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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o kmetijstvu EU in mednarodni trgovini
(2010/2110(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju naslova III tretjega dela ter naslovov II in V petega dela Pogodbe o 
delovanju EU,

– ob upoštevanju sporazumov Svetovne trgovinske organizacije (STO), zlasti sporazuma o 
kmetijstvu, ki je bil dosežen v urugvajskem krogu in začel veljati 1. januarja 1995,

– ob upoštevanju deklaracije, sprejete na četrti ministrski konferenci STO, ki je potekala od 
9. do 14. novembra 2001 v Dohi, sklepa generalnega sveta STO z dne 1. avgusta 2004 in 
deklaracije, sprejete na šesti ministrski konferenci STO, ki je potekala od 13. do 
18. decembra v Hongkongu,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. aprila 2006 o oceni pogajalskega kroga iz Dohe 
po ministrski konferenci Svetovne trgovinske organizacije v Hongkongu1,

– ob upoštevanju revidiranega osnutka modalitet za kmetijstvo, ki ga je 6. decembra 2008 
razposlal vodja pogajanj o kmetijstvu pri STO, 

– ob upoštevanju memoranduma o soglasju med Združenimi državami Amerike in 
Evropsko komisijo z dne 15. maja 2009 glede uvoza govejega mesa živali, ki niso 
dobivale nekaterih hormonov za pospeševanje rasti, in glede povečanih dajatev za 
nekatere proizvode Evropskih skupnosti v Združenih državah,

– ob upoštevanju sporazumne rešitve spora med Kanado in Evropsko unijo z naslovom 
„Evropske skupnosti – ukrepi, ki vplivajo na odobritev in trženje biotehničnih 
proizvodov“, ki je bila sprejeta 15. julija 2009, 

– ob upoštevanju sporazuma, ki so ga 15. decembra 2009 parafirale EU in države Latinske 
Amerike in ki določa pogoje za končanje odprtih sporov o ureditvi uvoza banan v EU 
(ženevski sporazum),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. decembra 2009 o možnostih za razvojno agendo 
iz Dohe po sedmi ministrski konferenci Svetovne trgovinske organizacije2,

– ob upoštevanju sklepov pogajanj med EU in Marokom z dne 17. decembra 2009 o 
sporazumu glede ukrepov za liberalizacijo proizvodov iz kmetijstva in ribištva,

– ob upoštevanju sklepov pogajanj med EU, Perujem in Kolumbijo z dne 1. marca 2010 o 
podpisu večstranskega sporazuma,

– ob upoštevanju sporazumne rešitve spora med Argentinsko republiko in Evropsko unijo z 

                                               
1 UL C 293E, 2. 12. 2006, str. 155.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2009)0110.
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naslovom „Evropske skupnosti – ukrepi, ki vplivajo na odobritev in trženje biotehničnih 
proizvodov“, ki je bila sprejeta 18. marca 2010, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. marca 2010 o politiki kakovosti kmetijskih 
proizvodov: katera strategija je prava?1,

– ob upoštevanju sklepov pogajanj med EU in Srednjo Ameriko z dne 19. maja 2010 o 
trgovinskem stebru pridružitvenega sporazuma,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. julija 2010 o prihodnosti skupne kmetijske 
politike po letu 20132,

– ob upoštevanju sporazuma o prosti trgovini med EU in Južno Korejo, ki je bil podpisan 
6. oktobra 2010,

– ob upoštevanju tekočih pogajanj med EU in Mercosurjem za sklenitev pridružitvenega 
sporazuma,

– ob upoštevanju tekočih pogajanj med EU in Kanado za sklenitev celovitega 
gospodarskega in trgovinskega sporazuma,

– ob upoštevanju tekočih pogajanj med EU in Indijo za sklenitev sporazuma o prosti 
trgovini,

– ob upoštevanju tekočih pogajanj med EU in Ukrajino za sklenitev pridružitvenega 
sporazuma,

– ob upoštevanju svoje študije z naslovom „Pregled pogajanj STO o kmetijstvu po neuspehu 
pogovorov iz leta 2008“ (Stocktake of the WTO Agricultural Negotiations after the 
Failure of the 2008 Talks), objavljene junija 2009,

– ob upoštevanju priročnika z naslovom „Geografske označbe in sporazumi TRIPs: deset let 
pozneje. Načrt za zaščito imetnikov geografskih označb v drugih članicah STO“ 
(Geographical Indications and TRIPs: 10 Years Later. A roadmap for EU GI holders to 
get protection in other WTO Members), ki ga je dala pripraviti Komisija,

– ob upoštevanju predloga Komisije z dne 15. septembra 2010 za uredbo Evropskega 
parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih 
strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (KOM(2010)0484),

– ob upoštevanju člena 48 poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja ter mnenj Odbora za 
mednarodno trgovino in Odbora za razvoj (A7–0000/2010),

A. ker je EU največja uvoznica kmetijskih proizvodov na svetu, saj se je vrednost uvoza v 
preteklem desetletju skoraj podvojila in sedaj znaša skoraj 20 % vsega svetovnega uvoza,

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2010)0088.
2 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2010)0286.
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B. ker se delež EU v svetovnem kmetijskem izvozu znižuje zaradi hitrejše rasti drugih 
ključnih kmetijskih trgovinskih partneric; ker je izvoz končnih izdelkov znašal 68 % 
skupne vrednosti izvoza EU v letih 2007–2009, medtem ko je bil ta delež pri polizdelkih 
23 % in pri osnovnih proizvodih 9 %,

C. ker je trgovinski primanjkljaj EU v kmetijstvu leta 2008 dosegel rekordnih 7 milijard 
EUR; ker se je trgovinski primanjkljaj EU z Mercosurjem, na primer, od leta 2000 več kot 
podvojil, tako da vrednost uvoza kmetijskih proizvodov iz Mercosurja v EU zdaj znaša 
19 milijard EUR, vrednost izvoza iz EU v Mercosur pa zgolj 1 milijardo EUR,

D. ker je EU največja uvoznica kmetijskih proizvodov iz držav v razvoju, uvaža namreč več 
kot ZDA, Japonska, Kanada, Avstralija in Nova Zelandija skupaj; ker približno 71 % 
celotnega kmetijskega uvoza EU izhaja iz držav v razvoju, in sicer po zaslugi pobude „vse 
razen orožja“ za najmanj razvite države, splošnega sistema preferencialov in sporazumov 
o gospodarskem partnerstvu,

E. ker bi osnutek modalitet za kmetijstvo Svetovne trgovinske organizacije za leto 2008 od 
EU zahteval dodatno popuščanje v primerjavi z že tako velikodušno ponudbo EU iz 
oktobra 2005,

F. ker je EU že močno zmanjšala domačo podporo kmetijstvu, ki je izkrivljala trg, medtem 
ko ključne trgovinske partnerice tega niso storile, zlasti ZDA, ki so z zakonom o 
kmetijstvu iz leta 2008 ohranile in v nekaterih primerih celo okrepile svoje instrumente,

G. ker je EU enostransko močno znižala svoja izvozna nadomestila, saj je njihov delež v 
proračunu SKP padel z 29,5 % leta 1993 na samo 1,2 % leta 2009; ker nekatere ključne 
trgovinske partnerice še naprej izdatno uporabljajo druge oblike izvoznih spodbud,

H. ker ZDA v okviru spora o hormonih v govedini ohranjajo sankcije proti EU in so celo 
napovedale njihovo kolobarjenje, tako da bodo zajele druge kmetijske proizvode EU, da 
bi povečale njihov učinek (t. i. vrtljiva zakonodaja); ker je EU z memorandumom o 
soglasju odobrila uvozno kvoto s stopnjo dajatve nič za 20 000 ton govedine,

I. ker ZDA pri STO spodbijajo pravila EU o higieni in trženju perutnine,

J. ker je EU s Kanado in Argentino dosegla sporazumno rešitev spora o gensko 
spremenjenih organizmih; ker so ZDA podale zahtevo o splošnih povračilnih ukrepih,

K. ker je bila odločba odbora STO za sladkor med glavnimi dejavniki, ki so spodbudili 
reformo sektorja sladkorja, in ker ima ta odločba še vedno močno vpliva na trgovino s 
sladkorjem; ker se je EU, prej druga največja izvoznica sladkorja, v treh letih preobrazila 
v drugo največjo neto uvoznico,

L. ker je bil z reformo sektorja sladkorja iz leta 2006 dosežen cilj povečane konkurenčnosti, 
saj se je sladkor pocenil, kvota za proizvodnjo sladkorja pa se je znižala za približno 
30 %; ker je po drugi strani reforma privedla do zaprtja 83 od 189 tovarn v 
sedemindvajseterici EU in neposredne izgube 16 500 delovnih mest na podeželju, 140 000 
kmetov pa je moralo opustiti pridelovanje sladkorne pese,
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M. ker je za sklenitev trgovinskih sporazumov, ki jih izpogaja Komisija, potrebno soglasje 
Parlamenta,

Skladnost med kmetijsko in skupno trgovinsko politiko EU

1. meni, da ima kmetijski sektor EU jasno dodano vrednost za evropsko gospodarstvo in 
strateško vlogo v okviru strategije EU 2020 pri spopadanju z gospodarskimi, socialnimi in 
okoljevarstvenimi izzivi, s katerimi se sooča EU; 

2. poudarja, da zunanja trgovinska politika ne sme ogroziti možnosti EU pri ohranjanju 
močnega kmetijskega sektorja in zagotavljanju zanesljive preskrbe s hrano ob vse večji 
nestanovitnosti trga; poziva Komisijo, naj se zavzame za multifunkcionalno vlogo 
kmetijstva EU in za evropski agroživilski model;

3. obsoja Komisijin pristop, ki vse prepogosto popušča pri kmetijstvu, da bi industrijskim 
proizvodom in storitvam utrla večji dostop do trga tretjih državah;

4. poziva Komisijo, naj predlaga pristop, ki bo uravnotežil domačo proizvodnjo in uvoz, pri 
tem pa naj upošteva vsak kmetijski sektor, razvoj večstranskih in dvostranskih trgovinskih 
sporazumov ter okoljevarstvene, socialne in varnostne standarde EU;

5. poudarja, da mora Komisija v zvezi s kmetijskim sektorjem opraviti presojo vpliva, ki jo 
je treba objaviti pred začetkom pogajanj ter posodobiti v skladu z novimi stališči, ki se 
pojavijo med pogajanji; poudarja potrebo po pravem in preglednem postopku 
posvetovanja z vsemi zainteresiranimi stranmi; 

6. poudarja, da finančna nadomestila ne morejo izravnati negativnih posledic opuščanja 
kmetijske proizvodnje EU, ki zagotavlja varno in kakovostno hrano ter je nujna za razvoj 
podeželja EU in varovanje podeželske pokrajine pred opuščanjem zemljišč in 
odseljevanjem s podeželja; zato poudarja potrebo po ohranjanju pogojev, ki bodo kmetom 
omogočali obstanek in pošten dohodek;

7. opozarja, da proizvajalci EU izpolnjujejo najvišje standarde glede higiene proizvodov, 
trajnostnih načinov pridelave, zdravja rastlin, zdravja in dobrega počutja živali, 
sledljivosti, nadzora ostankov pesticidov, veterine in aditivov; 

8. meni, da morajo za uvoz veljati enaki standardi kot v EU, s čimer bi zagotovili enake 
pogoje za evropske kmete in učinkovito zaščito državljanov EU; poudarja potrebo po 
strožjem nadzoru uvoza na mejah;

9. v zvezi z uvozom poudarja potrebo po doslednem izvajanju pravil o izvoru in 
mehanizmov za preprečevanje tristranske trgovine; 

10. odločno poziva Komisijo, naj glede na ogromen izvozni potencial visoko kakovostnih 
agroživilskih proizvodov EU proaktivno spodbuja ofenzivne kmetijske interese EU; 
poudarja tudi, da je treba pospešiti programe spodbujanja, med drugim s povečanjem 
deleža sofinanciranja EU; ugotavlja, da so ti ukrepi skladni s pravili STO, saj sodijo v 
sklop „zelene škatle“; 
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Kmetijstvo v večstranskem trgovinskem sistemu

Razvojna agenda iz Dohe 

11. meni, da je EU v želji doseči uspešen izid razvojne agende iz Dohe predložila izjemno 
velikodušno ponudbo za kmetijstvo, vendar druge razvite države in napredne države v 
razvoju niso pokazale enake prizadevnosti; 

12. poziva Komisijo, naj se strogo drži svojega pogajalskega mandata, ki ji ga je podelil Svet 
in v katerem je najnovejša reforma SKP določena kot skrajna meja, in sicer samo v 
primeru enakovrednih koncesij s strani trgovinskih partneric; Komisijo poziva tudi, naj ne 
poda nobenih predlogov, ki bi vnaprej določali odločitve o prihodnosti SKP po letu 2013; 

13. obžaluje, da ni bil dosežen nikakršen napredek pri vzpostavitvi večstranskega registra za 
vina in žgane pijače ter tudi ne pri zaščiti geografskih označb za vse kmetijske izdelke; 
opozarja, da so ti elementi nepogrešljivi za vsestransko sprejemljiv izid pogajanj o 
kmetijstvu; 

14. opozarja, da je EU že močno zmanjšala domačo podporo kmetijstvu, ki je izkrivljala trg, 
ter poziva ostale trgovinske partnerice, naj se trdno zavežejo, da bodo storile enako; 

15. opozarja na zavezo članic STO, dano na ministrski konferenci v Hongkongu leta 2005, da 
bodo odpravile vse oblike izvoznih subvencij ter hkrati uvedle pravila za vse izvozne 
ukrepe z enakovrednim učinkom, zlasti izvozna posojila, državna podjetja za trgovino s 
kmetijskimi proizvodi in regulacijo pomoči v hrani; 

16. meni, da bi bilo treba splošno znižanje carinskih tarif oceniti glede na ponudbo EU v zvezi 
s stebroma domače podpore in izvozne konkurence ter da bi moralo biti odvisno od 
možnosti ohranitve posebne zaščitne klavzule, od posebnega izvzetja iz pravil za 
poenostavitev tarif ter od zadostne prožnosti pri izračunavanju znižanja tarif in 
označevanju občutljivih proizvodov; meni, da je predlagani mehanizem označevanja 
občutljivih proizvodov usodno oslabljen zaradi obveznosti o bistveni razširitvi tarifne 
kvote; 

Reševanje sporov pri STO

17. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo rešitev spora o hormonih v govedini vključevala 
ustavitev sankcij proti proizvodom EU, hkrati pa zagotovila, da bo govedina, uvožena v 
EU, skladna z zahtevami EU; 

18. v zvezi s sporom o klorirani perutnini meni, da bi bil uvoz takšnih proizvodov v EU v 
nasprotju zahtevo javnosti v EU po varnih proizvodih;

19. poziva Komisijo, naj odločno zagovarja režim EU za odobritev in trženje gensko 
spremenjenih organizmov pred nasprotovanji v STO; 

Kmetijstvo v večstranskih, medregionalnih in dvostranskih trgovinskih odnosih

20. da ne bi „plačevali dvakrat“, najprej na dvostranski, potem pa še na večstranski ravni, 
poudarja, da je treba podpreti koncept „sporazuma za en žep“, po katerem bodo ugodnosti 
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iz dvostranskih sporazumov vezane na končni izid pogajanj iz Dohe;

21. poziva Komisijo, naj odločno zagovarja vključitev geografskih označb kot bistvene 
sestavine trgovinski sporazum za boj proti ponarejanju; obžaluje, da bodo naši trgovinski 
partnerji v okviru trgovinskih pogajanj, ki so se pred nedavnim končala ali so v teku, 
zaščitili le „kratek seznam“ geografskih označb EU;

22. poziva Komisijo, naj zagotovi, da trgovinski sporazumi ne bodo vplivali na sistem EU za 
vhodne cene sadja in zelenjave, obenem pa ohrani trenutni razpored uvoza ter izboljša 
delovanje sistema;

23. obžaluje, da Komisija v okviru trgovinskih sporazumov ni pripravljena zahtevati uvedbe 
enakih standardov na uvoženo blago; meni, da morajo ti sporazumi določati vsaj 
izpolnjevanje mednarodnih obveznosti in standardov (kot so sanitarni in fitosanitarni 
standardi); 

24. poudarja, da bodo dodatna dvostranska dovoljenja za dostop na trg sladkorja EU za tretje 
države (recimo države iz Latinske Amerike) destabilizirala trg sladkorja EU in zmanjšala 
preferenčno obravnavo najmanj razvitih držav in držav AKP; je še bolj zaskrbljen, ker 
takšne ugodnosti, ko jih prejmejo države neto uvoznice, spodbujajo izmenjevalne 
mehanizme; poziva Komisijo, naj bodo sladkor in izdelki iz sladkorja, vključno z 
etanolom, še naprej izključeni iz dvostranskih pogajanj;

25. meni, da je nesprejemljivo, da se je Komisija ponovno začela pogajati z Mercosurjem brez 
objave podrobne ocene učinka in brez ustrezne politične razprave s Svetom in 
Parlamentom; 

26. je globoko zaskrbljen zaradi učinka, ki bi ga imel morebitni pridružitveni sporazum z 
Mercosurjem na kmetijski sektor EU, če sklepamo po prošnji Mercosurja iz marca 2006 
po dostopu do kmetijskega trga EU, v katerem so bile zahteve, ki so precej obsežnejše kot 
že tako izdatna ponudba EU iz leta 2004; 

27. ugotavlja, da imajo kmetijska gospodarstva v državah Mercosurja precej nižje stroške 
proizvodnje, vključno s stroški zemljišč, delovne sile in drugimi kapitalskimi stroški, in da 
proizvajalcem iz držav Mercosurja ni treba izpolnjevati enakih visokih varnostnih in 
trajnostnih standardov kot jih morajo proizvajalci iz EU;

28. meni, da raven povezanosti trgov v carinski uniji Mercosur trenutno ne zagotavlja 
zadostnega pretoka uvoženega blaga v regiji; 

29. poudarja, da vrsta poročil Urada za prehrano in veterinarstvo poudarja, da brazilska 
govedina ne izpolnjuje proizvodnih in potrošniških standardov EU za varnost hrane, 
identifikacijo in sledljivost živali, zdravja živali in nadzora bolezni; 

30. je zelo zaskrbljen zaradi politike, ki jo trenutno izvaja Argentina, saj omejuje uvoz 
prehrambenih izdelkov, ki konkurirajo domači proizvodnji, kar je kršitev obveznosti 
WTO; poudarja, da tudi brez teh ukrepov argentinski neavtomatični sistem uvoznih 
dovoljenj slabo vpliva na izvoz EU; poziva Komisijo, naj sprejme vse potrebno, da se 
bodo ukrepi, ki nasprotujejo duhu pogajanj o sporazumu med EU in Mercosurjem, 
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dejansko prenehali izvajati;

31. ugotavlja, da bi po besedah Komisije sporazum o prosti trgovini med EU in Južno Korejo 
izvoznike EU razbremenil 380 milijonov EUR v obliki dajatev letno z odpravo dajatev na 
99 % kmetijskega izvoza EU; 

32. je zaskrbljen zaradi popuščanja v evro-sredozemskih sporazumih glede izdelkov, ki kažejo 
enaka sezonska nihanja kot evropski izdelki;

33. poziva Komisijo, naj bo pozorna na izogibanje uvoznim dajatvam za etanol, saj v EU 
vstopajo čedalje večje količine etanola v obliki mešanic z zelo nizko uvozno dajatvijo;

34. naroči predsedniku, da to resolucijo pošlje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

V času, ko EU razmišlja o prihodnosti svoje skupne kmetijske politike (SKP), postaja 
usklajenost kmetijske in zunanjetrgovinske politike vse bolj pomembna.

SKP je simbol evropskega povezovanja in ena najbolj razvitih oblik nadnacionalnega 
odločanja v EU. Do zaporednih reform SKP prihaja glede na različne notranje in zunanje 
pritiske. Večstranska pogajanja o trgovini in pravila Svetovne trgovinske organizacije (STO) 
glede kmetijskih politik so glavna gonilna sila reforme SKP. Notranji pritiski EU za tržno 
naravnanost SKP in večji poudarek na drugih politikah se prav tako odražajo v 
zunanjetrgovinski politiki EU, pri kateri je pogajalska strategija Komisije sledeča: odpiranje 
trga v zameno za boljši dostop do trga za evropske izdelke in storitve na trgih tretjih držav.

Kmetijstvo in trgovina sta politiki, ki se križata. Dinamika obeh gospodarskih dejavnosti 
vpliva na regulativni okvir na večstranski, medregionalni, regionalni in dvostranski ravni, ta 
pa v veliki meri vpliva nanju. Ta regulativni okvir ni statičen, ampak vzpostavlja hierarhična 
razmerja in se s pogajanji razvija. Različna pravila, različni trgovinski interesi, trgovinske 
napetosti in spori kažejo na zapletenost notranjih kmetijskih politik in mednarodne trgovine. 

Ker kmetijstvo ni zgolj gospodarska panoga, temveč naj bi se kmetijska in prehranska politika 
uporabljali za temeljne cilje, kot sta zanesljiva preskrba s hrano in varnost hrane, je glavni 
izziv učinkovito usklajevanje trgovinskih in netrgovinskih zadev. To usklajevanje, ki je 
odvisno od stopnje povezanosti sestavnih delov pravnega sistema (od najnižje – popolna 
različnost – prek vzajemnega priznavanja do poenotenosti), je manj zapleteno v okviru EU 
kot na večstranski ravni. V STO negativno povezovanje z odpiranjem trga z odpravo 
trgovinskih ovir ni dovolj pospremljeno s pozitivnim povezovanjem s približevanjem 
regulative. Vseeno lahko sporazum STO o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov in 
sporazum o tehničnih ovirah v trgovini štejemo za korak v smeri k novi regulativni filozofiji.

Kmetijstvo je bilo v okvir STO vključeno s sporazumom o kmetijstvu v urugvajskem 
pogajalskem krogu, in sicer z dolgoročnim ciljem „oblikovati pravičen in tržno naravnan 
sistem kmetijske trgovine“ z „znatn[imi] progresivn[imi] zmanjšanj[i] kmetijske podpore in 
zaščite“, ki „pomenijo popravljanje in preprečevanje omejitev in izkrivljanja na svetovnih 
kmetijskih trgih“. 

Velika težava kroga pogajanj iz Dohe o kmetijstvu je, da v njem sodelujejo skupine držav z 
zelo različnimi kmetijskimi modeli in interesi. Netrgovinske zadeve EU in drugih članic z 
večfunkcionalnimi kmetijskimi modeli niso dovolj upoštevane. Med temi pogajanji je bila EU 
glede kmetijstva dolgo časa in je do določene mere še vedno v obrambni drži. Vseeno je 
potrebnih nekaj opomb glede nekaterih napačnih predstav, ki ne upoštevajo dejstva, da se je 
SKP od svojega začetka zelo spremenila. 

EU je največja uvoznica kmetijskih proizvodov iz držav v razvoju, uvaža namreč več 
kmetijskih dobrin kot ZDA, Japonska, Kanada, Avstralija in Nova Zelandija skupaj. Nenehen 
pritisk za nadaljnje odpiranje trga EU v glavnem izvajajo konkurenčni kmetijski izvozniki. 
Podelitev večjega dostopa do trga tem državam ne pomeni potencialno negativnih posledic 
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zgolj za kmetijske pridelovalce EU, ampak tudi za tiste države v razvoju, ki trpijo največje 
pomanjkanje in katerih preferencialno razmerje se bo poslabšalo. 

Poleg tega je EU za razliko od drugih ključnih partnerjev bistveno zmanjšala svojo podporo, 
ki izkrivlja trgovino, in sicer z ločitvijo neposredne pomoči od proizvodnje ter s splošno 
usmeritvijo v posredovanje z varnostno mrežo, zaradi česar ima na voljo manj učinkovite 
instrumente za spoprijemanje s čedalje nestanovitnejšim trgom. Prav tako je EU storila velik 
korak, ko je ponudila postopno ukinitev izvoznih subvencij – katerih obseg je že tako in tako 
močno zmanjšan – pod pogojem, da bi bile za druge oblike izvoznih spodbud, zlasti za 
izvozna posojila in jamstva (ki jih uporabljajo zlasti ZDA), državna podjetja za trgovino s 
kmetijskimi proizvodi (ki jih uporabljajo zlasti Avstralija, Nova Zelandija in Kanada) in 
pomoč v hrani (ki se množično uporablja v ZDA) uvedene enakovredne norme. 

V okviru STO EU nastopa v vlogi „obtoženke“ v pomembnih zadevah reševanja sporov, 
zlasti v zvezi z gensko spremenjenimi organizmi, geografskimi označbami, govedino s 
hormoni in klorirano perutnino. V zadevi v zvezi z govedino s hormoni je bilo kljub 
legitimnim pomislekom glede javnega zdravja EU in nediskriminatornosti njenega ukrepa 
odločeno, da med oceno tveganja in sredstvi za uresničitev tega cilja ni racionalne povezave. 

Zagovarja se mnenje, da je „sodni aktivizem“ „sodnih organov“ STO pri reševanju nekaterih 
sporov pomemben izziv za legitimnost STO z vidika demokracije. Treba je opozoriti, da 
mehanizem reševanja sporov v STO na splošno velja za najpomembnejšo sistemsko rešitev 
urugvajskega kroga pogajanj in pomeni spremembo pravne paradigme, uvedeno z obvezno 
razsodbo in zavezujočimi izidi. 

Z ustanovitvijo STO se je povečal obseg regulativnih zadev, ki neposredno zadevajo notranje 
pravo in politike, poudarek pa ni več na ovirah „na meji“, ampak na ovirah „znotraj meje“. Ta 
premik pomeni izziv za manevrski prostor članic STO pri izvajanju zakonodajne oblasti in 
določanju standardov (javnega zdravja, varstva okolja, zanesljive preskrbe s hrano), ki lahko 
omejijo trgovino. V sporazumih STO so določeni cilji, ki jim lahko članice STO legitimno 
sledijo (npr. Člen XX sporazumov GATT, SPS in TBT). V skladu s sporazumom SPS se 
notranji standardi štejejo za skladne z STO, če temeljijo na mednarodnih standardih (kot je 
določeno npr. v Codex Alimentarius), medtem ko morajo biti standardi, ki so višji od 
mednarodne ravni, znanstveno upravičeni z oceno tveganja. 

Glede na brezizhodnost večstranskih pogajanj o trgovini se EU pogaja o dvostranskih in 
medregijskih sporazumih, ki dopolnjujejo večstranski okvir in ga ne nadomeščajo. Nekateri 
trdijo, da bodo trgovinski partnerji zaradi sklepanja takšnih sporazumov izgubili zanimanje za 
dogovor v STO, če bodo dobili želeni dostop na ciljnih trgih. Prav tako menijo, da je širjenje 
teh sporazumov tvegano, saj bo spodkopalo večstranski trgovinski sistem z vzpostavitvijo 
konkurenčnih trgovinskih blokov. Drugi se ne strinjajo s tem, da ti sporazumi pomenijo 
priložnost – ki je sedanji okvir STO ne omogoča – za pogajanja o trajnostnem razvoju in
drugih klavzulah ter pristanek na upoštevanje družbenih in okoljskih standardov. 
Dvostranskim sporazumom se morda daje prednost zgolj zato, ker so manj zapleteni in ker 
vlada prepričanje, da je interesom mogoče bolje ugoditi s selektivnim pristopom trgovinskih 
partnerjev. ZDA in EU zdaj med seboj „tekmujeta“ za to, kdo in pod kakšnimi pogoji bo prvi 
na novih ključnih trgih. 
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Jasno je, da mora EU v okviru teh pogajanj zagotoviti bolj uravnotežen pristop med različnimi 
sektorji in spodbujati tako defenzivne kot ofenzivne evropske kmetijske interese. Usklajenost 
med SKP in zunanjetrgovinsko politiko EU bo zagotovila ohranitev evropskega kmetijskega 
modela ter enake konkurenčne pogoje za vse proizvajalce iz EU na svetovnem trgu. 

Večfunkcionalna vloga evropskega kmetijskega sektorja je lahko pobudnik novih paradigem, 
saj našim družbam zagotavlja zelo pomembne javne dobrine – preskrbe z njimi ni mogoče 
zagotoviti prek trga: zanesljiva preskrba s hrano, varnost hrane in njena kakovost po 
dostopnih cenah za državljane EU. Do svetovnega povečanja povpraševanja po hrani prihaja v 
času višjih stroškov proizvodnje, močne nestanovitnosti kmetijskih trgov, manj razpoložljivih 
površin, vode in energetskih virov. Močna SKP je pomembna tudi za ohranjanje, okoljsko 
trajnost in gospodarski razvoj podeželja EU glede na preteče opuščanje zemljišč in 
odseljevanja s podeželja. 

Gospodarska geografija SKP je povezana z drugimi družbenimi in političnimi cilji. Evropski 
kmetijski sektor ima jasno dodano vrednost in pomembno vlogo v okviru strategije EU 2020 
pri spopadanju z družbenimi, gospodarskimi in okoljskimi izzivi, s katerimi se EU sooča 
doma in kot vodilni svetovni akter. Trgovinska politika bo odločilno vplivala na to, ali bo 
kmetijstvo še naprej v celoti pozitivno prispevalo k tem ciljem. Trgovinska politika ne bi 
smela ogroziti dinamike kmetijskega sektorja EU. Nasprotno, trgovinska in kmetijska politika 
lahko podpirata druga drugo in to tudi morata storiti. 


