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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: 

1. poudarja, da je Avstralija eden glavnih akterjev svetovne trgovine s kmetijskimi 

proizvodi in da je razvila močno izvozno verigo (izvozi se 70 % proizvodnje); 

2. poudarja, da je bila Avstralija leta 2015 tretja svetovna izvoznica govejega mesa, osma 

svetovna izvoznica mlečnih izdelkov, peta svetovna izvoznica poljščin in tretja svetovna 

izvoznica sladkorja; 

3. opozarja, da je avstralski kmetijski sektor zaradi nizkih stroškov proizvodnje, povezanih 

z obsežnimi, velikimi kmetijskimi gospodarstvi, zelo konkurenčen in izrazito izvozno 

usmerjen ter da si država stalno prizadeva ustvarjati nove priložnosti za prodajo 

proizvodov na mednarodnem tržišču; zato poudarja, da bo boljši dostop do velikega trga 

EU prek odprave ali zmanjšanja tarifnih in netarifnih ovir v tem sektorju nedvomno 

prednostna naloga avstralskih proizvajalcev in izvoznikov v pogajanjih, in meni, da bi 

utegnil biti uravnotežen in celovit sporazum o prosti trgovini, ki bi upošteval najbolj 

ranljive sektorje evropskega kmetijstva, koristen za obe strani; 

4. poudarja, da ima evropsko kmetijstvo posebno vlogo pri ohranjanju strukture 

podeželskih skupnosti in oskrbi evropskega prebivalstva s hrano; opozarja, da se kmetje 

in njihova sredstva za preživljanje ne bi smeli uporabljati kot pogajalska sredstva v 

trgovinskih sporazumih; 

5. meni, da sta oblikovanje spodbud za visoke standarde in vzajemnost ter popolno 

spoštovanje visokih socialnih, proizvodnih in okoljskih standardov ter standardov 

dobrobiti živali, ki so jih določili proizvajalci iz EU, bistvenega pomena za uravnotežen 

sporazum o prosti trgovini, ki bi lahko ponudil priložnosti evropskim proizvajalcem in 

utrdil položaj EU kot ključnega akterja na svetovnem trgu; meni, da uvoz ali izvoz ne 

sme zniževati teh standardov na notranjem trgu, in poudarja, da sta trajnostna 

proizvodnja in strogo varstvo standardov glede varnosti hrane, zdravja ljudi, varstva 

potrošnikov ter zdravja in dobrobiti živali, kakor so opredeljeni v zakonodaji EU, za 

evropsko kmetijstvo temeljno in neomajno načelo v vseh pogajanjih EU o sporazumih o 

prosti trgovini; 

6. poudarja, da je treba sprejeti ukrepe, s katerimi bi izboljšali standarde dobrobiti živali v 

skladu z javnim mnenjem glede zdravstvenih in etičnih vprašanj; 

7. opozarja, da je v okviru vzajemnega priznavanja pravil na področju sanitarnih in 

fitosanitarnih ukrepov treba preprečiti nevarnosti za okolje, ljudi in živali, kot na primer 

zaradi ukinitve nadzora nad uvozom živil in krme; 

8. poudarja, da je Komisija objavila prvo oceno učinka sporazuma o prosti trgovini med 

EU in Avstralijo, a ugotavlja, da evropski proizvajalci in izvozniki kmetijskih 

proizvodov zaradi omejenih informacij o uvozu, zlasti o podkategorijah v sektorju 

mesa, morda ne bodo mogli v celoti oceniti morebitnih prednosti in pomanjkljivosti, ter 

obžaluje, da ocena ni razvrščena po državah članicah EU in sektorjih in da ni na voljo 
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informacij o morebitnih posledicah za najbolj oddaljene regije, pa tudi o posledicah 

izstopa Združenega kraljestva iz EU za veljavne kvote; prav tako z zaskrbljenostjo 

ugotavlja, da se bo po podatkih iz študije v EU najbolj zmanjšala sektorska proizvodnja 

mesa prežvekovalcev, in pričakuje, da bo opravljena dodatna podrobna analiza, s katero 

bi zapolnili to informacijsko vrzel; 

9. poudarja, da je za evropske izvoznike kmetijskih proizvodov avstralski trg nov in 

zajema 23 milijonov potrošnikov, s čimer je več kot dvajsetkrat manjši od evropskega 

trga, ter da so evropski defenzivni interesi v kmetijstvu omejeni na zaščito geografskih 

označb in nišnih proizvodov ter pogojeni z odpravo netarifnih ovir; zato poziva 

Komisijo, naj ustrezno upošteva to dejstvo; 

10. je zaskrbljen zaradi tveganja resnega neravnovesja v določbah sporazuma, ki se 

nanašajo na kmetijstvo, kar bi škodilo kmetijskim proizvajalcem iz EU, in poudarja, da 

se kmetijstva ne sme uporabljati kot sredstva za povečevanje dostopa nekmetijskih 

proizvodov in storitev na avstralski trg; 

11. ugotavlja, da avstralska kmetijska gospodarstva ne krijejo stroškov za elektronsko 

identifikacijo ovc, območja, ranljiva za onesnaževanje z nitrati, ali sežiganje poginulih 

živali, in poziva, naj se to navede na oznakah; 

12. poudarja, da je treba v okviru pogajanj ohraniti previdnostno načelo, na katerem 

temeljijo predpisi EU o varnosti hrane, in pristop „od vil do vilic“, ki vzpostavlja strožja 

pravila EU, ter sanitarne in fitosanitarne standarde in postopke EU; 

13. želi opozoriti na občutljivo naravo nekaterih evropskih kmetijskih sektorjev, na primer 

sektorjev govejega, kozjega in ovčjega mesa, sladkorja, medu, žitaric in mlečnih 

izdelkov, med katerimi jih je več utrpelo hude krize, ki so terjale posebne programe 

pomoči, in meni, da bi utegnilo imeti nadaljnje odprtje trgov v teh sektorjih dodatne 

negativne in občutne posledice za evropske proizvajalce; zato poziva Komisijo, naj 

zagotovi enake pogoje in kot občutljive obravnava tiste proizvode, v zvezi s katerimi bi 

neposredna konkurenca kmetijske proizvajalce EU izpostavila prevelikemu ali 

nevzdržnemu pritisku, ter poziva k vključitvi ustreznih in učinkovitih dvostranskih 

zaščitnih ukrepov, prehodnih obdobij in zmanjšanih ustreznih kvot, da bi glede na 

konkurenčnost avstralskega sektorja preprečili nenaden porast uvoza, ki bi lahko močno 

oškodoval ali ogrozil evropske proizvajalce v občutljivih sektorjih oziroma mala in 

srednja podjetja; 

14. meni, da EU ne sme sprejemati nikakršnih zavez v zvezi z najbolj občutljivimi 

kmetijskimi proizvodi, kot so mlečni izdelki, goveje in ovčje meso ter posebne vrste 

sladkorja, temveč mora zagotoviti enake pogoje in te proizvode izključiti iz pogajanj; 

15. poudarja, da lahko trgovinski sporazumi temeljijo zgolj na vzajemni koristi, in poziva 

Komisijo, naj zagotovi trajno zaščito pred tveganji, ki jih prinaša liberalizacija uvoza, 

tudi z vključitvijo zaščitnih klavzul v določbe sporazuma, ki bi jih bilo mogoče 

aktivirati z enostavnimi in prilagodljivimi mehanizmi, kadar bi uvoz iz Avstralije 

presegel določeno omejitev in povzročil čezmerno neravnovesje na evropskem trgu, pa 

tudi z vključitvijo dvostranske zaščitne klavzule s časovno neomejeno veljavnostjo za 

kmetijski sektor; 
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16. izraža upanje, da ukrepov, ki jih je Unija sprejela v sektorju mleka in mlečnih izdelkov 

med krizo, Avstralija ne bo obravnavala kot državno pomoč (kot se je v preteklosti že 

zgodilo v sektorju paradižnika) in jih torej uporabila kot izgovor za omejitev dostopa 

evropskih proizvodov do avstralskega trga; 

17. poziva Komisijo, naj pred začetkom kakršnih koli pogajanj o kmetijskih zadevah reši 

vsa trenutna trgovinska nesoglasja med EU in Avstralijo, kot so med drugim polemike o 

protidampinških ukrepih, ki so jih avstralske oblasti uvedle za evropska podjetja za 

predelavo paradižnika; 

18. poudarja, da je pomembno opredeliti skupna merila glede kakovosti in varnostne 

standarde za kmetijske proizvode, namenjene za trgovino; 

19. predvsem opozarja, da se v Evropski uniji jagnjeta lahko tržijo zgolj v starosti 6 ali 

9 mesecev, medtem ko Avstralija dovoljuje višjo starost, in sicer 12 mesecev; poudarja, 

da mora prihodnji sporazum določiti mejno starost 6 ali 9 mesecev za zakonito prodajo 

vse jagnjetine, ki ne izvira iz EU, na notranjem trgu EU; 

20. poudarja, da sporazum podpisnicama z nobenega vidika ne sme preprečiti, da bi 

neodvisno določali in izvajali legitimne politične cilje, vključno s cilji in zaščitnimi 

ukrepi na socialnem področju ter področju okolja in javnega zdravja; 

21. opozarja na vidik kumulativnega učinka večstranskih in dvostranskih trgovinskih 

koncesij EU na področju kmetijstva; zato zahteva, da se vse kmetijske koncesije EU v 

okviru predvidenih pogajanj ocenijo, pri tem pa se v celoti upoštevajo tiste, ki so že bile 

dodeljene STO (npr. nadomestilo v zvezi s hormoni v govejem mesu) in Kanadi 

(celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA)) ali bodo predvidoma v kratkem 

dodeljene Mercosuru, Mehiki, Novi Zelandiji in Združenim državam Amerike (v 

primeru obnovitve pogovorov o čezatlantskem partnerstvu za trgovino in naložbe 

(TTIP)); ugotavlja tudi, da je uvedba kvot CETA v primeru govejega mesa povzročila, 

da je skupna količina dodeljenih kvot dosegla prag absorpcijske sposobnosti evropskega 

trga, ki je v prejšnjem desetletju znašal 300.000 ton, kar pomeni, da je evropski trg, če 

upoštevamo še čedalje manjšo domačo porabo, skorajda zasičen; prav tako poudarja, da 

študija Komisije o kumulativnem učinku prihodnjih sporazumov kaže, da bi se lahko 

glede na predpostavke liberalizacije trgovinski primanjkljaj za goveje meso podvojil in 

povečal na skoraj 0,9 milijarde EUR; 

22. poziva Komisijo, naj ohrani usklajen pogajalski pristop, ki je v ravnovesju s pristopom, 

sprejetim v zvezi s spremljajočimi pogajanji z Novo Zelandijo, in naj pri tem upošteva 

posebnosti, na podlagi katerih se trga razlikujeta; 

23. opozarja, da je treba pri določanju obsega ponudb Unije skrbno upoštevati, da bodo po 

izstopu Združenega kraljestva iz EU vse morebitne tarifne kvote, ki bi jih dodelili 

Avstraliji, veljale za zmanjšani trg EU; poziva Komisijo, naj v trgovinskih pogajanjih z 

Avstralijo upošteva tekoča pogajanja o izstopu Združenega kraljestva iz EU in njegov 

vpliv na kmetijski in živilski sektor EU, pri čemer naj posebno pozornost nameni 

sektorjem, v katerih Združeno kraljestvo zagotavlja precejšen delež porabe in/ali uvoza; 

poudarja, da bo morala EU odslej pri odločanju, ali in kakšne vrste koncesije lahko 

ponudi v novih trgovinskih sporazumih, ustrezno upoštevati izstop Združenega 

kraljestva iz EU;  
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24. poziva Komisijo, naj na avstralskem trgu zagotovi ustrezno pravno varstvo geografskih 

označb EU in kakovostnih kmetijskih proizvodov EU, pa tudi ukrepe za obravnavo 

nepravilne uporabe ter zavajajočih informacij in praks; prav tako poziva Komisijo, naj 

kot ključni element uravnoteženega sporazuma zagotovi zaščito v zvezi z 

označevanjem, sledljivostjo in dejanskim poreklom kmetijskih proizvodov; 

25. vztraja, da je treba vključiti ukrepe za boj proti ponarejanju kmetijsko-živilskih 

proizvodov. 

26. priznava, kako pomemben je za EU sporazum z Avstralijo, s katerim bi bilo mogoče 

zmanjšati tarifne ovire za nekatere predelane kmetijske proizvode, omiliti neupravičeno 

stroge zdravstvene preglede ter učinkovito priznati in zaščititi geografske označbe, pri 

čemer bi morale biti jasne določbe o zaščiti čim več geografskih označb, med drugim za 

vina, tudi že zajeta v dvostranski sporazum med EU in Avstralijo o trgovini z vinom, pa 

tudi za žgane pijače in druga živila, in zaščita občutljivih sektorjev osnovni pogoj pri 

vseh sporazumih;  kljub temu spominja Komisijo, da bi bilo nesprejemljivo žrtvovati 

interese evropskega kmetijstva v korist sklenitve sporazuma in da je treba v skladu s 

členom 207(3) PDEU Odbor Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja 

redno obveščati o napredku pogajanj, povezanih z vsemi vidiki kmetijstva, prav tako pa 

poudarja, da se mora Komisija z vsemi kmetijskimi deležniki o vseh vidikih pogajanj 

posvetovati pregledno, pravočasno in celovito, mandat pa objaviti. 
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