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NÁVRHY

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

1. zdůrazňuje, že v souvislosti se závažným zhoršením hospodářské situace, jež způsobila 
pandemie COVID-19, spolu s nejistotou, která vznikla v důsledku brexitu, 
a nespravedlivými cly, jež uvalily USA na některé evropské potravinářské výrobky, 
zůstal obchod EU se zemědělsko-potravinářskými produkty po celý rok 2020 víceméně 
stabilní,  jak pokud jde o vývoz, tak o dovoz, a to především díky maximálnímu úsilí 
zemědělců a celého potravinového řetězce; zdůrazňuje skutečnost, že roční přebytek 
obchodu Unie se zemědělsko-potravinářskými produkty přesáhl 60 miliard EUR; 
konstatuje však, že se tyto údaje mezi jednotlivými členskými státy značně liší; 
připomíná v této souvislosti, že Unie je největším obchodníkem se zemědělskými 
produkty na světě a že zemědělství a zemědělsko-potravinářské odvětví představují 
klíčové hnací síly pro vývoz a hospodářské oživení EU;

2. zdůrazňuje odolnost evropského zemědělství, zejména produktů s chráněným 
označením původu, a zemědělsko-potravinářského odvětví při zajišťování potravin 
a jejich dodávek; uznává zároveň, že krize způsobená pandemií COVID-19 prokázala 
závislost systému produkce potravin na dopravě a že koncentrace produkce a oslabování 
místních trhů jsou problematické a měly by být řešeny pomocí vhodných opatření; 
zdůrazňuje strategický význam těchto odvětví, a to tím spíše v době krize, stejně jako 
důležitost zajištění strategické autonomie EU; 

3. zdůrazňuje socioekonomický význam zemědělsko-potravinářských odvětví, jakož i 
vysoký počet podniků a pracovních míst, jež tato odvětví zahrnují, včetně míst pro 
pracovníky s nízkou kvalifikací; zdůrazňuje význam evropské zemědělsko-
potravinářské produkce coby primárního odvětví, které má zásadní význam pro zajištění 
potravin v Evropě, pro účinné fungování potravinového řetězce a pro životaschopnost 
a rozvoj venkovských oblastí a nejvzdálenějších regionů; zdůrazňuje, že úspěch 
evropského zemědělství souvisí se společnou zemědělskou politikou, která zlepšuje 
podmínky pro zemědělství a zaručuje zabezpečení potravin v EU, a nelze jej dosáhnout 
pouze na místní nebo regionální úrovni; poukazuje na to, že některé dohody o volném 
obchodu vážně ohrožují různá evropská zemědělská odvětví;

4. připomíná však, že se některé evropské zemědělsko-potravinářské trhy po výrazné 
ztrátě objemu prodejů ve spojení s nižšími cenami a mimo jiné rostoucími cenami krmiv 
a rostoucím dovozem, jež ohrožují jejich dlouhodobou udržitelnost, ocitly ve velmi 
zranitelné situaci; konstatuje, že pandemie měla významný dopad mimo jiné na odvětví 
hovězího, telecího, drůbežího a vepřového masa, brambor, vína, lihoviny a likéru, jakož 
i na odvětví chovu hospodářských zvířat, čerstvých potravin, masa a okrasných rostlin,  
a to z důvodu omezení odvětví cestovního ruchu v EU, poklesu světového trhu, pokles 
vývozu jak z hlediska objemu, tak hodnoty, zvýšení logistických nákladů a měnících se 
spotřebitelských zvyklostí; vyzývá k další podpoře s cílem obnovit a diverzifikovat 
tento vývoz a získat zpět podíly na trhu, včetně mimořádných opatření pro odvětví vína 
a opatření pro odvětví ovoce a zeleniny ve vyvážejících nejvzdálenějších regionech; 
zároveň vyzývá k podpoře odvětví, jako je mimo jiné chov skotu a ovcí, která trpí 
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značné škody způsobené dovozem ze třetích zemí:

5. zároveň zdůrazňuje, že řešení důsledků pandemie COVID-19 nesmí zastínit další 
současné problémy a výzvy, jimž evropské zemědělství čelí; zdůrazňuje, že je nutné 
podrobně sledovat důsledky obchodních dohod mezi EU a Spojeným královstvím a EU 
a Mercosurem, zejména s ohledem na trhy s drůbežím masem, hovězím masem 
a mlékem v členských státech a na odvětví rybolovu, stejně jako v případě dohody mezi 
EU a Ukrajinou o volném obchodu s ohledem na mléčné výrobky;

6. zdůrazňuje, že pandemie COVID-19 přinesla zvláštní obtíže pro dodavatelské řetězce 
v odvětvích s vysokým podílem lidské práce, jako je odvětví ovoce, zeleniny 
a živočišných produktů, a že opatření usnadňující pokračování produkce a obchodu za 
těchto okolností musí lépe zohledňovat otázky týkající se dobrých životních podmínek 
pracovníků i jejich svobody pohybu;

7. zdůrazňuje, že EU vyváží vysoce kvalitní a vysoce hodnotné zemědělsko-potravinářské 
produkty a že potenciální pokles kupní síly na celém světě by mohl mít na tento vývoz 
negativní dopad; připomíná citlivou situaci, jíž toto odvětví před pandemií čelilo 
v důsledku brexitu a zvýšených cel USA, což byla situace, kterou ještě zhoršila 
pandemie; zdůrazňuje, že v příštích několika letech by zemědělské trhy mohly být 
nuceny reagovat na mnoho nejistot, jako je rozvoj chorob, šíření některých škůdců a 
změna klimatu; zdůrazňuje v tomto ohledu, že je třeba podporovat investice do 
zemědělských podniků s cílem umožnit zemědělskému odvětví přispět k reakci na 
výzvy po pandemii;

8. připomíná, že v mnoha odvětvích utrpěli zemědělci a pěstitelé vážné hospodářské ztráty 
v důsledku uzavření obchodů a stravovacích zařízení; zdůrazňuje, že vzhledem ke 
specifické povaze produkce potravin a používání vegetačních cyklů a čerstvých 
produktů jsou prvovýrobci obzvláště zranitelní v situaci neočekávaných extrémních 
podmínek na trhu; vyjadřuje politování nad tím, že Komise za těchto výjimečných 
okolností rychle neaktivovala vhodná tržní opatření včetně výjimečných opatření ke 
zmírnění a dalšímu předcházení hospodářským škodám způsobeným postiženým 
zemědělcům a pěstitelům; vyzývá Komisi, aby se z toho poučila a mohla tak 
v budoucnu lépe využívat příležitostí a poskytovat dostatečné zdroje, které usnadní 
rychlou akci; vyzývá v této souvislosti členské státy, aby přidělily odpovídající 
a smysluplnou část evropských prostředků na oživení (Next Generation EU) 
primárnímu sektoru;

9. připomíná, že mimořádná podpůrná opatření pro zemědělství a zemědělsko-
potravinářské odvětví, jež byla navržena na začátku pandemie, byla nedostatečná a že 
dodatečná pomoc poskytovaná členskými státy vedla k velmi odlišným vnitrostátním 
reakcím na krizi; trvá na tom, že je třeba zvýšit příděl prostředků na podpůrný program 
pro rok 2022 alespoň na úroveň roku 2020, neboť podpůrná politika EU je klíčovým 
prvkem pro přístup zemědělců na vnitřní i vnější trhy, zejména v kontextu vysoké 
nestability mezinárodního obchodu způsobené tím, že krize COVID-19 vedla ke snížení 
spotřeby některých zemědělských produktů; zdůrazňuje, že nízké ceny v kombinaci 
s vyššími náklady během pandemie a po ní snížily a budou i nadále snižovat investiční 
kapacitu zemědělských podniků; zdůrazňuje v tomto ohledu význam vnitrostátních 
plánů obnovy; vyzývá EU, aby finančně podporovala primární producenty, jimž v 
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důsledku narušení hrozí úpadek;

10. zdůrazňuje, že veškeré hospodářské stimulační plány a opatření EU musí brát v úvahu 
zemědělství v EU a jejích nejvzdálenějších regionech s ohledem na význam a produkční 
rozmanitost tohoto odvětví, jakož i směrovat toto odvětví k větší odolnosti jak 
z ekonomického hlediska, tak z hlediska životního prostředí se zaměřením na 
potravinovou soběstačnost; zdůrazňuje rovněž, že  je nezbytný přezkum a přepracování 
obchodní politiky EU, po nichž toto odvětví volá již několik let, reforma ohlášená 
Světovou obchodní organizací za předpokladu, že ji všichni členové budou dodržovat, 
i zásadní přepracování dohody mezi EU a Mercosurem – a to může a musí umožnit 
lepší obranu evropského zemědělského modelu a zájmů evropských zemědělců; 

11. zdůrazňuje význam zachování kvality, konkurenceschopnosti a udržitelnosti našeho 
zemědělského modelu tím způsobem, že budeme důrazně trvat na tom, že zemědělské 
a zemědělsko-potravinářské produkty vstupující na evropský trh musí být plně v 
souladu s environmentálními a sociálními předpisy EU a s vysokými standardy, které 
EU od našich zemědělců vyžaduje, aby se zabránilo nekalé hospodářské soutěži; 
zdůrazňuje, že v současné době je toto dodržování pravidel pochybné v důsledku 
chybějících přímo použitelných ustanovení v obchodních dohodách EU se třetími 
zeměmi, která by vyžadovala sociální a environmentální standardy podobné evropským 
standardům; 

12. trvá na tom, že by měly být zavedeny časté a důkladné kontroly, které by zaručily 
soulad výrobků ze třetích zemí; zdůrazňuje proto potřebu skutečné soudržnosti 
a součinnosti mezi obchodními a rozvojovými politikami a politikami v oblasti 
zemědělství a potravin, jakož i potřebu podporovat mezinárodní spolupráci v oblasti 
regulace a aktivní a udržitelnou obchodní politiku; trvá na tom, že je třeba vytvořit silné 
pobídky pro třetí země, aby dodržovaly standardy EU; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
obchod musí být založen na vyvážených, spravedlivých a transparentních pravidlech, 
aby se bránilo narušování hospodářské soutěže; zdůrazňuje, že koncepce strategické 
autonomie by neměla vést k protekcionismu;

13. Zdůrazňuje potřebu plně transparentního dodavatelského řetězce, který zaručí 
dodržování norem EU a poskytne spotřebitelům vysokou úroveň informovanosti; vítá 
závazek Komise učinit z dodržování Pařížské dohody „zásadní ustanovení“ obchodních 
dohod EU; zdůrazňuje, že aby byly environmentální cíle dohod EU o volném obchodu, 
zejména v souvislosti s obchodem se zemědělskými produkty, vymahatelné, musí být 
jasné, kvantifikovatelné, ověřitelné a založené na důkladných, transparentních 
a inkluzivních předběžných posouzeních dopadu na udržitelný rozvoj; vyzývá Komisi, 
aby i nadále spolupracovala s Parlamentem na zlepšování provádění a prosazování 
ustanovení o obchodu a udržitelném rozvoji; připomíná, že se Komise ve své strategii 
„od zemědělce ke spotřebiteli“ zavázala podporovat celosvětový přechod k 
udržitelnému zemědělsko-potravinářskému systému, zejména prostřednictvím úsilí o to, 
získat ambiciózní závazky třetích zemí v klíčových oblastech, jako jsou dobré životní 
podmínky zvířat, používání pesticidů a boj proti antimikrobiální rezistenci; 

14. zdůrazňuje, že provádění iniciativ a požadavků Zelené dohody pro Evropu by nemělo 
vést k přesouvání zemědělské výroby a lesnictví do třetích zemí, což by mělo negativní 
dopad na životní prostředí a klima; zdůrazňuje, že EU by měla své obchodní politiky 
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prosazovat přísné normy v oblasti životního prostředí a bojovat proti odlesňování 
prostřednictvím v souladu se zásadami Zelené dohody a usnesením Parlamentu ze dne 
16. září 2020 o úloze EU v ochraně a obnově světových lesů1;

15. připomíná rovněž svůj závazek podporovat drobné zemědělce, krátké dodavatelské 
řetězce, agroekologii a zachování a udržitelné využívání biologické rozmanitosti;

16. vítá pokyny Komise pro prověřování přímých zahraničních investic s cílem zabránit 
predátorskému převzetí oslabených podniků v EU v důsledku pandemie;

17. zdůrazňuje celosvětový význam dobře fungujícího vnitřního trhu pro zlepšení vývozní 
kapacity Evropy a zajištění bezpečnosti naší sítě výrobců, což vyžaduje pokrok v oblasti 
evropských právních předpisů, harmonizaci a jejich rychlé provádění, jako je tomu v 
případě směrnice o nekalých obchodních praktikách v potravinovém řetězci2; vyjadřuje 
hluboké znepokojení nad hlášeným nárůstem nekalých obchodních praktik během 
pandemie; vyzývá Komisi, aby sledovala uplatňování směrnice o nekalých obchodních 
praktikách členskými státy; 

18. Zdůrazňuje užitečnost zelených pruhů a pokynů pro sezónní pracovníky jako prvních 
prostředků k zachování fungování vnitřního trhu během pandemie; zdůrazňuje, že je 
důležité zajistit, aby zákazy vstupu v souvislosti s onemocněním COVID-19 ukládané 
třetím zemím neovlivnily tok zboží z jednoho členského státu do druhého, pokud 
tranzitní trasa prochází přes třetí zemi; konstatuje, že pandemie způsobila další narušení 
obchodu se zeměmi nebo územími EU, které nejsou napojeny na kontinentální Evropu, 
a proto je třeba prozkoumat řešení, jak tomu v budoucnu zabránit; připomíná, že 
rozštěpený proces testování řidičů nákladních vozidel, kteří projíždějí členské státy, 
vedl ke značným zpožděním na hranicích; vítá zmírnění požadavků na papírová 
osvědčení provázející zásilky potravinářských výrobků, ke kterému došlo během 
pandemie COVID-19, a vyzývá k trvalému přijímání digitálních osvědčení;

19. zdůrazňuje naléhavou potřebu zajistit, aby v důsledku pandemie nevznikaly 
a nezůstávaly žádné nové překážky obchodu s našimi nejbližšími obchodními partnery 
ze třetích zemí;

20. zdůrazňuje, že ačkoli by členské státy měly zachovat volný pohyb zejména léčivých 
přípravků, zdravotnického vybavení, nezbytných potravinářských výrobků a 
hospodářských zvířat podléhajících rychlé zkáze, některé hraniční přechody neumožnily 
upřednostnění přepravy zvířat a vozidla pro přepravu hospodářských zvířat pocházející 
z vysoce rizikových oblastí nebyla povolena v jiných oblastech, přičemž přepravovaná 
zvířata jsou vystavena desítkám dlouhých front a nepatřičného utrpení; vyzývá 
k zavedení vymahatelných pravidel, která zohlední stále nejistější situaci přepravy 
živých zvířat během zoonotických pandemií, a k vypracování pohotovostních plánů 
v případě nepředvídaných událostí, jako je uzavření hranic;

21. zdůrazňuje, že je třeba - částečně z důvodu narušení globálních výrobních řetězců a 
zvýšení nestability cen následkem pandemie COVID-19 - rozvíjet otevřenou 

1Přijaté texty, P9_TA(2020)0212.
2Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o nekalých obchodních 
praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci (Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59).
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strategickou autonomii EU s cílem zajistit přístup na klíčové trhy a snížit závislost na 
dovozu kritických produktů, jako jsou rostlinné bílkoviny; opakuje, že zemědělsko-
potravinářské systémy musí být vnímány jako klíčový aspekt otevřené strategické 
autonomie EU s cílem zajistit dostatečnou dostupnost bezpečných a kvalitních potravin 
a zachovat funkční a odolné potravinové řetězce a obchodní toky během budoucích 
krizí, v souladu s čl. 2 odst. 1 Pařížské dohody; zdůrazňuje, že pandemie COVID-19 
odhalila potřebu radikální transformace celého potravinového systému s cílem zajistit 
širší zabezpečení dodávek potravin a stabilní místní ceny, zejména pro nejzranitelnější 
skupiny obyvatel, a to na základě zásad potravinové soběstačnosti, a bojovat proti 
nekalým obchodním praktikám v případě těch, kdo jsou v potravinovém řetězci dále 
a níže;

22. zdůrazňuje význam transparentnosti a sledovatelnosti v potravinovém řetězci, zejména 
s ohledem na krizi COVID-19 a zoonotické epidemie, a vyzývá EU, aby byla 
průkopníkem označování původu zemědělsko-potravinářských produktů;

23. zdůrazňuje, že pandemie COVID-19 poukázala na zranitelnost globálního 
dodavatelského řetězce, především v oblasti potravin a zdraví, a na to, že je třeba 
budovat regionální hodnotové řetězce a posilovat regionální integraci; připomíná, že je 
třeba dodržovat zásadu soudržnosti politik ve prospěch rozvoje s cílem zajistit, aby 
evropský vývoz nebránil rozvoji místní produkce; vyzývá k tomu, aby byla na úrovni 
EU i třetích zemí upřednostňována místní produkce a spotřeba potravin, které zajistí 
tvorbu pracovních míst na místní úrovni, zaručí výrobcům a spotřebitelům spravedlivé 
ceny a sníží závislost zemí na dovozu a jejich zranitelnost vůči výkyvům mezinárodních 
cen;

24. připomíná, že narušení způsobená onemocněním COVID-19 upozornila na obtíže 
spojené s udržováním dlouhých dodavatelských řetězců a na výhody přechodu na kratší 
dodavatelské řetězce, zejména pokud jde o odvětví živočišné výroby a jeho závislost na 
dálkové přepravě krmiv a zvířat; konstatuje, že navzdory úsilí Komise o usnadnění 
přepravy zvířat prostřednictvím tzv. „zelených pruhů“ nebylo během rychle se 
rozvíjející epidemie zajištěno správné provádění nařízení č. 1/2005 o ochraně zvířat 
během přepravy3, což ohrožovalo dobré životní podmínky zvířat i zdraví řidičů;

25. zdůrazňuje, že je třeba se poučit z pandemie, vstoupit do diskuse po růstu a upřednostnit 
udržitelné dodavatelské řetězce; zdůrazňuje, že pandemie COVID-19 ukázala 
mimořádnou zranitelnost globalizované ekonomiky a má bezprecedentní dopad na 
celosvětový a regionální obchod s potravinami a zemědělskými produkty; zdůrazňuje 
dopad pandemie COVID-19 na zemědělská odvětví EU, která jsou závislá na 
dodávkách ze třetích zemí, a zdůrazňuje proto, že je třeba posílit kratší dodavatelské 
řetězce, zejména pokud jde o vstupy, místní potravinové sítě a přímý prodej, což může 
být zvláště prospěšné pro malé a střední výrobce;

26. zdůrazňuje význam katalytického účinku, který měla krize COVID-19 na elektronický 
obchod v zemědělsko-potravinářském odvětví, a zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby 
elektronický obchod byl pozitivním a podněcujícím nástrojem, který nebude 
v dodavatelském řetězci vytvářet nerovnováhu, jelikož se společnosti zabývající se 

3Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících 
činností (Úř. věst. L 3, 5.1.2005, s. 1).
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elektronickým obchodováním staví do pozice dalšího aktéra;

27. plně chápe potřebu transformovat evropské zemědělství a posunout jej směrem 
k produkci, která bude šetrnější k životnímu prostředí; je však hluboce znepokojen tím, 
že ambiciózní cíle strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ a strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2030, jakož i rozšířená podmíněnost přímých plateb 
v rámci prvního pilíře SZP, při neexistenci posouzení dopadů  spolu s výrazným 
snížením rozpočtu SZP v příštím finančním výhledu SZP představují obrovská rizika 
pro základní příjmy zejména malých zemědělských podniků a pro celkový objem 
zemědělské produkce v EU;

28. v této souvislosti konstatuje, že zemědělská produkce EU, kterou zatěžují nové 
požadavky v oblasti životního prostředí, klimatu a dobrých životních podmínek zvířat, 
nemusí být schopna odolávat konkurenci na volném trhu s produkty ze třetích zemí, 
jejichž výrobci nejsou stejnou měrou zatíženi výrobními požadavky a často mohou 
nabízet dumpingové prodejní ceny; zdůrazňuje proto, že stanovení nových 
ambiciózních cílů pro odvětví zemědělství v oblasti snižování emisí skleníkových 
plynů, používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v členských státech musí 
předcházet provádění vhodných investic a zavedení technologií, které zajistí stabilitu 
a kontinuitu zemědělské výroby.
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