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B8-0138/2018 

Resolucija Evropskega parlamenta o ukrepih ZDA v zvezi s kmetijsko podporo EU v 

okviru SKP (primer španskih oljk) 

(2018/2566(RSP)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju začasne odločitve ministrstva za trgovino ZDA, ki je uvedlo uvozno 

dajatev za španske oljke na podlagi ugotovitve, da je oljke v ZDA mogoče uvažati pod 

tržno ceno zaradi subvencij, ki jih dobivajo proizvajalci oljk v EU, 

– ob upoštevanju vprašanja za Komisijo Napad ZDA na kmetijsko podporo EU v okviru 

SKP (primer španskih oljk) (O-000006/2018 – B8-0007/2018), 

– ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika, 

A. ker odločitev ZDA, da uvedejo dajatev s spremenljivo odstotno stopnjo za oljke 

španskih proizvajalcev v prepričanju, da pomoč sektorju v okviru skupne kmetijske 

politike, pomeni nelojalno konkurenco ameriškim proizvajalcem; 

B. ker ta odločitev nepravično in samovoljno ogroža vse programe pomoči v kmetijstvu, 

kar vpliva na vse upravičence skupne kmetijske politike; 

C. ker je Komisija večkrat potrdila, da podporni ukrepi, podvrženi pregledom izravnalnih 

dajatev (shema osnovnega plačila, promocijski ukrepi, plačila za mlade kmete), ne 

vplivajo na višino cen na kmetijskih trgih ali v mednarodni trgovini; 

D. ker se ukrepi skupne kmetijske politike, o katerih teče preiskava, ne nanašajo na 

določen proizvod in zato proti njim ni mogoče uvesti izravnalnih ukrepov na podlagi 

drugega člena sporazuma STO o subvencijah in izravnalnih ukrepih; 

E. ker je bila skupna kmetijska politika z več reformami preoblikovana tako, da je večino 

svojih podpornih ukrepov prilagodila zahtevam Svetovne trgovinske organizacije v 

zvezi z „zeleno škatlo“, in je zdaj po zasnovi popolnoma skladna z njenimi sporazumi; 

F. ker če bodo te tarife ostale, bodo gospodarske posledice za španske oljkarje v naslednjih 

petih do desetih letih nanesle od 350 do 700 milijonov EUR; 

G. ker so tudi ZDA velik uporabnik kmetijskih subvencij iz „zelene škatle“; 

H. ker lahko napovedani ukrepi sprožijo plaz negativnih trgovinskih povračilnih ukrepov 

na obeh straneh Atlantika; ker bo to v končni fazi škodovalo proizvajalcem v EU in 

ZDA; ker stopnjevanje tega ravnanja ogroža že uveljavljene in skrbno dogovorjene 

sporazume Svetovne trgovinske organizacije; 

1. poziva organe ZDA, naj prekličejo napovedane ukrepe in na tem področju ponovno 

vzpostavijo vzajemno konstruktiven dostop, kar bo koristilo državljanom na obeh 

straneh Atlantika; 
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2. poziva Komisijo, naj združi sile s španskimi oblastmi, da bi zaščitili žrtve tega 

protekcionističnega napada; 

3. poziva Komisijo, naj sprejme vse potrebne dvostranske ukrepe v okviru Svetovne 

trgovinske organizacije, s katerimi bo ubranila sistem pomoči v naši skupni kmetijski 

politiki, ki ga je Svetovna trgovinska organizacija odobrila v postopku „zelene škatle“; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji in organom ZDA. 


