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NÁVRHY

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

1. zdůrazňuje významnou úlohu zeměpisných označení a zaručených tradičních specialit 
při ochraně pověsti odvětví potravin a nápojů EU na jednotném trhu i na mezinárodních 
trzích, přestože představují pouze 7 % celkového prodeje potravin a nápojů EU;

2. připomíná, že hodnota všech těchto výrobků vzrostla na více než 75 miliard EUR, 
z čehož více než jedna pětina pochází z vývozu mimo EU; zdůrazňuje proto, že je třeba 
zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality chránit jako práva duševního 
vlastnictví, a to jak v rámci jednotného trhu, tak na celém světě prostřednictvím 
dvoustranných a mnohostranných dohod se zeměmi mimo EU;

3. upozorňuje na to, že povědomí spotřebitelů o těchto produktech zvyšují propagační 
kampaně, které usnadňují identifikaci jejich pravosti a nepřímo je chrání před 
přisvojováním a napodobováním; vyzývá Komisi, aby propagační kampaně týkající se 
zeměpisných označení a zaručených tradičních specialit posílila při příští revizi 
příslušných právních předpisů;

4. bere na vědomí velký potenciál on-line trhu se zeměpisnými označeními a zaručenými 
tradičními specialitami, zdůrazňuje však, že tohoto potenciálu lze dosáhnout pouze 
tehdy, budou-li lépe chráněna práva duševního vlastnictví; vyzývá Komisi, aby stála 
v čele ochrany on-line tím, že ji začlení do dvoustranných a mnohostranných 
obchodních dohod;

5. považuje za nezbytné chránit práva duševního vlastnictví za účelem podpory inovací, 
zejména s cílem zavést odolnější zemědělské odrůdy, aby bylo možné čelit změně 
klimatu a dosáhnout cílů Zelené dohody pro Evropu;

6. trvá však na tom, že by práva duševního vlastnictví neměla vést ke snížení rozmanitosti 
druhů a odrůd a ke ztrátě nezávislosti zemědělců; trvá rovněž na tom, že zemědělci musí 
zůstat vlastníky semen a šlechtitelského materiálu.


