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Usnesení Evropského parlamentu o opatřeních k nápravě dopadu rozhodnutí WTO ve 
sporu o Airbus na evropské zemědělství
(2019/2895(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na rozhodnutí, které dne 2. října 2019 přijal rozhodce Světové obchodní 
organizace (WTO) ve sporu o dotace pro společnost Airbus (DS316) a kterým se 
povoluje uvalení amerických protiopatření na vývoz z EU v hodnotě 7,5 miliardy USD 
(6,8 miliardy EUR),

– s ohledem na formální rozhodnutí, které dne 14. října přijal orgán WTO pro řešení 
sporů a kterým tato protiopatření schválil,

– s ohledem na rozhodnutí USA zavést s platností od 18. října 2019 novou valorickou (ad 
valorem) celní sazbu ve výši 25 % na některé zemědělské produkty a valorickou (ad 
valorem) celní sazbu ve výši 10 % na nezemědělské produkty,

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že USA jsou pro zemědělské produkty vyvážené z EU-28 destinací 
číslo jedna, přičemž v roce 2018 dosáhl vývoz do této země 22,3 miliardy EUR; 
vzhledem k tomu, že tento vývoz napomáhá udržet s USA kladnou obchodní bilanci;

B. vzhledem k tomu, že nová cla, která odpovídají 1,1 miliardy EUR, zasáhnou vývoz 
zemědělsko-potravinářských výrobků z EU v hodnotě 4,3 miliardy EUR (60 % celkové 
hodnoty protiopatření);

C. vzhledem k tomu, že hlavními zeměmi, na které rozhodnutí USA dolehne, budou v 
pořadí závažnosti Spojené království, Francie, Španělsko, Itálie, Německo a Irsko a že 
vývoz z těchto zemí představuje 97 % celkového vývozu, na nějž se tato nová cla 
vztahují; vzhledem k tomu, že tato opatření se nepříznivě projeví i v zemědělsko-
potravinářském odvětví v dalších členských státech;

D. vzhledem k tomu, že tyto sankce podle pravidel WTO jsou namířeny zejména na 
zemědělské produkty, které jsou emblematickými produkty EU, mají velmi vysokou 
přidanou hodnotu a často jsou chráněny v rámci režimů jakosti EU (víno a lihoviny, 
mléčné výrobky a maso, olivový olej a stolní olivy), a že protiopatření Spojených států 
v oblasti obchodu se týkají z 92 % právě těchto produktů;

E. vzhledem k tomu, že se nově zavedená cla, byť v menší míře, vztahují i na jiné 
zemědělsko-potravinářské produkty, jako je vepřové maso, káva, sladké sušenky, 
ovocné šťávy, čerstvé citrusy a jiné ovoce a zelenina;

F. vzhledem k tomu, že zemědělci a hospodářské subjekty v zemědělsko-potravinářském 
řetězci jsou po ruském embargu znovu obětí nezemědělského obchodního konfliktu a že 
rozhodnutí americké strany uplatňovat tato cla bude platit tak dlouho, dokud členské 
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státy nevyhoví rozhodnutí WTO ve sporu o Airbus;

G. vzhledem k tomu, že americká protiopatření vnesou další nestabilitu na vnitřní trh EU, 
který se již nyní musí potýkat s narušením způsobeným ruským embargem a 
připravovat se na možné ekonomické důsledky odchodu Spojeného království z EU;

H. vzhledem k tomu, že v případě některých odvětví, jako např. stolních oliv, olivového 
oleje a masných výrobků, rozhodnutí USA ještě více ohrozí křehkou situaci na vnitřním 
trhu, která zde již panuje, zatímco v jiných, stabilnějších odvětvích, jako je výroba vína 
a mléčných výrobků, hrozí, že způsobí vážné celkové narušení trhu;

I. vzhledem k tomu, že u produktů, jichž se nové celní sazby týkají, může dojít k 
významnému zvýšení cen pro spotřebitele; vzhledem k tomu, že většinu těchto produktů 
lze nahradit alternativami jiného původu;

J. vzhledem k tomu, že podle stávajících pravidel EU nelze přeprogramovat již schválené 
propagační kampaně zaměřené na americký trh a některá opatření, která již byla přijata 
k propagaci produktů velmi vysoké hodnoty, se v případě, že budou uplatněna americká 
cla, mohou ukázat jako neúčinná;

1. bere na vědomí, že americké kroky schválil orgán WTO pro řešení sporů, a vyjadřuje 
hluboké znepokojení nad rozhodnutím USA zavést protiopatření vůči Evropské unii v 
důsledku sporu o Airbus namísto snahy dospět k řešení u jednacího stolu;

2. zdůrazňuje, že tato cla budou mít značný negativní dopad nejen na členské státy a 
produkty, proti nimž jsou namířena, ale také na celé odvětví zemědělství a zemědělsko-
potravinářský řetězec v celé EU;

3. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že USA neprojevily zájem v reakci na snahy EU 
nalézt včas ještě před uplatněním celních sazeb společné řešení;

4. naléhavě vyzývá Komisi, aby v souladu s pravidly WTO rychle uvolnila podporu pro 
odvětví nejhůře zasažená těmito cly a aby využila veškeré nástroje a opatření společné 
zemědělské politiky (SZP), které jsou k dispozici, s cílem vypořádat se s narušeními 
vnitřního trhu, jako je stažení z trhu v případě ovoce a zeleniny a režimy soukromého 
skladování pro sýry a jiné mléčné výrobky, a v této souvislosti vyjadřuje hluboké 
politování nad tím, že v rozpočtu na rok 2020 chybí možnosti financování ad hoc;

5. vyzývá Komisi, aby pozorně monitorovala trh EU v rámci celého potravinového řetězce 
s cílem zachytit případná narušení způsobená uplatňováním těchto sankcí a dominovým 
efektem vyvolaným produkty, které byly z potravinového řetězce vytlačeny;

6. podporuje rozšíření záběru propagačních kampaní EU tak, aby pomáhaly členským 
státům posílit jejich postavení na třetích trzích a nalézt nová odbytiště pro produkty EU, 
na které cla směřují;

7. zdůrazňuje, že je třeba zabezpečit přístup na trh pro produkty postižené americkými cly 
tak, že budou odstraněny technické překážky, které bránily hospodářským subjektům v 
tom, aby plně využívaly vývozní možnosti v rámci jiných dohod o volném obchodu;



PE643.367v01-00 4/4 RE\1193494CS.docx

CS

8. žádá Komisi, aby umožnila větší flexibilitu ve způsobu vedení výše zmíněných 
propagačních kampaní, aby mohly hospodářské subjekty pohotově reagovat a 
přeorientovat se na alternativní trhy tím, že přeprogramují aktivity, které již byly 
schváleny pro trh ve Spojených státech;

9. naléhavě žádá Komisi, aby nechala otevřený prostor k jednání ve snaze nalézt rychlé 
řešení, utlumit rostoucí napětí v obchodu mezi oběma stranami a dosáhnout zrušení 
těchto represivních cel na zboží z EU;

10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.


