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NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže sektor poľnohospodárstva EÚ je veľmi citlivou a podstatnou súčasťou rokovaní o 
TTIP a zároveň je sektorom, v ktorom možno vo veľkej miere využívať nové či širšie 
možnosti prístupu na trh;

B. keďže hlavnou prekážkou obchodu medzi EÚ a USA v oblasti poľnohospodárstva a 
potravín sú chýbajúce spoločné normy v tejto oblasti, čo znemožňuje obchodovanie s 
niektorými položkami;

C. keďže dôsledky ruského embarga jasne poukázali na trvalý geopolitický význam 
poľnohospodárstva, význam prístupu k radu rôznych poľnohospodárskych trhov a 
potrebu silných a strategických obchodných partnerstiev so spoľahlivými obchodnými 
partnermi;

D. keďže obchodné rokovania s USA sú významnou príležitosťou na zlepšenie prístupu 
USA k určitým vývozným výrobkom EÚ, ako sú ovocie a zelenina, víno a niektoré 
výrobky s vysokou pridanou hodnotou;

E. keďže TTIP je príležitosťou na odstránenie recipročných regulačných prekážok, ktoré 
zbytočne obmedzujú obchod, a to poskytovaním viacerých transparentných informácií, 
napr. podrobností, ktoré by mali byť uvedené na etikete, na vyjasnenie administratívnych 
a colných postupov a zosúladenie a zjednodušenie regulačných režimov, kde je to možné;

F. keďže pre európske poľnohospodárstvo je dôležité zabezpečiť vzájomne výhodnú 
obchodnú dohodu s USA s cieľom zlepšiť postavenie Európy ako kľúčového aktéra na 
svetovom trhu bez toho, aby boli ohrozené súčasné normy kvality európskych 
poľnohospodárskych výrobkov a budúce zlepšenia týchto noriem, pričom sa zachová 
európsky model poľnohospodárstva a zabezpečí sa jeho ekonomická a spoločenská 
rentabilita;

G. keďže TTIP je príležitosťou na zavedenie vysokých noriem na celosvetovej úrovni a na 
doplnenie noriem na oboch kontinentoch, najmä v čase, keď rastie počet nových 
hospodárskych subjektov, ktoré sa nepodieľajú na záväzkoch EÚ alebo USA týkajúcich 
sa obchodu založenom na pravidlách, vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa, životného 
prostredia a životných podmienok zvierat;

H. keďže Komisia ubezpečila, že rešpektovanie bezpečnosti európskych potravín, zdravia 
ľudí, rastlín a zvierat, dobrých životných podmienok zvierat a environmentálnych noriem 
a noriem ochrany spotrebiteľa bude pre európske poľnohospodárstvo základným a 
nekompromisným princípom rokovaní, ktorým sa potvrdia a posilnia normy EÚ v rámci 
otvoreného, spravodlivého, moderného a celosvetového systému obchodnej politiky;

I. keďže hlavné prekážky obchodu medzi EÚ a USA v oblasti poľnohospodárskych a 
potravinárskych výrobkov spočívajú v otázkach týkajúcich sa vnútorných pravidiel a 
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necolných prekážok;

J. keďže v rokovaniach o TTIP by sa mali uprednostniť záujmy spotrebiteľov;

K. keďže harmonizácia pravidiel EÚ a USA nesmie za žiadnych okolností ohroziť zdravie 
spotrebiteľov alebo znížiť normy kvality, ktoré musia spĺňať výrobky z USA 
umiestňované na európsky trh;

L. keďže zemepisné označenia sú nezávislé práva duševného vlastníctva a nie druhy značky;

M. keďže vďaka pokroku vo výskume možno vývoj posudzovania rizík súvisiacich so 
škodlivosťou potravín ex-ante podporiť využitím moderných výpočtových metód 
založených na analýze veľkých objemov údajov a podporených štruktúrami vysoko 
výkonnej výpočtovej techniky, ktorými možno zlepšiť uplatňovanie zásady predbežnej 
opatrnosti;

1. vyzýva Komisiu, aby:

a. zabezpečila, aby bola akákoľvek dosiahnutá dohoda globálna a vyrovnaná a zahŕňala 
všetky odvetvia v rámci TTIP, pričom sa bude dbať na to, že poľnohospodárstvo sa 
nesmie použiť ako nutná obeť v úsilí o zabezpečenie prístupu na trh USA pre iné 
sektory a že poľnohospodárstvo je vysoko strategickou politickou záležitosťou, od 
ktorej závisí bezpečnosť potravín a spôsob života všetkých Európanov;

b. uprednostnila ambiciózny a vyvážený výsledok rokovaní v súvislosti s 
poľnohospodárstvom, ktorého tri hlavné zložky (prístup na trh, zemepisné označenia a 
sanitárne a fytosanitárne opatrenia) by sa mali riešiť čo najskôr na základe potrebného 
prehľadu všetkých príslušných prekážok USA a súčasne s procesom rokovaní, pričom 
sa zachovajú normy bezpečnosti potravín a ochrany spotrebiteľa, aby Parlament získal 
dosť času a jasnosť pri prerokúvaní a hodnotení tejto kapitoly so zainteresovanými 
stranami, európskymi občanmi, občianskou spoločnosťou a sociálnymi partermi, 
pričom sa zameria najmä na farmárov a malé rodinné podniky;

c. zaviedla moderné a dokonalejšie mechanizmu urovnávania sporov medzi investorom a 
štátom v rámci TTIP, ktorý neoslabuje zvrchované práva EÚ, členských štátov a 
regionálnych a miestnych orgánov, ale poskytuje zahraničným investorom príležitosť 
požadovať a dosiahnuť nápravu ujmy;

d. sa pevne zaviazala k prísnemu zachovávaniu noriem v oblasti bezpečnosti potravín a 
zdravia ľudí, zdravia rastlín a plodín, ako aj ochrany životného prostredia, ochrany 
spotrebiteľa a zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako sú stanovené v 
právnych predpisoch EÚ, zabezpečila, aby posilnenie týchto noriem nebolo v 
budúcnosti nijako obmedzené, aby neboli oslabené základné hodnoty EÚ, napríklad 
zásada predbežnej opatrnosti a udržateľné poľnohospodárstvo, a aby občania EÚ 
mohli naďalej dôverovať vysledovateľnosti a označovaniu výrobkov na trhu EÚ; a 
načrtne osobitné opatrenia s cieľom dodržiavať pri rokovaniach zásadu predbežnej 
opatrnosti; 

e. preto zabezpečila, aby boli príslušné orgány EÚ zapojené do kontroly a overovania 
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podnikov, zariadení a výrobkov oprávnených na vývoz do EÚ, pokiaľ ide o sanitárne 
alebo fytosanitárne požiadavky platné v Spojených štátoch, a v tejto súvislosti 
vyjadruje obavy týkajúce sa znenia návrhu Komisie pre USA, keďže v 
predchádzajúcich obchodných dohodách si EÚ zachovala možnosť auditu a 
overovania kontrolných programov ostatných zmluvných strán, a vyzýva Komisiu, 
aby tento prístup zachovala;

f. vynaložila maximálne úsilie na to, aby bol dovoz poľnohospodárskych výrobkov do 
EÚ povolený, len ak boli vyrobené v súlade s európskymi normami v oblasti ochrany 
spotrebiteľa, dobrých životných podmienok zvierat a ochrany životného prostredia a s 
minimálnymi sociálnymi normami;

g. mala na pamäti, že rokovania o TTIP nemôžu sami o sebe zmeniť vykonávanie alebo 
návrhy právnych predpisov v ktorejkoľvek oblasti vrátane bezpečnosti európskych 
potravín, sanitárnych a fytosanitárnych noriem, dobrých životných podmienok zvierat 
a environmentálnych opatrení;

h. v súvislosti s poľnohospodárstvom zabezpečila pozitívny a ambiciózny konečný 
výsledok rokovaní, v ktorom sa zohľadnia ofenzívne i defenzívne záujmy odvetvia 
poľnohospodárstva EÚ týkajúce sa zrušenia alebo zníženia colných aj necolných 
prekážok, predovšetkým sanitárnych a fytosanitárnych noriem a postupov, pričom sa 
pre vysoko kvalitné európske výrobky zaistí silná pozícia, aby bol prístup výrobcov z 
EÚ na trh USA skutočným prínosom, a zamerala sa na to, aby sa opatrenia na ochranu 
spotrebiteľov a ich zdravia alebo opatrenia zamerané na bezpečnosť potravín 
nepovažovali za necolné prekážky;

i. podporila výmenu know-how medzi oboma stranami, pokiaľ ide o bezpečnosť 
potravín a potravinovú bezpečnosť;

j. rokovala o flexibilnom systéme kontrol zdravia rastlín európskeho vývozu, ktoré 
dodržiavajú bezpečnostné normy, a to bez toho, aby sa narušil európsky vývoz na trh 
USA, a tým zvýšil vývoz do USA;

k. zabezpečila rovnaké podmienky podporou spravodlivých daňových politík a 
obchodných postupov týkajúcich sa potravinových výrobkov, zaistila citlivý prístup k 
výrobkom alebo sektorom, pri ktorých by boli v dôsledku priamej konkurencie 
poľnohospodárski výrobcovia EÚ vrátane malých poľnohospodárskych podnikov 
vystavení nadmernému tlaku, napríklad v prípadoch, keď sú regulačné podmienky a 
súvisiace výrobné náklady, napr. požiadavky na ustajňovanie zvierat, v EÚ iné ako v 
USA, a zvážila všetky možnosti prístupu ku všetkým citlivým výrobkom vrátane 
zníženia ciel a obmedzených colných kvót;

l. vynaložila maximálne úsilie na to, aby sa ochranná doložka začlenila do dohody, ako 
sa jasne uvádza v rokovacom mandáte, na ktorú by sa mohlo odvolať, ak by zvýšenie 
dovozu príslušného výrobku mohlo vážne poškodiť domácu výrobu potravín;

m. predložila, ako už požadovalo niekoľko členských štátov, zhrnutie koncesií udelených 
v rámci už uzatvorených obchodných dohôd, ako aj v rámci dohôd, o ktorých sa 
rokuje, aby bol k dispozícii prehľad všetkých týchto koncesií podľa jednotlivých 
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výrobkov, bez ktorého nie je možné rokovať o citlivých výrobkoch;

n. čo najskôr informovala Európsky parlament a verejnosť o prípadnom zozname 
citlivých výrobkov, aby mali všetky zainteresované strany dostatok času na zváženie a 
posúdenie týchto návrhov čo najskôr, ešte pred ukončením rokovaní;

o. zabezpečila primeranú právnu ochranu zemepisných označení EÚ a kvalitných 
poľnohospodárskych výrobkov EÚ na trhu USA, ako aj opatrenia na riešenie 
problému nesprávneho používania a zavádzajúcich informácií a postupov, a 
zabezpečila ochranu v súvislosti s označovaním, vysledovateľnosťou a skutočným 
pôvodom poľnohospodárskych výrobkov ako základný prvok vyváženej dohody;

p. zahrnula do TTIP dohodu o organických výrobkoch rozšírenú o tie výrobky, na ktoré 
sa ešte nevzťahovala (víno);

q. začlenila do TTIP dohodu o víne medzi EÚ a USA z roku 2006, pričom sa vypustí 17 
semi-generických názvov uvedených v tejto sektorovej dohode;

r. zohľadnila skutočnosť, že podpora príjmov poľnohospodárskych podnikov USA v 
časoch celosvetovej nestálosti cien by mohla poľnohospodárov EÚ konkurenčne 
znevýhodniť, a že opatrenia krízového riadenia EÚ by sa mali prehodnotiť s cieľom 
zohľadniť meniace sa podmienky na trhu;

s. zriadila spoločný pracovný výbor pre stále obchodné rokovania o poľnohospodárstve s 
cieľom predvídať a odstrániť prekážky obchodu prostredníctvom systému včasného 
varovania v prípade regulačného vývoja a presadzovať zbližovanie v oblasti regulácie;

t. do všetkých aspektov rokovaní zapojila plne transparentným, včasným a úplným 
spôsobom Európsky parlament, všetky národné parlamenty a zainteresované strany z 
oblasti poľnohospodárstva a zabezpečila dodržiavanie všetkých právnych predpisov, z 
ktorých vychádza náš európsky poľnohospodársky a sociálny model;

u. zabezpečila zrušenie zákazu dovozu hovädzieho mäsa z EÚ do USA;

v. zabezpečila rovnaké podmienky zavedením požiadaviek na označovanie dovážaných 
výrobkov, ktoré sa vyrábajú spôsobmi, ktoré nespĺňajú normy EÚ v oblasti dobrých 
životných podmienok zvierat, bezpečnosti potravín a zdravia ľudí a zvierat;

w. bezodkladne predložila jasné a objektívne štúdie o vplyve TTIP na európske 
poľnohospodárstvo, a to podľa jednotlivých odvetví, najmä pokiaľ ide o vplyv na malé 
rodinné podniky, a aby včas a transparentne zapojila verejné aj súkromné výskumné 
inštitúcie, ktoré pracujú v oblasti bezpečnosti potravín a môžu byť značným prínosom 
vo všetkých aspektoch rokovaní.
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