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NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že zemědělské odvětví EU je velmi citlivou a zásadní součástí jednání 
o TTIP a mohlo by mít prospěch z nových nebo lepších příležitostí přístupu na trh;

B. vzhledem k tomu, že hlavní překážkou zemědělsko-potravinářského obchodu mezi EU 
a USA a překážkou, v jejímž důsledku je obchod s některými produkty nemožný, jsou 
chybějící společné normy v této oblasti;

C. vzhledem k tomu, že důsledky ruského embarga jasně ukázaly, že zemědělství je 
z geopolitického hlediska stále významné, že je důležité mít přístup ke škále různých 
zemědělských trhů a že jsou zapotřebí silná a strategická obchodní partnerství se 
spolehlivými obchodními partnery;

D. vzhledem k tomu, že obchodní jednání s USA jsou velkou příležitostí, jak zlepšit přístup 
této země k určitým evropským vývozním produktům, jako jsou ovoce a zelenina, víno 
a některé produkty s vysokou přidanou hodnotou;

E. vzhledem k tomu, že TTIP je příležitostí ke zmírnění vzájemné regulační zátěže, která je 
zbytečnou překážkou pro obchod, tím, že by zajistila více informací a transparentní 
informace, jako například jaké údaje by měly být uvedeny na etiketě, k vyjasnění 
správních a celních postupů a k harmonizaci a zjednodušení regulačních režimů, je-li to 
proveditelné;

F. vzhledem k tomu, že je pro evropské zemědělství důležité zajištění vzájemně prospěšné 
obchodní dohody se Spojenými státy, s cílem posílit pozici EU jako klíčového hráče na 
světovém trhu, aniž by došlo ke snížení současných standardů kvality evropských 
zemědělských produktů a k ohrožení jejich budoucího zlepšování a s tím, že by byl 
zachován evropský zemědělský model a zajištěna jeho hospodářská a sociální 
životaschopnost;

G. vzhledem k tomu, že dohoda TTIP je příležitostí k nastavení vysokých standardů na 
celosvětové úrovni a k doplnění standardů na obou kontinentech, zejména v době, kdy se 
rozmáhají nové hospodářské subjekty, které však nesdílejí závazek EU ani USA 
k obchodování podle pravidel, k vysoké úrovni ochrany spotřebitele a ke standardům 
v oblasti životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat;

H. vzhledem k tomu, že Komise dala záruky, že dodržování evropských norem pro 
bezpečnost potravin, zdraví lidí, rostlin a zvířat, dobré životní podmínky zvířat a ochranu 
životního prostředí a spotřebitelů bude základní a nezpochybnitelnou zásadou jednání 
o evropském zemědělství a potvrdí a posílí standardy EU v rámci otevřeného, 
spravedlivého, moderního a celosvětového systému obchodní politiky;

I. vzhledem k tomu, že hlavní překážky obchodu se zemědělskými a potravinářskými 
produkty mezi EU a USA se nacházejí za hranicemi v oblasti vnitřních předpisů 
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a necelních překážek;

J. vzhledem k tomu, že jednání o TTIP by měla upřednostnit zájmy spotřebitelů;

K. vzhledem k tomu, že harmonizace pravidel EU a USA nesmí za žádných okolností ohrozit 
zdraví spotřebitelů nebo snížit kvalitativní standardy, jež musí splňovat výrobky USA 
uváděné na evropský trh;

L. vzhledem k tomu, že zeměpisná označení jsou nezávislými právy duševního vlastnictví, 
a nikoli druhem značky;

M. vzhledem k tomu, že díky pokroku dosaženému ve výzkumu lze rozvoj předběžných 
posouzení rizik týkajících se škodlivosti potravin podpořit použitím vyspělých 
výpočetních metod založených na analýze velkého objemu údajů a opírajících se 
o výpočetní struktury s vysokou výkonností, které umožňují lepší uplatnění zásady 
předběžné opatrnosti;

1. vyzývá Komisi, aby:

a. zajistila, že dosažená dohoda bude globální a vyvážená a bude pokrývat všechna 
odvětví spadající do TTIP, přičemž je nutné mít na zřeteli, že zemědělství nesmí být 
v jednáních obětováno za účelem získání přístupu na trh USA pro ostatní odvětví a že 
zemědělství je vysoce strategickou politickou otázkou, na níž závisí zabezpečení 
potravin a způsob života všech Evropanů;

b. upřednostňovala ambiciózní a vyvážený výsledek jednání o zemědělství, což je sektor, 
jehož hlavní složky (přístup na trh, zeměpisná označení a sanitární a fytosanitární 
opatření) by měly být řešeny v časné fázi, na základě podrobné mapy všech 
relevantních překážek na straně USA, a paralelně s jednáním, při zachování standardů 
v oblasti bezpečnosti potravin a ochrany spotřebitelů, aby Parlament získal dostatek 
času a potřebný přehled k projednání a zhodnocení této kapitoly se zainteresovanými 
stranami, evropskými občany, občanskou společností a sociálními partnery, přičemž je 
třeba se zaměřit zejména na jednotlivé zemědělce a malé rodinné podniky;

c. v rámci TTIP zavedla moderní a vylepšený mechanismus urovnávání sporů mezi 
investory a státem (ISDS), který by neoslaboval svrchovaná práva EU, členských států 
a regionálních a místních orgánů, ale který by naopak zahraničním investorům 
umožnoval, aby se domáhali a domohli nápravy způsobené újmy; 

d. se pevně zavázala k důslednému zachování současných i budoucích standardů 
v oblasti bezpečnosti potravin, lidského zdraví, zdraví rostlin a plodin, ochrany 
životního prostředí, ochrany spotřebitelů a zdraví a dobrých životních podmínek 
zvířat, které jsou stanoveny právními předpisy EU; zajistila, aby v budoucnosti nic 
nebránilo zvyšování těchto standardů a aby nebyly porušovány základní hodnoty EU, 
jako je zásada předběžné opatrnosti a udržitelné zemědělství, a aby občané EU mohli 
i nadále důvěřovat systému sledování a označování produktů na trhu EU, a stanovila 
zvláštní opatření na podporu zásady předběžné opatrnosti při jednáních;

e. zajistila, že příslušné orgány EU budou zapojeny do kontroly a ověřování podniků, 
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zařízení a výrobků způsobilých k vývozu do EU, pokud jde o sanitární a fytosanitární 
požadavky platné v USA, a vyjadřuje v tomto směru znepokojení ohledně písemného 
návrhu Komise adresovaného Spojeným státům, neboť v předcházejících obchodních 
dohodách, které uzavřela, si EU ponechala možnost kontrolovat a ověřovat programy 
kontroly ostatních stran dohod, a vyzývá Komisi, aby tento přístup uplatňovala i 
nadále;

f. vyvinula veškeré úsilí s cílem zajistit, že dovoz zemědělských produktů do EU bude 
povolen pouze tehdy, pokud byly vyrobeny způsobem, který je v souladu 
s evropskými standardy pro ochranu spotřebitele, dobré životní podmínky zvířat 
a ochranu životního prostředí a minimálními standardy sociální ochrany;

g. měla na zřeteli, že jednání o TTIP nemohou samy o sobě změnit provádění nebo 
návrhy právních předpisů v jakékoli oblasti, včetně evropských opatření týkajících se 
bezpečnosti potravin, sanitárních a fytosanitárních standardů, dobrých životních 
podmínek zvířat a životního prostředí;

h. zajistila kladný a ambiciózní výsledek jednání o zemědělství zohledňující ofenzivní i 
defenzivní zájmy zemědělského odvětví EU, které se týkají zrušení nebo omezení 
celních i necelních překážek, včetně zejména sanitárních a fytosanitárních standardů 
a postupů, zabezpečila silné postavení pro evropské produkty vysoké kvality, aby 
výrobci EU měli z přístupu na trh reálný prospěch, a stanovila, že opatření na ochranu 
spotřebitelů a jejich zdraví nebo zachování bezpečnosti potravin nelze považovat za 
mimocelní bariéry;

i. podporovala výměnu know-how mezi oběma stranami v oblasti potravinové 
bezpečnosti a zajištění potravin;

j. vyjednala flexibilní systém fytosanitární kontroly pro evropský vývoz, který bude 
dodržovat bezpečnostní standardy, aniž by narušil evropský vývoz na trh USA, 
a umožní tak zvýšení vývozu do této země;

k. prosazováním spravedlivých fiskálních politik a obchodních praktik u potravinářských 
výrobků zaručila rovné podmínky a výrobky nebo sektory, u nichž by přímá či 
nepřímá hospodářská soutěž vystavila zemědělské výrobce EU (včetně drobných 
zemědělců) nadměrnému tlaku nebo nekalé konkurenci v Unii jako celku nebo v jejích 
jednotlivých regionech, považovala za citlivé, například v případě, kdy regulační 
podmínky a náklady spojené s výrobou, jako jsou požadavky na ustájení zvířat, jsou 
jiné v EU než ve Spojených státech, a aby zvážila veškeré možnosti zacházení se 
všemi citlivými produkty, včetně snížení cel a omezených celních kvót;

l. vyvinula veškeré úsilí, aby do smlouvy byla začleněna ochranná doložka, jak je jasně 
vymezeno v mandátu k vyjednávání, která by se uplatnila v případě nárůstu dovozu 
určitého výrobku, jenž by představoval riziko vážného poškození domácí produkce 
potravin;

m. předložila, jak již požadovalo několik členských států, souhrn koncesí, které byly 
uděleny v rámci již uzavřených obchodních dohod a v rámci dohod, o kterých se 
jedná, tak aby byl k dispozici přehled všech koncesí udělených pro jednotlivé 
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produkty, bez něhož není možné jednat o citlivých produktech;

n. co nejdříve informovala Parlament a veřejnost o možném seznamu citlivých produktů, 
tak aby všechny zainteresované strany měly dostatek času návrh co nejdříve a před 
uzavřením jednání zvážit a posoudit;

o. zaručila, aby na trhu USA existovala přiměřená právní ochrana zeměpisných označení 
EU a kvalitních zemědělských produktů EU, přijala opatření pro případ nesprávného 
použití a zavádějících informací a postupů a zajistila ochranu označování, 
sledovatelnosti a pravosti původu zemědělských produktů, což je jeden ze zásadních 
prvků vyvážené dohody;

p. zahrnula do TTIP dohodu o ekologických produktech rozšířenou o produkty, na které 
se zatím nevztahuje (víno);

q. začlenila do TTIP dohodu o víně uzavřenou v roce 2006 mezi EU a USA a odstranila 
17 částečně všeobecných názvů, jež tato odvětvová dohoda obsahuje;

r. vzala v úvahu, že podpora příjmu zemědělců v USA v dobách kolísavosti světových 
cen by mohla znamenat konkurenční nevýhodu pro zemědělce z EU a že opatření EU 
týkající se řízení krizí by měla být opětovně posouzena s cílem zohlednit měnící se 
tržní podmínky;

s. zřídila dvoustranný společný pracovní výbor pro stálou obchodní diskusi 
o zemědělství s cílem předvídat a odstranit obtíže pro obchod pomocí systému 
včasného varování v případě vývoje právních předpisů a podporovat sbližování 
právních předpisů;

t. plně transparentním způsobem, včas a v plném rozsahu konzultovala všechny aspekty 
jednání s Evropským parlamentem, všemi vnitrostátními parlamenty a se všemi 
zainteresovanými stranami ze zemědělského odvětví a zajistila dodržování všech 
právních předpisů, které tvoří základ našeho evropského modelu v oblasti zemědělství 
a v sociální oblasti;

u. zajistila zrušení zákazu USA týkajícího se dovozu hovězího masa z EU;

v. zajistila rovné podmínky pro všechny tím, že zavede požadavek označování pro 
dovážené výrobky, které jsou vyrobeny způsobem, jenž není v souladu se standardy 
EU pro dobré životní podmínky zvířat, bezpečnost potravin a zdraví lidí a zvířat;

w. neprodleně předložila jasnou, objektivní studii o dopadu TTIP na každý jednotlivý 
sektor evropského zemědělství, zejména v případě drobných rodinných zemědělských 
podniků, a jednala včas a transparentně s veřejnými i soukromými výzkumnými 
institucemi působícími v oblasti bezpečnosti potravin, které mohou významným 
způsobem přispět ke všem aspektům jednání. 
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