latinské Ameriky) zaručeny jakékoli další ústupky na trhu
s cukrem, přinese to destabilizaci evropského trhu s cukrem a narušení preferencí u zemí 
AKT a nejméně rozvinutých zemí; je stále více znepokojen tím, že jsou-li tyto ústupky 
zaručeny zemím, které jsou čistými dovozci, dochází k podpoře mechanismů swap; 
vyzývá Komisi, aby z rozsahu dvoustranných jednání nadále vyjímala cukr a produkty
z něj vyrobené, včetně ethanolu;

25. považuje za nepřijatelné, že Komise obnovila jednání se zeměmi Mercosur, aniž by 
veřejnosti zpřístupnila podrobné posouzení dopadu a věnovala se řádné politické debatě
s Radou a Parlamentem; 

26. je hluboce znepokojen důsledky, které může mít možné uzavření dohody o přidružení se 
zeměmi Mercosur pro evropské odvětví zemědělství, s ohledem na skutečnost, že tyto 
země v březnu roku 2006 požádaly o přístup na zemědělský trh EU, což výrazným 
způsobem překračuje již značně velkorysou nabídku EU z roku 2004; 

27. konstatuje, že zemědělské podniky v zemích Mercosur mají mnohem nižší výrobní 
náklady, včetně půdy, práce a dalších kapitálových nákladů, a že zemědělští producenti
v těchto zemích nejsou povinni dodržovat tak vysoké normy pro bezpečnost a udržitelnost 
jako producenti v EU;

28. zastává názor, že míra integrace trhu v oblasti celní unie Mercosur nemůže v současné 
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době dostatečně zaručit odpovídající pohyb dováženého zboží v rámci daného regionu; 

29. zdůrazňuje poznatky řady zpráv Potravinového a veterinárního úřadu, které poukazují na 
skutečnost, že brazilské hovězí maso dlouhodobě nesplňuje normy EU z hlediska výrobce, 
spotřebitele, bezpečnosti potravin, identifikace a zpětné vysledovatelnosti zvířat, zdraví 
zvířat a prevence nemocí; 

30. vyjadřuje vážné znepokojení nad politikou, kterou Argentina uplatňuje v rozporu se svými 
závazky v rámci WTO, s cílem omezit dovoz potravinářských výrobků, které konkurují 
domácí produkci; poukazuje na to, že samotný argentinský neautomatický systém 
dovozních oprávnění má již negativní dopad na vývoz EU, a přesto přichází tato další 
opatření; vyzývá Komisi, aby učinila veškeré nezbytné kroky, jimiž zajistí zrušení 
zmíněných opatření odporujících duchu jednání o dohodě mezi EU a zeměmi Mercosur;

31. konstatuje, že podle Komise by Dohoda o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou 
zbavila evropské vývozce finanční zátěže ve výši 380 milionů EUR ročně tím, že zruší 
celní povinnost u 99 % zemědělského vývozu EU; 

32. je znepokojen ústupky, které byly učiněny v rámci evropsko-středomořských dohod
o produktech se stejnými sezónními výkyvy jako produkty evropské;

33. vyzývá Komisi, aby se měla na pozoru před obcházením dovozních cel na ethanol, jelikož 
stále větší množství ethanolu se nyní dostává na území EU v podobě směsí, pro něž platí 
velmi nízké dovozní clo;

34. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V současné době uvažuje EU o budoucnosti společné zemědělské politiky, a tudíž má 
zajištění soudržnosti zemědělské a zahraniční obchodní politiky rozhodující význam. 

Společná zemědělská politika je symbolem evropské integrace a představuje jednu
z nejdokonalejších forem nadnárodního rozhodovacího procesu v EU. V důsledku různých 
vnitřních a vnějších tlaků došlo k několika postupným reformám SZP. Hlavním podnětem
k jejich uskutečnění byla mnohostranná obchodní jednání a sankce WTO na zemědělské 
politiky. Stejně tak se v evropské politice zahraničního obchodu odráží vnitřní tlaky zaměřené 
na větší tržní orientaci SZP a větší důraz na ostatní evropské politiky, přičemž vyjednávací 
strategie Komise v oblasti zahraničního obchodu sestává z nabídky otevření zemědělského 
trhu výměnou za lepší přístup evropských průmyslových produktů a služeb na trhy třetích 
zemí.

Zemědělství a obchod jsou dva politické programy, které se navzájem prolínají. Dynamika 
obou hospodářských činností ovlivňuje regulační nastavení na mnohostranné, meziregionální
a dvoustranné úrovni, a rovněž je jím ve značné míře ovlivňována. Tato regulační nastavení 
nejsou neměnná; naopak vytváří hierarchie a vyvíjí se v průběhu jednání. Regulační 
rozmanitost, odlišné obchodní zájmy a obchodní napětí a spory odráží složitost tuzemské 
zemědělské politiky a mezinárodního obchodu. 

Zemědělství není pouhá hospodářská činnost, zemědělská a potravinářská politika slouží 
zásadním cílům, jako je bezpečnost potravin a jistota jejich dodávek, a hlavní úkol spočívá
v efektivním sladění obchodních a neobchodních zájmů. To závisí na míře integrace 
jednotlivých částí právního systému (v rozmezí od úplné rozmanitosti na nejnižší úrovni přes 
vzájemné uznávání k jednotnosti) a v rámci EU přináší méně problémů než na mnohostranné 
úrovni. V rámci WTO není negativní integrace, která probíhá otevřením trhu a odstraněním 
obchodních překážek, dostatečně doprovázena pozitivní integrací prostřednictvím regulačního 
sbližování. Nicméně dohody WTO o používání hygienických a rostlinolékařských opatření a 
o technických překážkách obchodu mohou být považovány za krok směrem k nové regulační 
filozofii.

Uzavřením dohody Uruguayského kola o zemědělství byla tato oblast začleněna do rámce 
WTO s dlouhodobým cílem „zavést spravedlivý a tržně orientovaný zemědělský obchodní 
systém” prostřednictvím „podstatného postupného snižování podpory a ochrany” zemědělství, 
„což umožní čelit omezením a deformacím na světových zemědělských trzích”. 

Zásadní nesnází v kolech jednání z Dohá o zemědělství je skutečnost, že se jich účastní 
skupiny zemí, jejichž zemědělské modely a zájmy se od sebe ve velké míře liší. Neobchodní 
zájmy EU a dalších členů s multifunkčním modelem zemědělství nejsou náležitě 
zohledňovány. EU je v průběhu těchto jednání ohledně zemědělství dlouhodobě v obranné 
pozici, která jí do jisté míry zůstává i nyní. Je však třeba zmínit některé připomínky k jistým 
nedorozuměním, která neberou v potaz, do jaké míry se SZP od svého zavedení změnila. 
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EU je největším dovozcem zemědělských výrobků z rozvojových zemí na světě a dováží více, 
než je společný objem dovozu USA, Japonska, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu. Stálý 
tlak na další otevírání trhu EU je vyvíjen hlavně ze strany konkurenčních vývozců v oblasti 
zemědělství. Příslib lepšího přístupu na trh těmto zemím může mít nepříznivý vliv na 
evropské zemědělské producenty i na rozvojové země, které nejvíce potřebují pomoc a jejichž 
preferenční výhoda bude narušena. 

EU kromě toho narozdíl od dalších klíčových partnerů podstatným způsobem omezila 
podporu domácího trhu, která narušuje obchod, tím, že oddělila přímou podporu od výroby
a že uskutečnila obecný posun směrem k intervencím bezpečnostní sítě, čímž jí zanechala 
méně účinné nástroje, jejichž pomocí se musí vyrovnat s rostoucí nestálostí trhu. EU rovněž 
učinila velkorysou nabídku, že postupně přestane používat své – již tak drasticky snížené –
vývozní dotace, pod podmínkou, že obdobné sankce budou uvaleny na další formy vývozních 
pobídek, zejména na vývozní úvěry a záruky (uplatňované především v USA), státní 
zemědělské obchodní podniky (existují zejména v Austrálii, na Novém Zélandu a v Kanadě)
a na potravinovou pomoc (ve velké míře využívaná v USA). 

V rámci WTO seděla EU také „na lavici žalovaných“ při řešení podstatných sporů, konkrétně
v případech „geneticky modifikované organismy“, „zeměpisná označení“, „hovězí maso
s obsahem hormonů” a „chlorované drůbeží maso“. Ve sporu o „hovězí maso s obsahem 
hormonů“ bylo navzdory legitimitě obav EU o veřejné zdraví a nediskriminační povaze jejích 
opatření rozhodnuto, že mezi posouzením rizik a prostředkem, jímž se má účelu dosáhnout, 
neexistuje žádná racionální souvislost. 

Polemizuje se o tom, že „soudní aktivismus“, jejž „soudní orgány“ při WTO uplatňují v řešení 
některých sporů, zásadním způsobem zpochybňuje legitimitu WTO z hlediska demokracie. Je 
třeba mít na paměti, že mechanismus řešení sporů v rámci WTO je obecně pokládán za
nejdůležitější systémový výsledek Uruguayského kola, který znamenal změnu právních 
paradigmat vyvolanou povinným soudním rozhodováním a závaznými výsledky. 

Založením WTO se rozšířil rozsah otázek regulace, které mají přímý dopad na vnitrostátní 
právní předpisy a politiky a došlo k přesunu zaměření z překážek, které se nachází „na 
hranicích“, na „překážky uvnitř hranic“. Tento posun zpochybňuje možnosti členů uplatňovat 
zákonodárnou moc a stanovovat normy (v oblasti veřejného zdraví, ochrany životního 
prostředí, bezpečnosti potravin), u nichž hrozí, že omezí obchod. Dohody WTO určují cíle, 
které mohou její členové legitimně sledovat (např. článek XX všeobecné dohody o clech
a obchodu, dohody o používání hygienických a rostlinolékařských opatření a dohody
o technických překážkách obchodu). Dohoda o používání hygienických a rostlinolékařských 
opatření stanoví, že tuzemské normy jsou považovány za kompatibilní s WTO, vychází-li
z mezinárodních norem (jak je tomu např. v Codex Alimentarius), avšak normy s vyššími 
požadavky musí být vědecky zdůvodněny a doloženy posouzením rizik. 

Mnohostranná obchodní jednání se dostala do slepé uličky, a tudíž se EU vydala cestou 
jednání o dvoustranných a meziregionálních obchodních dohodách, přičemž tyto dohody 
mnohostranný rámec pouze doplňují a nenahrazují jej. Někteří mohou namítnout, že uzavírání 
tohoto typu dohod vyústí v situaci, kdy obchodní partneři, jakmile získají kýžený přístup na 
cílový trh, ztratí o WTO zájem. Další riziko vidí v rozšíření těchto dohod, které naruší 
mnohostranný obchodní systém tím, že vytvoří konkurenční obchodní bloky. Jiní nemusí 
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souhlasit se skutečností, že tyto dohody nabízí příležitost, která v současné době v rámci 
WTO není k dispozici a spočívá v jednání o udržitelném rozvoji a dalších doložkách a 
v žádání ústupků s cílem dodržovat sociální a environmentální normy. Upřednostnění 
dvoustranných dohod může jednoduše vycházet z jejich méně komplikované povahy a 
z přesvědčení, že selektivním přístupem a výběrem obchodních partnerů lépe posloužíme 
našim zájmům. V současné době USA a EU „soupeří“, kdo z nich jako první získá přístup na 
nové klíčové trhy a za jakých podmínek. 

Zcela jednoznačně je nezbytné, aby EU v rámci těchto jednání zajistila vyváženější přístup
k různým odvětvím a podporovala ofenzivní i defenzivní zájmy evropského zemědělství. 
Soudržností mezi SZP a evropskou zahraniční obchodní politikou bude zajištěno zachování 
evropského modelu zemědělství a budou zaručeny rovné podmínky pro producenty EU na 
světovém trhu. 

Mnohostranná úloha evropského zemědělského odvětví může posloužit jako urychlovač 
vzniku nových paradigmat, jelikož přináší veřejné statky, které mají zásadní význam pro naše 
společnosti a jejichž dodávky nelze zajistit pomocí trhu: zabezpečení dodávek potravin, 
bezpečnost a kvalita za přijatelnou cenu pro občany EU. Na celém světě stoupá poptávka po 
potravinách a zároveň rostou výrobní náklady, na zemědělských trzích panuje závažná 
nestabilita, k dispozici je méně půdy a omezené množství vody a snižují se energetické 
vstupy. Silná společná zemědělská politika má rovněž zásadní význam pro zachování, 
ekologickou udržitelnost a hospodářský rozvoj venkovských oblastí EU a pro ochranu před 
hrozbou opouštění půdy a vylidňování venkova. 

Hospodářská geografie SZP je úzce svázána s dalšími cíli v oblasti společnosti a politiky.
Zemědělské odvětví EU má zcela jednoznačně přidanou hodnotu pro strategii EU 2020, 
jejímž cílem je vyřešit hospodářské, sociální a environmentální problémy, s nimiž se EU
v současné době potýká, a sehraje v ní strategickou roli na domácím poli i v postavení 
celosvětového hráče. Evropská obchodní politika bude mít rozhodující úlohu v tom, zda 
zemědělství bude i nadále v plné míře k plnění těchto cílů pozitivně přispívat. Obchodní 
politika by neměla narušit dynamiku evropského odvětví zemědělství. Naopak, obchodní
a zemědělská politika se mohou a musí vzájemně podporovat. 


