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POBUDE

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je kmetijski sektor Evropske unije zelo občutljiv in pomemben del pogajanj za TTIP 
ter lahko pridobi z novimi oziroma povečanimi možnostmi dostopa do trga;

B. ker je neobstoj skupnih standardov na področju kmetijsko-živilske trgovine med EU in 
ZDA velika ovira, ki onemogoča trgovanje z nekaterimi proizvodi;

C. ker so posledice embarga Rusije jasno potrdile stalen geopolitični pomen kmetijstva, 
pomen dostopa do različnih kmetijskih trgov in potrebo po trdnem in strateškem 
trgovinskem partnerstvu z zanesljivimi trgovinskimi partnerji;

D. ker so trgovinska pogajanja z ZDA pomembna priložnost, da se izboljša dostop ZDA do 
nekaterih izvoznih proizvodov EU, kot so sadje in zelenjava, vino in nekateri proizvodi 
z visoko dodano vrednostjo;

E. ker je TTIP priložnost za zmanjšanje vzajemnih regulativnih bremen, ki po 
nepotrebnem ovirajo trgovino, tako da se zagotovijo obsežnejše in pregledne 
informacije, kot so denimo podatki o tem, katere informacije morajo biti navedene na 
etiketi, pojasnitev upravnih in carinskih postopkov ter uskladitev in po možnosti 
poenostavitev regulativnih režimov;

F. ker je za evropsko kmetijstvo pomembno, da si zagotovi vzajemno koristen trgovinski 
sporazum z ZDA, s katerim bi Evropa izboljšala svoj položaj ključnega akterja na 
globalnem trgu, ne da bi pri tem ogrozila sedanje standarde kakovosti evropskih 
kmetijskih proizvodov in prihodnje izboljšave teh standardov, istočasno pa ohranila 
evropski kmetijski model ter zagotovila njegovo gospodarsko in družbeno izvedljivost;

G. ker je TTIP priložnost za vzpostavitev visokih standardov po vsem svetu in dopolnitev 
standardov, ki veljajo na obeh celinah, zlasti v času, ko pridobivajo veljavo novi 
gospodarski akterji, ki niso zavezani trgovini na osnovi pravili, visoki ravni varstva 
potrošnikov, okoljskih standardov in dobrega počutja živali, kot to velja za EU in ZDA;

H. ker je Komisija zagotovila, da bo upoštevanje evropskih standardov na področju 
varnosti hrane ter zdravja ljudi, rastlin in živali ter standardov za varstvo okolja in 
zaščito potrošnikov temeljno in neomajno načelo pogajanj, kar zadeva evropsko 
kmetijstvo, in ker bo to načelo potrdilo in okrepilo standarde EU v okviru odprtega, 
poštenega, sodobnega in globalnega sistema trgovinske politike;

I. ker najdemo glavne prepreke za trgovino EU–ZDA s kmetijskimi in živilskimi 
proizvodi onkraj meja, in sicer v notranjih predpisih in netarifnih ovirah;

J. ker bi morali pri pogajanjih za TTIP prednostno obravnavati interese potrošnikov;

K. ker usklajevanje pravil EU in ZDA v nobenem primeru ne sme ogroziti zdravja 
potrošnikov ali znižati standardov kakovosti, ki jih morajo izpolnjevati proizvodi ZDA 
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na evropskem trgu;

L. ker so geografske označbe neodvisne pravice intelektualne lastnine in ne vrsta blagovne 
znamke;

M. ker je razvoj predhodnih ocen tveganj glede škodljivosti hrane zahvaljujoč napredku pri 
raziskavah mogoče podpreti z uporabo naprednih računalniških metod, ki temeljijo na 
analizi velikih količin podatkov in so podprte z visoko zmogljivimi računalniškimi 
strukturami, ki lahko izboljšajo uporabo previdnostnega načela;

1. poziva Komisijo, naj:

a. zagotovi, da bo dokončni sporazum globalen in uravnotežen ter bo zajemal vse 
sektorje, ki sodijo v TTIP, pri čemer je treba upoštevati, da je kmetijstvo sektor, o 
katerem se ne bi smeli pogajati, zato da bi zagotovili dostop do trga ZDA v drugih 
sektorjih, in da je kmetijstvo politično vprašanje velikega strateškega pomena, od 
katerega sta odvisna prehranska varnost in način življenja vseh Evropejcev;

b. si v pogajanjih za kmetijstvo za prednostni cilj zastavi ambiciozen in uravnotežen 
dogovor, pri čemer je treba glavne tri komponente (dostop do trga, geografske 
označbe ter fitosanitarne ukrepe) obravnavati zgodaj na podlagi podrobnega načrta 
vseh zadevnih ovir ZDA in vzporedno s potekom pogajanj, kar bi Parlamentu 
zagotovilo dovolj časa in jasnosti, da se skupaj z deležniki, evropskimi državljani, 
civilno družbo in socialnimi partnerji, ki se osredotočajo zlasti na kmetovalce in 
mala družinska kmetijska gospodarstva, pogovori o tem poglavju in ga oceni;

c. vzpostavi sodoben in izboljšan mehanizem za reševanje sporov med vlagatelji in 
državo, ki ne bo ogrožal suverenih pravic EU, držav članic ter regionalnih in 
lokalnih organov, ampak bo tujim vlagateljem omogočal pravično možnost, da 
zahtevajo in dosežejo popravo krivic;

d. se trdno zaveže doslednemu spoštovanju veljavnih in prihodnjih standardov o 
varnosti hrane ter zdravju ljudi, zdravju rastlin ter zaščiti pridelka in varstvu okolja, 
varstvu potrošnikov, zdravju živali in njihovem dobrem počutju, kot jih določa 
zakonodaja Evropske unije; zagotovi, da v prihodnje ne bo ovir za izboljšave teh 
standardov in da temeljne vrednote Evropske unije, kot sta denimo previdnostno 
načelo in trajnostno kmetijstvo, ne bosta ogrožena ter da bodo lahko državljani EU 
še naprej zaupali sledljivosti in označevanju proizvodov na trgu EU; določi posebne 
ukrepe za ohranitev previdnostnega načela v pogajanjih;

e. zagotovi, da bodo v nadzor in preverjanje sanitarnih ali fitosanitarnih zahtev, ki 
veljajo v ZDA, za ustanove, objekte in proizvode, primerne za uvoz v EU, 
vključeni pristojni organi EU, in izraža zaskrbljenost zaradi predloga v besedilu, ki 
ga je Evropska komisija v zvezi s tem podala ZDA, če se upošteva, da je EU v 
svojih preteklih trgovinskih sporazumih obdržala možnost revizije in preverjanja 
programov nadzora drugih pogodbenic sporazumov, ter poziva Komisijo, naj 
ohrani ta pristop;

f. se zavzame za to, da se uvoz kmetijskih proizvodov v EU dovoli le, če so bili 
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proizvedeni ob upoštevanju evropskih standardov za varstvo potrošnikov, dobro 
počutje živali in varstvo okolja ter minimalnih socialnih standardov;

g. upošteva, da pogajanja za TTIP ne morejo sama po sebi spremeniti izvajanja ali 
predlaganja zakonodaje na katerem koli področju, vključno z evropsko varnostjo 
hrane, sanitarnimi in fitosanitarnimi standardi, dobrim počutjem živali in 
okoljskimi ukrepi;

h. zagotovi pozitiven in ambiciozen rezultat pogajanj za kmetijstvo, ki bi odražal tako 
ofenzivne kot defenzivne interese kmetijskega sektorja Evropske unije pri odpravi 
ali zmanjšanju tarifnih in netarifnih ovir, med katerimi so posebno pomembni 
sanitarni in fitosanitarni standardi ter postopki, s čimer bi zagotovili trden položaj 
za evropske proizvode visoke kakovosti, pridelovalci iz EU pa bi občutno pridobili 
v smislu dostopa do trga ZDA, in upošteva, da ukrepov za varstvo potrošnikov in 
njihovega zdravja ali za ohranjanje varnosti hrane ne bi smeli obravnavati kot 
netarifne ovire;

i. spodbuja izmenjavo znanja med obema stranema v zvezi z varnostjo hrane in 
prehransko varnostjo;

j. se pogodi o prožni shemi za preglede zdravja rastlin pri evropskem izvoznem 
blagu, ki bo izpolnjevala varnostne standarde, ne da bi ogrožala evropski izvoz v 
ZDA, s čimer bo omogočila njegovo povečanje;

k. poskrbi za enakovredne pogoje s spodbujanjem poštene davčne politike in 
trgovinske prakse ter previdno obravnavo izdelkov ali sektorjev, zaradi katerih bi 
bili kmetijski pridelovalci iz EU, vključno z malimi kmeti v EU kot celoti ali njenih 
posameznih regijah, ob neposredni ali posredni konkurenci izpostavljeni 
prevelikemu pritisku ali nelojalni konkurenci, denimo v primerih, ko se regulativni 
pogoji in z njimi povezani stroški pridelave, kot so zahteve glede prostorov za 
živali, v EU razlikujejo od tistih v ZDA, in premisli o vseh možnostih za obravnavo 
vseh občutljivih proizvodov, vključno z zmanjšanjem tarif ali omejenimi tarifnimi 
kvotami;

l. se zavzame za umestitev zaščitne klavzule v sporazum, kakor to jasno določa 
pogajalski mandat, ki se bo uporabila, če bo zaradi porasta uvoza določenega blaga 
domači proizvodnji živil grozila velika škoda;

m. predloži, kot so to zahtevale že številne države članice, povzetek ugodnosti, 
dodeljenih v že sklenjenih trgovinskih sporazumih, in v tistih, o katerih potekajo 
pogajanja, da se ustvari pregled nad vsemi ugodnostmi pri posameznih proizvodih, 
brez česar se ni mogoče pogajati o občutljivih proizvodih;

n. Parlament in javnost kar se da zgodaj obvesti o morebitnem seznamu občutljivih 
izdelkov, da bodo lahko vsi udeleženi akterji pravočasno in pred zaključkom 
pogajanj preučili in ovrednotili predloge;

o. zagotovi ustrezno pravno zaščito geografskih označb Evropske unije ter 
kakovostnih kmetijskih proizvodov EU na trgu ZDA ter ukrepe za obravnavo 
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nepravilne uporabe, zavajajočih informacij in praks ter zagotovi zaščito v zvezi z 
označevanjem, sledljivostjo in pristnim izvorom kmetijskih proizvodov, kar je 
pomemben element uravnoteženega sporazuma;

p. v TTIP vključi sporazum o organskih proizvodih, razširjen tudi na tiste proizvode, 
ki jih do sedaj ni vključeval (vino);

q. v sporazum o TTIP vključi sporazum o vinu, sklenjen med EU in ZDA leta 2006, in 
črta 17 polgeneričnih imen, vključenih v ta sektorski sporazum;

r. upošteva, da bi lahko bili evropski kmetje v času globalne nestanovitnosti cen 
zaradi dohodkovne podpore, ki jo ZDA daje kmetijam, v konkurenčno slabšem 
položaju in da bi bilo treba ponovno oceniti ukrepe EU za obvladovanje krize, da bi 
odražali spreminjajoče se tržne pogoje;

s. oblikuje dvostranski skupni delovni odbor za stalna trgovinska posvetovanja o 
kmetijstvu za predvidevanje in odpravljanje trgovinskih motenj s sistemom 
zgodnjega opozarjanja v primeru razvoja regulative in za spodbujanje regulativnega 
približevanja;

t. popolnoma pregledno, pravočasno in v celoti vključi Evropski parlament, vse 
nacionalne parlamente in deležnike v kmetijstvu v vse vidike pogajanj ter zagotovi 
upoštevanje vse zakonodaje na kateri temelji naš evropski kmetijski in socialni 
model.

u. zagotovi, da se umakne prepoved uvoza govejega mesa iz EU;

v. poskrbi za enakovredne pogoje z uvedbo zahteve za označevanje uvoženih 
proizvodov, proizvedenih s proizvodnimi metodami, ki niso v skladu s standardi 
EU o dobrem počutju živali, varnosti hrane ter zdravju ljudi in živali;

w. nemudoma predloži jasno in objektivno študijo o učinku TTIP na evropsko 
kmetijstvo, in sicer za vsak sektor posebej, zlasti njegov učinek na male družinske 
kmetije, ter pravočasno in pregledno sodeluje z raziskovalnimi ustanovami, tako 
javnimi kot zasebnimi, ki delujejo na področju varnosti hrane in lahko zagotovijo 
znaten prispevek k vsem vidikom pogajanj.
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