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Pozměňovací návrh 283
Norbert Lins
za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Zpráva A8-0198/2019
Eric Andrieu
Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty 
a další nařízení
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1a. schvaluje společná prohlášení 
Parlamentu, Rady a Komise a společné 
prohlášení Parlamentu a Rady přiložené 
k tomuto usnesení, které budou 
zveřejněny v řadě C Úředního věstníku 
Evropské unie;

Or. en

Pro informaci, znění prohlášení je následující:

„Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o aktivním zapojení na 

mnohostranné úrovni v souvislosti s uplatňováním zdravotních a environmentálních 

norem EU na dovážené zemědělské produkty

Evropský parlament, Rada a Komise uznávají potřebu usilovat o větší soulad mezi 

zdravotními a environmentálními normami, které se vztahují na zemědělské produkty 

v Evropské unii, a těmi, které se vztahují na dovážené zemědělské produkty, v souladu 

s pravidly mezinárodního obchodu. V zájmu řešení otázek udržitelného rozvoje, zejména 

změny klimatu a úbytku biologické rozmanitosti, což jsou otázky globálního významu, a 

v zájmu naplnění očekávání občanů, pokud jde o kvalitnější a udržitelnější potraviny, 

Evropská unie tyto normy již řadu let zpřísňuje. Zelená dohoda pro Evropu a její odvětvové 

strategie, včetně sdělení Komise o strategii „Od zemědělce ke spotřebiteli“, usilují o dosažení 

tohoto cíle a povedou k dalšímu zpřísnění těchto norem uplatňovaných v rámci EU a 

v relevantních případech i na dovezené výrobky. 

Evropský parlament, Rada a Komise se shodly, že přípustné odchylky pro dovoz pesticidů by 
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měly být průběžně revidovány v souladu s pravidly mezinárodního obchodu a na základě 

individuálního posouzení rizik. Kromě aspektů týkajících se zdraví a správné zemědělské 

praxe, které jsou v současné době při posuzování žádostí o přípustnou odchylku pro dovoz 

zvažovány, by měly být v případě žádostí o přípustné odchylky pro dovoz látek, které již 

nejsou v EU schváleny, zohledněny také environmentální aspekty.

Evropský parlament, Rada a Komise uznávají potřebu aktivně se zapojit na mnohostranné 

úrovni do zvyšování ambicí v oblasti mezinárodních environmentálních cílů při prosazování 

a zlepšování pravidel mezinárodního obchodu. Jak je uvedeno ve sdělení Komise o přezkumu 

obchodní politiky, je rovněž vhodné, aby Evropská unie za určitých okolností vymezených 

pravidly WTO vyžadovala, aby dovážené zemědělské produkty splňovaly určité požadavky 

na produkci s cílem zajistit účinnost norem v oblasti zdraví, dobrých životních podmínek 

zvířat a životního prostředí, které se vztahují na zemědělské produkty v Evropské unii, 

a přispět k plnému dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu a sdělení o strategii „Od 

zemědělce ke spotřebiteli“. Vzhledem k významu svého trhu pro mezinárodní obchod může 

Evropská unie prosazovat zpřísnění celosvětových norem v oblasti zdraví a životního 

prostředí a přispět tak k dosažení mezinárodních environmentálních cílů, jako jsou cíle 

Pařížské dohody.

Evropský parlament, Rada a Komise vítají širší přístup navržený v přezkumu obchodní 

politiky, pokud jde o potřebu většího úsilí na mnohostranné úrovni při řešení klíčových 

otázek, jako jsou strategické zásoby, zejména proto, že potraviny jsou základním zbožím. 

Lepší celosvětové potravinové zabezpečení znamená snížení nestability na zemědělských 

trzích prostřednictvím intenzivnější spolupráce na mnohostranné úrovni, která jde nad rámec 

omezení narušení trhu, což je nezbytný, avšak nikoli dostatečný faktor pro stabilizaci 

mezinárodních trhů.

Společné prohlášení Rady Evropské unie, Evropského parlamentu a Evropské komise 

ohledně ustanovení o společné organizaci trhů v souvislosti s odvětvím cukru v EU

Rada Evropské unie, Evropský parlament a Evropská komise jsou si vědomy těžkostí, s nimiž 

se potýká odvětví cukru po zrušení kvót na cukr v říjnu 2017 a které se projevují nestabilitou 

na mezinárodních trzích, stagnující spotřebou a klesající produkcí cukrové řepy a cukru. Tato 

situace budí v odvětví cukru v EU obavy.
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Aktuální situace v tomto odvětví a jeho adaptační strategie budou důkladně posouzeny 

v rámci studie, která by měla být dokončena na podzim 2021. Tato studie provede analýzu 

evropských a vnitrostátních nástrojů politiky, které má odvětví cukru k dispozici, a úlohy, 

kterou sehrává soukromý sektor a veřejné instituce v reakci na závažná rizika ovlivňující toto 

odvětví, a určí případné strategie ke zlepšení odolnosti evropského odvětví cukru. 

Rada Evropské unie, Evropský parlament a Evropská komise zváží vhodný budoucí vývoj 

politiky s ohledem na hlavní zjištění a závěry, k nimž tato studie dospěje. Tento budoucí 

vývoj politiky by mohl zahrnovat vhodné regulační a neregulační iniciativy v souvislosti 

s nástroji pro řízení trhu a řešení krizí, transparentností trhu v dodavatelském řetězci v odvětví 

cukru, smluvními vztahy mezi pěstiteli a výrobci cukru, mezinárodním obchodem a vývojem 

bioekonomiky. 

Společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady o uplatňování norem EU v oblasti 

zdraví a životního prostředí na dovážené zemědělské produkty

Evropský parlament a Rada vyzývají Komisi, aby nejpozději v červnu 2022 předložila zprávu, 

v níž posoudí odůvodnění a právní proveditelnost uplatňování norem EU v oblasti zdraví 

a životního prostředí (včetně norem v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, jakož 

i postupů a výrobních metod) na dovážené zemědělské a zemědělsko-potravinářské výrobky 

a určí konkrétní iniciativy, které by měly zajistit větší jednotnost při jejich uplatňování 

v souladu s pravidly WTO. Tato zpráva by se měla týkat všech příslušných oblastí veřejné 

politiky, včetně mj. společné zemědělské politiky, politiky v oblasti zdraví a bezpečnosti 

potravin, politiky v oblasti životního prostředí a společné obchodní politiky.“


