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POBUDE 

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja kot pristojni 

odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

A. ker iz študije Komisije iz decembra 2016 z naslovom Impacts of EU trade agreements 

on the agricultural sector (Vplivi trgovinskih sporazumov EU na kmetijski sektor) 

izhaja, da se je agroživilski izvoz EU zaradi njenih sporazumov z Mehiko, Južno Korejo 

in Švico povečal za več kot eno milijardo EUR, dodana vrednost v agroživilskem 

sektorju pa za 600 milijonov EUR; ker se je izvoz kmetijskih proizvodov EU od začetka 

uporabe prostotrgovinskega sporazuma EU s Perujem (marca 2013) in Kolumbijo 

(avgusta 2013) v obe državi znatno povečal (v Peru za 73 %, v Kolumbijo pa za 82 %); 

B. ker je EU od leta 2013 največja izvoznica agroživilskih proizvodov in ima od leta 2010 

izvozni presežek; ker se agroživilski izvoz EU v tretje države povečuje in je leta 2017 

dosegel rekordno vrednost 137,9 milijarde EUR; ker je EU tudi največja uvoznica 

kmetijskih proizvodov iz držav v razvoju; 

1.  poudarja, da mora biti trgovinska politika EU skladna z drugimi politikami EU, kot sta 

razvojna in okoljska politika, ter prispevati k uresničitvi ciljev skupne kmetijske politike 

(v nadaljnjem besedilu: SKP), zlasti tako, da se zagotovita pravičen življenjski standard 

za kmetijsko skupnost in preskrba potrošnikov po razumnih cenah; poudarja, da bi 

moral agroživilski sektor EU izkoristiti možnosti za rast, ki jih ponuja izvoz, saj naj bi 

po ocenah 90 % dodatnega svetovnega povpraševanja po agroživilskih proizvodih v 

naslednjem desetletju prišlo iz držav zunaj Evrope; poudarja, da mora SKP zadovoljiti 

potrebe evropske družbe v zvezi s hrano, okoljem in podnebjem, preden se bo 

osredotočila na proizvodnjo za prodajo na mednarodnih kmetijskih trgih; poudarja, da 

bi morale imeti t. i. države v razvoju dovolj priložnosti, da vzpostavijo in vzdržujejo 

lasten čvrst agroživilski sektor; 

2. meni, da so zahteve mednarodne trgovine in Svetovne trgovinske organizacije zelo 

pomembno vplivale na več revizij SKP po letu 1990; meni, da so zaradi teh sprememb 

evropski kmetijski proizvodi in evropski agroživilski sektor bolj konkurenčni, da pa so 

te spremembe tudi ogrozile velike dele kmetijskega sektorja, saj so jih izpostavile 

nestabilnosti svetovnih trgov; meni, da je prišel čas, kot je predlagano v sporočilu 

Komisije o prihodnosti za kmetijstvo in prehrano v Evropi, da bi osredotočili bolj na 

druge cilje SKP, kot so življenjski standard kmetov in zadeve v zvezi z zdravjem, 

zaposlovanjem, okoljem in podnebjem; 

3. potrjuje, da sta trgovinska in kmetijska politika EU medsebojno tesno povezani in bo 

tako ostali tudi v prihodnje, da trgovinska politika ne sme imeti prednosti pred 

kmetijsko in da je treba dati prednost ohranjanju in razvoju trajnostnega kmetijstva; 

poudarja, da ta povezava poudarja pomembno vlogo, ki jo ima kmetijstvo tako pri 

dvostranskih pogajanjih za prostotrgovinske sporazume EU kot pri večstranskih 

pogajanjih v okviru Svetovne trgovinske organizacije o vprašanjih, kot so dostop do 

trga za kmetijske proizvode, domača podpora, izvozne subvencije, zaščita geografskih 

oznak, sanitarna in fitosanitarna pravila, preudarna uporaba protimikrobnih zdravil za 

zmanjšanje širjenja protimikrobne odpornosti in poenostavitev uvoznih postopkov ter za 

zagotavljanje, da so kmetijski proizvodi, uvoženi na notranji trg EU, proizvedeni v 
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skladu z delovnimi in okoljskimi standardi EU, previdnostnim načelom, pravili o 

dobrobiti živali in drugimi varnostnimi standardi; 

4. vztraja, da so postopki in načini proizvodnje bistveni del socialnih, gospodarskih in 

okoljskih standardov svetovne trgovine s kmetijskimi proizvodi, in spodbuja Komisijo, 

naj pozove Svetovno trgovinsko organizacijo, da jih prizna kot takšne; 

5. poudarja, da mora biti izpolnjevanje ciljev iz Pariškega sporazuma o podnebnih 

spremembah ter ciljev trajnostnega razvoja eno od vodilnih načel vseh trgovinskih 

politik v zvezi s kmetijskimi proizvodi; ugotavlja, da Komisija v svojem razmisleku o 

izkoriščanju globalizacije pravilno opozarja na povpraševanje po bolj pošteni trgovini 

ter trajnostnih in lokalnih proizvodih kot na spremembo v globalizacijskem trendu; 

poudarja, da lahko trgovinska politika EU v veliki meri prispeva k doseganju ciljev 

trajnostnega razvoja in podnebnih ciljev iz Pariškega sporazuma; 

6. meni, da trgovinski sporazumi predvsem koristijo velikim kmetijskim podjetjem v EU 

in v tujini, lahko pa imajo tudi resne negativne socialno-ekonomske učinke na mala ali 

srednje velika kmetijstva v EU in v tretjih državah; 

7. pozdravlja napredek, ki je bil pri nedavnih dvostranskih trgovinskih pogajanjih dosežen 

pri zagovarjanju kmetijskih interesov EU, zlasti glede dostopa visokokakovostnih 

agroživilskih proizvodov EU do trga in glede zaščite geografskih označb v tretjih 

državah; je prepričan, da je ta trend mogoče nadaljevati in še izboljšati;  

8. poziva Komisijo, naj pri potekajočih in prihodnjih dvostranskih trgovinskih pogajanjih s 

tretjimi državami zagotovi enake konkurenčne pogoje na globalni ravni in kar najbolj 

previdno pristopi k vprašanju liberalizacije dostopa do trga v občutljivih kmetijskih 

sektorjih v tretjih državah in EU, tako da bo najprej obravnavala prehodna obdobja, 

tarifne kvote, ustrezne varnostne ukrepe, da bi se upoštevali socialni, okoljski in 

gospodarski učinki v EU ter v državah izvoza, morebitno izključitev najbolj občutljivih 

izdelkov s področja uporabe sporazumov po preučitvi vsakega primera posebej ter 

skladnost s pravili vzajemnosti v zvezi z občutljivimi kmetijskimi sektorji tretjih držav; 

ugotavlja, da se lahko to nanaša na različne izdelke, odvisno od trgovinskega partnerja; 

poudarja, da je treba za občutljive proizvode in za vsak sektor upoštevati najvišje 

kumulativne zneske kmetijskih koncesij, ki jih je EU dodelila v okviru vseh svojih 

mednarodnih podjetij; 

9. ponovno poudarja, da je treba v trgovinske sporazume vključiti učinkovite zaščitne 

klavzule, ki jih je mogoče hitro izvesti, da bi začasno ukinili preferenciale v primeru 

motenj na trgu, ki škodujejo občutljivim sektorjem; 

10. zato poudarja načelo kvalificiranega tržnega dostopa, ki pomeni, da mora uvoženo 

blago izpolnjevati standarde EU; 

11. meni tudi, da proizvodom, pri proizvodnji katerih se krčijo gozdovi, prilaščajo zemljišča 

ali viri in kršijo človekove pravice, ne bi smel biti dovoljen vstop na trg EU; 

12. obžaluje, da na 11. ministrski konferenci STO ni bil dosežen napredek na področju 

domače podpore kmetijstvu; kljub temu pozdravlja skupno izjavo EU s Cairnsko 

skupino pred konferenco in poziva Komisijo, naj nadaljuje sodelovanje na področju 
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domače podpore; ponovno poudarja, da prihodnja stališča EU o tej temi ne smejo imeti 

prednosti pred razpravami o prihodnosti in reviziji SKP ter morajo ustrezno upoštevati 

prenovljeno SKP; ob upoštevanju navedenega poudarja, da mednarodna pravila 

trgovanja ne bi smela omejiti možnosti za domačo podporo evropskemu kmetijstvu, ki 

je namenjena preprečevanju in upravljanju tržnih kriz, preusmeritvi kmetijskih praks v 

proizvodne sisteme, ki so gospodarsko učinkoviti ter okolju in podnebju prijazni, in 

boljši zaščiti strateške dobave rastlinskih beljakovin, da bo končno mogoče pospešiti 

razvoj krožnega gospodarstva; ugotavlja, da bi močni okoljski in socialni standardi še 

povečali kakovost javnih dobrin, ki jih ta politika zagotavlja evropejskim državljanom; 

13. opozarja, da je EU odpravila izvozne subvencije in da v sedanjem EU proračunu ni 

proračunske vrstice za izvozne subvencije; v zvezi s tem poziva trgovske partnerje EU, 

naj se zavežejo, da bodo zmanjšali domačo podporo, ki izkrivlja trgovino; poziva 

članice STO, ki še vedno dodeljujejo izvozne subvencije, naj izvedejo ministrski sklep o 

izvozni konkurenci, ki je bil sprejet 19. decembra 2015 v Nairobiju; 

14. zahteva, naj Komisija budno spremljala in okrepi obrambne ukrepe Unije za reševanje 

obstoječih in prihodnjih ovir za dostop na trg v tretjih državah, ki se povečujejo, pri tem 

pa spoštuje okolje in človekove pravice, vključno s pravico do hrane; poudarja, da 

večina teh ovir vpliva na kmetijske proizvode (v 27 % po podatkih iz podatkovne zbirke 

Komisije o dostopu do trga), ki se večinoma nanašajo predvsem na ukrepe za dostop do 

trga enotnega trga; 

15. poziva Komisijo, naj pri pripravi izmenjave ponudb in izračunu kvot predvidi in 

upošteva posledice izstopa Združenega kraljestva iz EU. 



 

PE618.230v02-00 6/7 AD\1151330SL.docx 

SL 

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE 

Datum sprejetja 24.4.2018    

Izid končnega glasovanja +: 

–: 

0: 

32 

0 

3 

Poslanci, navzoči pri končnem 

glasovanju 

William (earl) Dartmouthski, Laima Liucija Andrikienė, Tiziana 

Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, 

Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, 

Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David 

Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis 

Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, 

Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, 

Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil 

Namestniki, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, 

Dita Charanzová, Agnes Jongerius, Frédérique Ries 

 



 

AD\1151330SL.docx 7/7 PE618.230v02-00 

 SL 

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU 
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE 

32 + 

ALDE Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Frédérique Ries 

ECR David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil 

EFDD Tiziana Beghin, William (earl) Dartmouthski 

PPE Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago 

Fisas Ayxelà, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-

Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler 

S&D Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, 

Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Joachim Schuster 

VERTS/ALE Klaus Buchner, Yannick Jadot 

 

0 - 

  

 

3 0 

ENF France Jamet 

GUE/NGL Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz 

 

Uporabljeni znaki: 

+ : za 

- : proti 

0 : vzdržani 

 

 


