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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o poľnohospodárstve a medzinárodnom obchode EÚ
(2010/2110(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na tretiu časť, hlava III a na piatu časť, hlava II a V Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie,

– so zreteľom na dohody WTO a konkrétne na dohodu o poľnohospodárstve, o ktorej sa 
rokovalo počas uruguajského kola a ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 1995,

– so zreteľom na vyhlásenie prijaté na 4. ministerskej konferencii, ktorá sa konala v dňoch 
9. – 14. novembra 2001 v Dauhe, na rozhodnutie prijaté Generálnou radou WTO 1. 
augusta 2004 a na vyhlásenie prijaté na 6. ministerskej konferencii, ktorá sa  konala v 
dňoch 13. – 18. decembra 2005 v Hong Kongu,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. apríla 2006 o hodnotení rokovaní z Dauhy po 
ministerskej konferencii WTO v Hongkongu1,

– so zreteľom na revidované návrhy zmien v poľnohospodárstve, ktoré rozposlal predseda 
WTO pri rokovaniach o poľnohospodárstve 6. decembra 2008,

– so zreteľom na memorandum o porozumení z 15. mája 2009 medzi Spojenými štátmi 
americkými a Európskou komisiou o dovoze hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa 
nepodávali určité rastové hormóny, a zvýšených clách uplatňovaných Spojenými štátmi na 
určité výrobky Európskych spoločenstiev,

– so zreteľom na vzájomnú dohodu, ktorú dosiahla Kanada a Európska únia 15. júla 2009 v 
súvislosti so sporom s názvom Európske spoločenstvá – Opatrenia týkajúce sa 
schvaľovania biotechnologických produktov a ich uvedenie na trh,

– so zreteľom na dohodu podpísanú 15. decembra 2009 medzi EÚ a krajinami Latinskej 
Ameriky, ktorou sa ustanovujú podmienky pre konečné urovnanie nedoriešených sporov o 
dovoznom režime EÚ pre banány (Ženevská dohoda),

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. decembra 2009 o perspektívach rozvojového 
programu z Dauhy (DDA) po siedmej ministerskej konferencii WTO2,

– so zreteľom na ukončenie rokovaní medzi EÚ a Marokom 17. decembra 2009 o dohode 
týkajúcej sa liberalizačných opatrení pre poľnohospodárske výrobky a produkty rybolovu,

– so zreteľom na ukončenie rokovaní medzi EÚ, Peru a Kolumbiou 1. marca 2010 o podpise 
mnohostrannej dohody,

– so zreteľom na vzájomnú dohodu, ktorú dosiahla Argentínska republika a Európska únia 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 293E, 2.12.2006, s.  155.
2 Prijaté texty, P7_TA(2009)0110.
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18. marca 2010 v súvislosti so sporom s názvom Európske spoločenstvá – Opatrenia 
týkajúce sa schvaľovania biotechnologických produktov a ich uvedenie na trh,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. marca 2010 o politike kvality poľnohospodárskych 
výrobkov: akú stratégiu zvoliť?1,

– so zreteľom na ukončenie rokovaní 19. mája 2010 medzi EÚ a Strednou Amerikou o 
obchodnom pilieri dohody o pridružení,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júla 2010 o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej 
politiky po roku 20132,

– so zreteľom na dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou, ktorá bola 
podpísaná 6. októbra 2010,

– so zreteľom na prebiehajúce rokovania medzi EÚ a Mercosurom o uzavretí dohody o 
pridružení,

– so zreteľom na prebiehajúce rokovania medzi EÚ a Kanadou o uzavretí komplexnej 
hospodárskej a obchodnej dohody,

– so zreteľom na prebiehajúce rokovania medzi EÚ a Indiou o uzavretí dohody o voľnom 
obchode,

– so zreteľom na prebiehajúce rokovania medzi EÚ a Ukrajinou o uzavretí dohody o 
pridružení,

– so zreteľom na svoju štúdiu z júna 2009 s názvom Zhodnotenie rokovaní o 
poľnohospodárstve vo WTO po zlyhaní rozhovorov z roku 2008,

– so zreteľom na príručku s názvom Zemepisné označenia a Dohoda TRIPs: po 10 rokoch. 
Príručka pre štáty EÚ, ktoré sú držiteľmi zemepisného označenia, na získanie ochrany v 
iných členských krajinách WTO, ktorú vypracovala Komisia,

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o mimoburzových 
derivátoch, centrálnych zmluvných stranách a archívoch obchodných údajov 
(KOM(2010)0484), ktorý predložila Komisia 15. septembra 2010,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a stanoviská 
Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre rozvoj (A7-0000/2010),

A. keďže EÚ je stále určite najväčším dovozcom poľnohospodárskeho tovaru na svete, 
pričom objem jej dovozov sa za uplynulé desaťročie takmer zdvojnásobnil a v súčasnosti 
predstavuje takmer 20 %  svetového objemu dovozov,

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA-PROV(2010)0088
2 Prijaté texty P7 TA-PROV(2010)0286.
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B. keďže podiel EÚ na svetovom vývoze poľnohospodárskych výrobkov klesá v dôsledku 
rýchlejšieho rastu iných kľúčových poľnohospodárskych obchodných partnerov; keďže 
konečné výrobky predstavujú 68 %  hodnoty vývozov EÚ za obdobie 2007 – 2009, 
pričom medziprodukty predstavujú 23 % a komodity 9 % ,

C. keďže obchodný deficit EÚ v sektore poľnohospodárstva dosiahol v roku 2008 rekordnú 
výšku 7 miliárd EUR; keďže obchodný deficit EÚ sa napríklad vo vzťahu k Mercosuru od 
roku 2000 viac než zdvojnásobil a dovozy poľnohospodárskych výrobkov do EÚ z 
Mercosuru dosahujú v súčasnosti hodnotu 19 miliárd EUR v porovnaní s vývozmi, 
ktorých hodnota je 1 miliarda EUR, 

D. keďže EÚ je najväčším dovozcom poľnohospodárskych výrobkov z rozvojových krajín na 
svete a dováža viac než USA, Japonsko, Kanada, Austrália a Nový Zéland dovedna; 
keďže približne 71 %  celkového objemu dovozov EÚ v sektore poľnohospodárstva 
pochádza z rozvojových krajín v dôsledku iniciatívy Všetko okrem zbraní (EBA) pre 
najmenej rozvinuté krajiny, všeobecného systému preferencií a dohôd o hospodárskom 
partnerstve,

E. keďže návrhy zmien WTO pre sektor poľnohospodárstva by si vyžadovali ešte väčšie 
ústupky zo strany EÚ než tie, ktoré sú ustanovené v už aj tak významnej ponuke, ktorú 
predložila EÚ v októbri 2005,

F. keďže EÚ už drasticky obmedzila svoju obchod narúšajúcu domácu pomoc, na rozdiel od 
USA, ktoré v zmysle zákona o poľnohospodárstve z roku 2008 svoje nástroje zachovali a 
v niektorých prípadoch dokonca posilnili,

G. keďže EÚ sa jednostranne podujali na významné obmedzenie svojich vývozných náhrad, 
pričom ich podiel v rozpočte spoločnej poľnohospodárskej politiky klesol z 29,5 %  v 
roku 1993 na iba 1,2 %  v roku 2009; keďže niektorí kľúčoví obchodní partneri naďalej 
podstatným spôsobom využívajú iné formy vývozných stimulov,

H. keďže v rámci sporu o hormónoch v hovädzom mäse USA naďalej ukladajú voči EÚ 
sankcie a dokonca oznámili, že budú rotovať tak, aby sa vzťahovali na ostatné 
poľnohospodárske výrobky EÚ, a tak sa zvýšil ich dosah (tzv. kolotočové právne 
predpisy); keďže v súlade s memorandom o porozumení EÚ udeľuje nulovú colnú sadzbu 
na kvótu 20 000 ton hovädzieho mäsa,

I. keďže USA napadli v rámci WTO pravidlá EÚ týkajúce sa hygieny hydiny a jej uvádzania 
na trh,

J. keďže s Kanadou a Argentínou sa dosiahlo vzájomne uznávané riešenie sporu o geneticky 
modifikovaných organizmoch; keďže USA požiadali o všeobecnú odvetu,

K. keďže rozhodnutie skupiny WTO o cukre bolo jedným z hlavných podnetov na 
uskutočnenie cukrovej reformy a stále má silný dosah na obchod s cukrom;  keďže v 
priebehu troch rokov sa EÚ zmenila z druhého najväčšieho vývozcu cukru na druhého 
najväčšieho čistého dovozcu,

L. keďže cukrová reforma z roku 2006 dosiahla ciele rastúcej konkurencieschopnosti, čiže v 
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jej dôsledku sa znížili ceny cukru a klesli kvóty na produkciu cukru o približne 30 %; 
keďže to však viedlo k zániku 83 závodov z celkového počtu 189 v 27 členských štátoch 
EÚ, k strate vyše 16 500 priamych pracovných miest vo vidieckych oblastiach a približne 
140 000 poľnohospodárov prestalo pestovať cukrovú repu,

M. keďže na uzavretie obchodných dohôd, o ktorých rokuje Komisia, je potrebný súhlas 
Parlamentu,

Súlad medzi poľnohospodárskymi a spoločnými obchodnými politikami EÚ

1. nazdáva sa, že sektor poľnohospodárstva EÚ predstavuje pre európske hospodárstvo jasnú 
pridanú hodnotu a zohráva strategickú úlohu v stratégii EÚ 2020 namierenej na riešenie 
hospodárskych, sociálnych a environmentálnych problémov, ktorým čelí EÚ; 

2. zdôrazňuje, že politika zahraničného obchodu nesmie ohrozovať schopnosť EÚ udržať 
silný sektor poľnohospodárstva a zabezpečiť potravinovú istotu v situácii zvýšenej 
nestability trhov; vyzýva Komisiu, aby hájila mnohofunkčnú úlohu poľnohospodárstva 
EÚ a európsky agro-potravinový model;

3. odsudzuje prístup Komisie, ktorá robí v poľnohospodárstve príliš často ústupky, aby 
získala vyšší prístup na trh v tretích krajinách pre priemyselné výrobky a služby;

4. vyzýva Komisiu, aby navrhla prístup, ktorý zasadí rovnováhu medzi domácou produkciou 
a dovozom, a pritom zohľadní pre každé odvetvie poľnohospodárstva vývoj 
mnohostranných a dvojstranných rokovaní, ako aj environmentálnych, sociálnych a 
bezpečnostných noriem EÚ;

5. zdôrazňuje, že v súvislosti so sektorom poľnohospodárstva musí Komisia uskutočniť 
preskúmania vplyvu, ktoré musia byť zverejnené pred začiatkom rokovaní a musí ich 
aktualizovať s cieľom zohľadniť nové stanoviská vyplývajúce z rokovaní; zdôrazňuje 
potrebu náležitého a transparentného procesu konzultácií so všetkými zúčastnenými 
stranami;

6. zdôrazňuje skutočnosť, že finančné kompenzácie nemôžu vyrovnať negatívny dosah 
prerušenia poľnohospodárskej produkcie EÚ, ktorá je zárukou potravinovej bezpečnosti a 
kvality a má zásadný význam pre prosperitu vidieckych oblastí EÚ a ochranu vidieka pred 
hrozbou opúšťania pôdy a vyľudňovania vidieckych oblastí; preto zdôrazňuje potrebu 
zachovania podmienok, ktoré poľnohospodári v EÚ potrebujú na to, aby prežili a dostali 
primeraný príjem;

7. pripomína, že výrobcovia EÚ spĺňajú tie najvyššie normy v oblasti hygieny výrobkov, 
udržateľných výrobných metód, zdravia rastlín, dobrých životných a zdravotných 
podmienok zvierat,  sledovateľnosti, kontroly zvyškov pesticídov, veterinárnej medicíny a 
doplnkových látok;

8. nazdáva sa, že na dovozy treba uplatňovať rovnocenné normy ako tie, ktoré sa uplatňujú v 
EÚ, aby sa zabezpečilo, že poľnohospodári v EÚ budú mať v hospodárskej súťaži rovnaké 
podmienky a že občania EÚ budú účinne chránení; prízvukuje potrebu prísnejších 
dovozných kontrol na hraniciach; 
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9. zdôrazňuje, že v súvislosti s dovozom je potrebné prísne dodržiavať pravidlá pôvodu a 
mechanizmy na prevenciu trojuholníkového obchodu;

10. naliehavo žiada Komisiu, aby iniciatívne podporovala ofenzívne záujmy 
poľnohospodárstva EÚ vzhľadom na obrovský vývozný potenciál kvalitných agro-
potravinárskych výrobkov EÚ; medziiným zdôrazňuje potrebu posilniť podporné 
programy, a to aj prostredníctvom zvýšenia percentuálneho podielu spolufinancovania 
EÚ; poznamenáva, že tieto opatrenia sú v súlade s predpismi WTO, pretože patria do tzv. 
kategórie green box;

Poľnohospodárstvo v mnohostrannom obchodnom systéme

Rozvojová agenda z Dauhy (DDA)

11. nazdáva sa, že v záujme zabezpečenia úspešného výsledku DDA EÚ predostrela v 
súvislosti s poľnohospodárstvom mimoriadne veľkodušnú ponuku, ale nenašla rovnakú 
mieru odozvy od ostatných rozvinutých a vyspelejších rozvojových krajín;

12. vyzýva Komisiu, aby dôsledne plnila svoj rokovací mandát, ktorý jej pridelila Rada a 
podľa ktorého sa ako hranica jej pôsobnosti ustanovuje najnovšia reforma SPP za 
predpokladu, že od jej obchodných partnerov získa rovnaké výhody;  žiada ju, aby sa 
zdržala akýchkoľvek návrhov, ktorými by predurčila rozhodnutia v súvislosti s 
budúcnosťou SPP po roku 2013;

13. odsudzuje, že sa nedosiahol žiaden pokrok pri vypracovaní mnohostranného zoznamu vín 
a liehovín, ani pri rozšírení ochrany zemepisných označení na všetky poľnohospodárske 
výrobky; pripomína, že tieto prvky sú kľúčové pre dosiahnutie vyváženého výsledku 
poľnohospodárskych rokovaní;

14. pripomína, že EÚ už vo významnej miere obmedzila svoju obchod narúšajúcu pomoc, a 
žiada ostatných obchodných partnerov, aby sa seriózne zaviazali k rovnakému kroku;

15. pripomína záväzok, ktorý na seba prevzali členovia WTO počas ministerskej konferencie 
v roku 2005 v Honk Kongu, keď vyhlásili, že ukončia všetky formy vývozných dotácií 
podľa vzoru ukladania predpisov na všetky vývozné opatrenia s rovnakým účinkom, 
predovšetkým vývozné úvery, štátne poľnohospodárske obchodné podniky a reguláciu 
potravinovej pomoci;

16. nazdáva sa, že celkové zníženie cla by sa malo prehodnotiť vo svetle ponuky EÚ týkajúcej 
sa piliera domácej pomoci a hospodárskej súťaže vo vývoze a malo by závisieť od 
možnosti zachovania osobitnej ochrannej doložky, od konkrétneho oslobodenia od 
opatrení na zjednodušenie colných sadzieb a od primeranej flexibility v stanovení vzorca 
na výpočet zníženia colných poplatkov a v označovaní citlivých výrobkov; zastáva 
presvedčenie, že navrhované mechanizmy na označovanie citlivých výrobkov vážne 
poškodzujú povinnosť dosiahnuť značné rozšírenie sadzobných kvót;

Urovnávanie sporov WTO

17. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že urovnaním sporu o „hormónoch v hovädzom mäse“ 
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sa umožní pozastaviť sankcie voči výrobkom EÚ a že sa zaručí, že dovoz hovädzieho 
mäsa do EÚ bude spĺňať požiadavky EÚ;

18. nazdáva sa, že v súvislosti so sporom o „chlórovom hydinovom mäse“ by dovoz 
podobných produktov do EÚ bol v rozpore s verejným dopytom po bezpečných 
výrobkoch v EÚ;

19. žiada Komisiu, aby rozhodne obhajovala systém EÚ na povoľovanie geneticky 
modifikovaných organizmov a ich uvádzanie na trh pred odporcami vo WTO;

Poľnohospodárstvo v mnohostranných, medziregionálnych a dvojstranných obchodných 
vzťahoch

20. zdôrazňuje, že ak je nutné zabrániť dvojitej platbe – najprv na dvojstrannej a potom na 
mnohostrannej úrovni – je nevyhnutné podporiť koncepciu tzv. dohody spoločného 
vrecka, v rámci ktorej budú ústupky v dvojstranných dohodách spojené s konečným 
výsledkom rokovaní v Dauhe;

21. intenzívne vyzýva Komisiu, aby obhajovala zahrnutie zemepisných označení do hlavnej 
časti Mnohostrannej obchodnej dohody týkajúcej sa boja proti falšovaniu (ACTA); 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že v rámci nedávno ukončených alebo prebiehajúcich 
rokovaní budú naši obchodní partneri chrániť iba obmedzený zoznam zemepisných 
označení;

22. žiada Komisiu, aby zabezpečila, že obchodné dohody nebudú mať dosah na systém EÚ 
vstupných cien ovocia a zeleniny, no pritom zachová súčasné časové rámce pre dovoz, a 
aby zlepšila fungovanie systému;

23. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nie je ochotná žiadať v rámci obchodných 
dohôd, aby sa rovnaké normy vzťahovali aj na dovozový tovar; nazdáva sa, že tieto 
dohody musia ustanovovať minimálne splnenie medzinárodných povinností a noriem 
(napríklad sanitárnych a fytosanitárnych noriem);

24. poukazuje na skutočnosť, že dodatočné dvojstranné ústupky EÚ o prístupe na trh udelené 
tretím krajinám (napríklad krajinám Latinskej Ameriky) budú mať destabilizačný účinok 
pre trh s cukrom v EÚ a spôsobia narušenie systému preferencií pre najmenej rozvinuté 
krajiny a krajiny AKT; vyjadruje hlboké znepokojenie nad skutočnosťou, že pokiaľ budú 
tieto ústupky udelené čisto dovážajúcim krajinám, bude to mať za následok povzbudenie k 
používaniu výmenných mechanizmov; vyzýva Komisiu, aby ďalej z rozsahu pôsobnosti 
dvojstranných rokovaní vylučovala cukor a výrobky pochádzajúce z cukru, medzi nimi 
etanol;

25. považuje za neprijateľné, aby Komisia ukončila rokovania s Mercosurom bez toho, aby 
sprístupnila verejnosti podrobné preskúmanie vplyvu a bez toho, aby sa zapojila do 
riadnej politickej debaty s Radou a Parlamentom;

26. vyjadruje hlboké znepokojenie nad dosahom možnej dohody o pridružení s Mercosurom 
na sektor poľnohospodárstva EÚ vzhľadom na žiadosť Mercosuru z marca 2006 o prístup 
k poľnohospodárskemu trhu EÚ, ktorá značne prekračovala už aj tak významnú ponuku 
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EÚ z roku 2004;

27. poznamenáva, že poľnohospodárske podniky v krajinách Mercosuru majú omnoho nižšie 
výrobné náklady vrátane cien pozemkov, pracovnej sily a iných kapitálových nákladov, a 
že výrobcovia Mercosuru nemusia spĺňať rovnaké bezpečnostné normy a normy 
udržateľnosti ako výrobcovia EÚ;

28. zastáva názor, že miera trhovej integrácie do colnej únie Mercosuru je v súčasnosti 
nedostačujúca a nemôže zaručiť primeraný pohyb dovezeného tovaru po regióne;

29. zdôrazňuje skutočnosť, že v súbore správ Potravinárskeho a veterinárneho úradu sa 
zdôrazňuje, že mäso z Brazílie sústavne nespĺňa normy výrobcov a spotrebiteľov EÚ 
týkajúce sa potravinovej bezpečnosti, identifikácie a sledovateľnosti zvierat, zdravia 
zvierat a kontrol chorôb;  

30. vyjadruje silné znepokojenie nad politikou, ktorú presadzuje Argentína a ktorou porušuje 
povinnosti WTO, keď obmedzuje dovoz potravinových výrobkov konkurujúcich domácej 
výrobe; poukazuje na skutočnosť, že tieto opatrenia sa pridávajú k neautomatickému 
dovoznému licenčnému systému, ktorý už prejavuje nepriaznivý vplyv na vývozy EÚ; 
vyzýva Komisiu, aby prijala všetky potrebné kroky, ktorými zabezpečí, že budú tieto 
opatrenia, ktoré odporujú duchu rokovaní o dohode medzi EÚ a Mercosurom, skutočne 
pozastavené;

31. poznamenáva, že podľa Komisie, by sa dohodou o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou 
Kóreou oslobodili vývozcovia EÚ od bremena 380 miliónov EUR v podobe každoročnej 
platby cla, pretože by sa ňou odstránilo clo z 99 % objemu poľnohospodárskych vývozov 
EÚ;

32. vyjadruje znepokojenie nad ústupkami, ktoré vyplývajú z euro-stredomorských dohôd o 
výrobkoch, ktoré vykazujú rovnakú sezónne výkyvy ako európske výrobky;

33. vyzýva Komisiu, aby dozrela na obchádzanie dovozných ciel na etanol, pretože do EÚ 
vstupujú čoraz väčšie množstvá etanolu v podobe zmesí za veľmi nízke dovozné clo;

34. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V čase, keď EÚ uvažuje nad budúcnosťou svojej spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), 
čoraz rozhodujúcejšiu úlohu dostáva zabezpečenie súladu medzi poľnohospodárskou 
politikou a politikou zahraničného obchodu.

SPP patrí medzi symboly európskej integrácie a predstavuje jednu z najrozvinutejších podôb 
nadnárodného procesu rozhodovania v EÚ. Sústavné reformy SPP sa uskutočnili v súvislosti s 
rozličnými vnútornými a vonkajšími tlakmi. Hlavným stimulom pre realizáciu reformy SPP 
boli mnohostranné obchodné rokovania a rámec pravidiel WTO o poľnohospodárskych 
politikách. Aj vnútorné tlaky EÚ na trhovú orientáciu SPP a väčší dôraz na iné európske 
politiky sa odrážajú v politike zahraničného obchodu EÚ, v rámci ktorej rokovacia stratégia 
Komisie spočíva v ponuke otvorenia poľnohospodárskeho trhu výmenou za lepší prístup k 
trhu v tretích krajinách pre európske priemyselné výrobky a služby.

Politické programy poľnohospodárstva a obchodu sa prelínajú.  Dynamika oboch 
hospodárskych aktivít ovplyvňuje regulačné nastavenia na mnohostrannej, medziregionálnej a 
dvojstrannej úrovni, a naopak je nimi do veľkej miery sama ovplyvnená. Tieto regulačné 
nastavenia nie sú statické. Vytvárajú medzi sebou hierarchie a počas rokovaní sa vyvíjajú. 
Regulačná rôznorodosť, nesúrodé obchodné záujmy, napätia a spory v obchode, to všetko 
odráža zložitosť domácich poľnohospodárskych politík a medzinárodného obchodu.

Keďže poľnohospodárstvo nie je iba hospodárskou činnosťou, ale poľnohospodárske a 
potravinové politiky majú slúžiť základným cieľom, akými je potravinová istota a 
bezpečnosť, hlavnou výzvou je efektívne zosúladiť obchodné a mimoobchodné záujmy. V 
závislosti od stupňa integrácie ustanovujúcich častí právneho systému (ktorá kolíše od úplnej 
rôznorodosti na tej najnižšej úrovni cez vzájomné uznávanie až po jednotnosť) predstavuje 
toto zosúladenie menej problémov v rámci EÚ než na mnohostrannej úrovni. Negatívnu 
integráciu prostredníctvom otvárania trhu po odstránení obchodných prekážok vo WTO 
dostatočne nesprevádza pozitívna integrácia charakteristická konvergenciou predpisov. Avšak 
dohodu WTO o uplatňovaní veterinárnych a fytosanitárnych opatrení (dohoda SPS) a dohodu 
WTO o technických prekážkach obchodu (dohoda TBT) možno považovať za krok smerom k 
novej regulačnej filozofii.

Poľnohospodárstvo sa do rámca WTO začlenilo dohodou o poľnohospodárstve z 
uruguajského kola rokovaní a jeho dlhodobým cieľom sa stalo „zriadenie spravodlivého a 
trhovo orientovaného poľnohospodárskeho obchodného systému „prostredníctvom 
postupného znižovania podpory a ochrany poľnohospodárstva“, „čo umožní zabrániť 
obmedzeniam a predchádzať reštrikciám a deformáciám na svetových poľnohospodárskych 
trhoch“. 

Hlavným problémom kola rokovaní o poľnohospodárstve v Dauhe je ten, že do rokovaní boli 
zapojené skupiny krajín s veľmi odlišnými poľnohospodárskymi modelmi a záujmami. 
Mimoobchodné záujmy EÚ a iných členských štátov s multifunkčnými modelmi 
poľnohospodárstva sa patričným spôsobom nezohľadňujú.  V priebehu týchto rokovaní EÚ 
dlhý čas zaujímala a do istej miery stále zaujíma v súvislosti s poľnohospodárstvom 
defenzívne stanovisko. Avšak vo vzťahu k istým mylným predstavám, ktoré nezohľadňujú, 
ako veľmi sa od svojho vzniku SPP zmenila, treba uviesť pár poznámok .
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EÚ je najväčším dovozcom poľnohospodárskych výrobkov z rozvojových krajín na svete, 
pričom dováža viac poľnohospodárskeho tovaru než USA, Japonsko, Kanada, Austrália a 
Nový Zéland dovedna. Pretrvávajúci tlak na ďalšie otvorenie trhu EÚ vychádza hlavne zo 
strany konkurenčných poľnohospodárskych vývozcov. Zvýšený prístup týchto krajín na trh  
má nielen potenciálne škodlivý vplyv na poľnohospodárskych výrobcov EÚ, ale aj na tie 
rozvojové krajiny, ktoré sú v najväčšej núdzi a ktorých preferenčné rozpätie sa tým naruší.

Okrem toho EÚ, na rozdiel od iných kľúčových partnerov, podstatným spôsobom obmedzila 
svoju obchod poškodzujúcu pomoc, keď oddelila priamu pomoc od výroby a uskutočnila 
všeobecný presun smerom k intervenčným opatreniam bezpečnostnej siete, v dôsledku čoho 
jej zostali menej účinné nástroje na riešenie zvyšujúcej sa nestability trhu. EÚ zároveň 
predložila významnú ponuku, že postupne odstráni svoje už aj tak drasticky zredukované 
vývozné dotácie za predpokladu, že podobné opatrenia sa uplatnia aj na iné formy vývozných 
stimulov, a najmä v prípade vývozných úverov a záruk (ktoré využívajú predovšetkým 
Spojené štáty), poľnohospodárskych štátnych obchodných podnikov (využívané najmä v 
Austrálii, Novom Zélande a Kanade) a potravinovej pomoci (ktorú v širokej miere využívajú 
Spojené štáty).

V rámci WTO bola EÚ „odporcom“ v hlavných prípadoch riešenia sporov, najmä o GMO, 
sporoch o zemepisné označenia, o hormónoch v hovädzom mäse a chlórovanom hydinovom 
mäse.  V prípade hormónov v hovädzom mäse sa napriek oprávnenosti obáv EÚ o verejné 
zdravie a nediskriminačnej povahe jej opatrení rozhodlo, že medzi posúdením rizika a 
prostriedkami na dosiahnutie tohto cieľa neexistuje žiaden racionálny vzťah.

Objavili sa argumenty, že „súdny aktivizmus“ „súdnych orgánov“ WTO v urovnávaní istých 
sporov predstavuje vážnu pochybnosť o legitimite WTO z hľadiska demokracie. Treba 
poznamenať, že mechanizmus urovnávania sporov WTO je v širokej miere považovaný za 
najdôležitejší systémový výsledok uruguajského kola rokovaní, pretože sa ním uskutočňuje 
presun právneho modelu zavedeného povinnou adjudikáciou a záväznými výsledkami.

Zriadením WTO sa rozšíril rozsah regulačných otázok, ktoré majú priamy vplyv na domáce 
právo a politiky, a pozornosť sa presunula z prekážok, ktoré ležia „na hranici“ na prekážky, 
ktoré existujú „v rámci hranice“. Tento presun pozornosti je výzvou pre rozsah pôsobnosti 
členských štátov WTO pri výkone ich legislatívnej autority a ustanovení noriem (verejného 
zdravia, ochrany životného prostredia, potravinovej istoty), ktoré by mohli obmedzovať 
obchod. Dohody WTO určujú ciele, ktoré môžu členské štáty WTO legitímne plniť (napr. 
článok XX dohody GATT, dohody SPS a TBT). V súlade s dohodou SPS, sa o domácich 
normách predpokladá, že sú zlučiteľné s normami WTO, ak sa opierajú o medzinárodné 
normy (ako sa to ustanovuje napr. v Codex Alimentarius), pričom normy ustanovené na 
vyššej než na medzinárodnej úrovni je potrebné vedecky podložiť prostredníctvom posúdenia 
rizika.

Vzhľadom na patovú situáciu v mnohostranných obchodných rokovaniach EÚ uskutočnila 
rokovanie o dvojstranných a medziregionálnych obchodných dohodách, ktoré by dopĺňali, ale 
nenahrádzali mnohostranný rámec. Možno namietať, že uzatvorenie tohto druhu dohôd 
povedie k strate záujmu obchodných partnerov o dohodu s WTO, ak ňou získajú svoj 
požadovaný prístup na cieľové trhy. Niekto môže tiež vidieť hrozbu v tom, že šírenie týchto 
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dohôd môže ochromiť mnohostranný obchodný systém, pretože sa nimi vytvoria konkurenčné 
obchodné skupiny. Iní môže argumentovať, že skutočnosť, že tieto dohody ponúkajú 
príležitosť, ktorá nie je v rámci WTO momentálne dostupná, a to rokovať o doložkách o 
trvalo udržateľnom rozvoji a iných, ako aj podmieniť ústupky dodržiavaním sociálnych a 
environmentálnych noriem. Dôvodom uprednostňovania dvojstranných dohôd môže byť 
jednoducho to, že sú menej komplikované, a názor, že záujmy je možné lepšie presadzovať 
prostredníctvom výberu obchodných partnerov. V súčasnosti USA a EÚ spolu súťažia o to, 
kto ako prvý získa prístup na kľúčové nové trhy a za akých podmienok.

EÚ jasne potrebuje v rámci týchto rokovaní zabezpečiť vyrovnanejší prístup k jednotlivým 
sektorom a presadzovať defenzívne i ofenzívne záujmy európskeho poľnohospodárstva. 
Súladom medzi SPP a politikou zahraničného obchodu EÚ sa zabezpečí zachovanie 
európskeho poľnohospodárskeho modelu, ako aj spravodlivé podmienky pre výrobcov EÚ na 
svetovom trhu.

Multifunkčná úloha európskeho poľnohospodárstva môže slúžiť ako katalyzátor pre nové 
modely, pretože poskytuje pre našu spoločnosť vysoko významný verejný majetok, ktorého 
dodávku nemožno zabezpečiť prostredníctvom trhu. Ide o potravinovú istotu, bezpečnosť a 
kvalitu za dostupné ceny pre občanov EÚ. Dopyt po potravinách na svete rastie, a to na 
pozadí vyšších výrobných nákladov, vysokej nestability na poľnohospodárskych trhoch, 
menšieho množstva pôdy, vody a nižších energetických vstupoch.  Silná SPP je taktiež 
rozhodujúca pre zachovanie a trvalú udržateľnosť životného prostredia a hospodársky rozvoj 
vidieckych oblastí EÚ v súvislosti s hrozbou opúšťania pôdy a vyľudňovania vidieka.

Hospodárska geografia SPP je prepojená s inými spoločenskými a politickými cieľmi. 
Európsky poľnohospodársky sektor predstavuje jasnú pridanú hodnotu a zohráva hlavnú 
úlohu v stratégii EÚ 2020 namierenej na riešenie socio-ekonomických a environmentálnych 
problémov, s ktorými sa EÚ pasuje tak vnútorne, aj ako vedúci svetový hráč. Obchodná 
politika EÚ bude zohrávať rozhodujúcu úlohu v tom, či poľnohospodárstvo k plneniu týchto 
cieľov plne a pozitívne prispeje. Obchodná politika by nemala brzdiť dynamiku 
poľnohospodárskeho sektora EÚ. Naopak, obchodná politika a poľnohospodárska politika sa 
môžu a musia navzájom podporovať.


