
 

AD\1097132HU.doc  PE580.516v02-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 Európai Parlament 
2014-2019  

 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 
 

2015/2105(INI) 

7.6.2016 

VÉLEMÉNY 

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről 

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére 

a kereskedelem és beruházás új, előretekintő és innovatív jövőbeli 

stratégiájáról 

(2015/2105(INI)) 

A vélemény előadója: Esther Herranz García 

 



 

PE580.516v02-00 2/9 AD\1097132HU.doc 

HU 

PA_NonLeg 



 

AD\1097132HU.doc 3/9 PE580.516v02-00 

 HU 

JAVASLATOK 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 

a következő javaslatokat: 

1. úgy véli, hogy a közös agrárpolitika 1962-es bevezetése óta az európai politika egyik 

pillére; emlékeztet arra, hogy a közös agrárpolitika létrehozása óta az Európai Unió 

ragaszkodott a „közösségi preferencia” elvéhez, ami a tagállamokból származó termékek 

elsőbbségben való részesítését jelenti; 

2. megjegyzi, hogy az Európai Unió közös agrárpolitikája a világon alkalmazott jelentősebb 

agrárpolitikai stratégiák ellentéte, amelyeknél a mezőgazdasági termelők támogatása 

közvetlenül az árakhoz és a termelési mennyiségekhez kapcsolódik, és kontraciklikus 

jellegű; véleménye szerint ilyen körülmények között olyan mezőgazdasági 

szabadkereskedelmi megállapodásokat kell kötni, amelyek nem billenti ki egyensúlyából 

az európai mezőgazdasági és vidékfejlesztési ágazatot; 

3. hangsúlyozza, hogy a mezőgazdasági kereskedelmi és az agrár-élelmiszeripari ágazat 

kulcsszerepet játszik a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés előmozdításában, 

különösen a vidéki térségekben, és kiemeli, hogy az ágazatba való beruházás és az EU 

mint a világpiac kulcsszereplője helyzetének elősegítése alapvető fontosságú az európai 

mezőgazdasági termelés jövője szempontjából; 

4. tisztában van azzal, hogy az uniós gazdálkodók jelentős kihívásokkal fognak szembenézni 

a jövőben, így az agrár-élelmiszeripari ágazat beruházásainak ösztönzése és gazdasági 

növekedésének fellendítése érdekében elengedhetetlen egy stabil közös európai keret az 

európai gazdaságok KAP-on keresztül történő támogatására; 

5. üdvözli, hogy az Európai Bizottság „A mindenki számára előnyös kereskedelem” című 

közleményben utal az agrár-élelmiszeripari ágazatra, amelyben az exportlehetőségek 

kulcsfontosságúak, és tevékenyen elő kell mozdítani azokat a kereskedelemre és a 

beruházásra vonatkozó új közösségi stratégia révén; 

6. hangsúlyozza, hogy nagyobb következetességet kell biztosítani az új uniós kereskedelmi 

stratégia keretében javasolt intézkedések és a közös agrárpolitikán belül hozott 

intézkedések között annak érdekében, hogy a mezőgazdasági termelők számára megfelelő 

bevételt biztosítsunk, és megőrizzük az európai termelési modellt, amely tiszteletben tartja 

a környezetet, az állatokat, az élelmiszer-biztonságot és a területi egyensúlyt; emlékeztet 

arra, hogy biztosítani kell az európai mezőgazdasági modell gazdasági és társadalmi 

életképességét, amint azt a Parlament a transzatlanti kereskedelmi és beruházási 

partnerségről szóló, 2015. július 8-i állásfoglalásában már hangsúlyozta; 

7. sajnálja, hogy „A mindenki számára előnyös kereskedelem” című közlemény nem ismeri 

el kifejezetten a mezőgazdasági ágazat többfunkciós jellegét és sajátosan érzékeny 

pontjait mint az EU kereskedelempolitikájának kialakítása során szerepet játszó 

kulcsfontosságú elemet; 

8. a jelenlegi mezőgazdasági válságra való tekintettel fontosnak tartja, hogy új piacok 
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nyíljanak az uniós mezőgazdasági termékek, például a tejtermékek, a hús és az élő állatok, 

valamint a gyümölcsök és zöldségek számára; hangsúlyozza a nagy vásárlóerejű, új piaci 

lehetőségek feltárásának szükségességét; 

9. a harmadik országokkal kötendő két- vagy többoldalú megállapodások közül csak azok 

megtárgyalását és jóváhagyását ösztönzi, amelyek kiegyensúlyozottak, és 

valószínűsíthetően különleges védelmet biztosítanak a legérzékenyebb ágazatok, és 

megfelelő védelmet az összes európai mezőgazdasági termelő számára; határozottan 

támogatja azoknak az ágazatoknak a kizárását, amelyek súlyosan érintve lehetnek; 

10. úgy véli, hogy a szabadkereskedelmi megállapodások során meg kell védeni a 

mezőgazdasági termékek nyomonkövethetőségét és a hatékony származási szabályokat, 

ezáltal elkerülve azt a helyzetet, amikor is ezeket a szabályokat aláásnák más, az EU 

szabadkereskedelmi partnerei és más harmadik országok által kötött megállapodások; 

felhívja a Bizottságot, hogy vonja ki az érzékeny mezőgazdasági termékeket a származási 

szabályok kumulációjának valamennyi típusából; emlékezteti a Bizottságot, hogy a 

szabadkereskedelmi megállapodások célja az eredeti uniós termékekkel, valamint az EU 

szabadkereskedelmi partnerei által előállított termékekkel való kereskedelem elősegítése; 

11. szükségesnek tartja a mezőgazdasági kistermelők és a kiszolgáltatott térségek esetében 

felmerülő sajátos hátrányok figyelembevételét; úgy véli, hogy az Uniónak meg kell tudnia 

őrizni a magas színvonalú termelésben rejlő marketingerejét; támogatja az európai agrár-

élelmiszeripari ágazat szereplőinek átfogó módon történő bevonását új 

szabadkereskedelmi tárgyalások megkezdése előtt; 

12. úgy ítéli meg, hogy a Kanadával megkötendő, valamint az USA-val és Mercosurral 

tárgyalás alatt álló, illetve Ausztráliával és Új-Zélanddal tervezett szabadkereskedelmi 

megállapodás meg fogja nyitni az uniós piacot a világon a legversenyképesebb és a 

legnagyobb kiviteli lehetőségekkel rendelkező mezőgazdasági termelők előtt; ezért kéri a 

Bizottságot, hogy megfelelő módon védje meg az érzékeny mezőgazdasági termékeket; 

13. emlékeztet arra, hogy az Egyesült Államok továbbra is az uniós mezőgazdasági kivitel 

legnagyobb piaca; felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a transzatlanti 

kereskedelmi és beruházási partnerségről szóló tárgyalások nagyratörő, átfogó és 

kiegyensúlyozott, magas színvonalú kereskedelmi és beruházási megállapodáshoz 

vezessenek, amely előmozdítja a fenntartható, inkluzív növekedést, valamint a 

kereskedelmi kapcsolatok bővülését az uniós mezőgazdasági szektor számára; 

14. úgy véli, hogy növelni kell a mezőgazdaság hozzáadott értékét, és az új piacok megnyitása 

érdekében népszerűsítő kampányokat kell indítani; hangsúlyozza, hogy mindenképpen 

meg kell erősíteni az uniós minőségrendszereket, mivel ezek biztosítják a világpiacon az 

európai termékek legjobb arculatát, közvetett előnyöket nyújtva az európai mezőgazdaság 

egésze számára; 

15. létfontosságúnak tartja azonban a belső kereslet ösztönzését, különösen a gyümölcs- és 

zöldségfogyasztás tekintetében, mivel 28 tagállam közül 24-ben a fogyasztás nem éri el az 

Egészségügyi Világszervezet által ajánlott napi 400 grammos mennyiséget; 

16. üdvözli a Bizottság realisztikus értékelését, mely szerint a dohai fejlesztési menetrenddel 

kapcsolatban már régóta nem történt előrelépés; úgy véli, hogy még ha elengedhetetlenek 
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is a többoldalú tárgyalások, egyértelmű, hogy a dohai fejlesztési menetrend még az Unió 

részéről – például a Nairobiban rendezett 10. miniszteri konferencián – biztosított 

egyoldalú engedmények ellenére sem teljesítette az európai agrár-élelmiszeripari ágazat 

elvárásait; ezért felszólítja az Uniót, hogy határozzon meg egy új, hatékonyabb stratégiát a 

WTO-ban zajló többoldalú tárgyalások vonatkozásában; 

17. hangsúlyozza a Grúziával, Moldovával és Ukrajnával kötött társulási 

megállapodások/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodások jelentőségét 

az uniós mezőgazdasági szektor számára, és felhívja a Bizottságot és az uniós 

tagállamokat, hogy haladéktalanul biztosítsák e megállapodások teljes körű végrehajtását; 

18. úgy véli, hogy az európai mezőgazdasági érdekeket közvetlenül érintő kereskedelmi 

tárgyalások során a mezőgazdasági biztosnak vezető szerepet kell betöltenie valamennyi 

mezőgazdasági kérdés tekintetében; úgy véli továbbá, hogy a Bizottságon belüli 

kollegialitás jegyében a kereskedelmi megállapodások megkötésére vonatkozóan nem 

szabad olyan döntést hozni, amely szembemegy azzal az értékeléssel, amelyet a 

mezőgazdasági biztos az uniós mezőgazdaság alapvető érdekeire vonatkozóan adott; 

19. hangsúlyozza, hogy a mezőgazdaság rendkívüli stratégiai jelentőséggel bíró politikai 

terület, amelytől minden európai ember élelmezésbiztonsága és életmódja függ, valamint 

hogy az uniós kereskedelmi stratégiának összhangban kell lennie a közös agrárpolitika 

EUMSZ-ben meghatározott 39. cikkével; ezért elutasít minden olyan tárgyalást, amely 

veszélyeztetheti az európai agrár-élelmiszeripari ágazat beruházási törekvéseit, és amely 

az európai mezőgazdaságot olcsó alkutárgyként használja; felkéri a Bizottságot, hogy 

hagyjon fel azzal, hogy az ipar és a szolgáltatási szektor érdekeit a mezőgazdaság érdekei 

elé helyezi; 

20. sajnálja továbbá, hogy a mezőgazdasági termelők olyan politikai konfliktusok 

következményeit szenvedik el, amelyek nem a mezőgazdaságból erednek; 

21. hangsúlyozza a többoldalú vagy kétoldalú tárgyalásokból, vagy önálló rendszerekből, 

mint például az általános vámkedvezmény-rendszerből (GSP) eredő vámengedmények 

halmozott hatásából származó veszélyeket; emlékeztet arra, hogy az Unió mezőgazdasági 

behozatalának 71%-a már vámmentesen érkezik; 

22. úgy véli, hogy a kereskedelmi megállapodásokba védzáradékokat kell beépíteni az 

egyszerűsített és rugalmas mechanizmusok révén beindítandó intézkedések tekintetében; 

23. kéri a Bizottságot, hogy a legnagyobb gondossággal járjon el a piacra jutási ajánlatok 

kidolgozásakor vagy felülvizsgálatakor a kereskedelmi tárgyalások során, valamint hogy 

dolgozzon ki stratégiát az érzékeny ágazatok védelmére; kéri, hogy az említett ajánlatok 

következetesen alapuljanak a harmadik országoknak nyújtott új kereskedelmi 

engedmények által az uniós mezőgazdasági ágazatra gyakorolt hatások kimerítő 

értékelésén; 

24. emlékeztet arra, hogy a Bizottságnak egyedi hatásvizsgálatot kell végeznie minden új 

kereskedelmi megállapodásra irányuló javaslat esetében, ideértve a helyi és regionális 

piacokra gyakorolt hatásról szóló elemzést; ezért türelmetlenül várja a partnerországaink 

számára a különböző érzékeny termékek tekintetében már biztosított, tárgyalás alatt álló 

vagy tervezett kvóták halmozott hatásáról szóló, a Bizottság által a Mezőgazdasági és 
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Halászati Tanács 2016. április 11-i ülésén ígért hatásvizsgálat eredményeit; 

25. sürgeti a Bizottságot, hogy ezeket az értékeléseket időben továbbítsa a Parlament részére 

és várja meg, míg a Parlament állást foglal az adott ügyben, mielőtt bármilyen 

kereskedelmi ajánlatot elfogadna vagy tenne, illetve módosítsa vagy vonja vissza a már 

előterjesztett, illetve előterjesztésre váró kereskedelmi ajánlatokat, ha azok hatásainak 

elemzésekor hátrányos következményeket tárnak fel az érzékeny termékek 

vonatkozásában; kéri a Bizottságot a mezőgazdasági termékek világpiacának irányába tett 

uniós nyitás értékelésére; 

26. hangsúlyozza, hogy az uniós agrár-élelmiszeripari ágazat az Unió egyik hatékony 

gazdasági ágazata, amely kitűnik a minőség, a sokféleség és a termékinnováció révén, 

továbbá jelentősen hozzájárul az élelmezésbiztonsághoz; 

27. úgy véli, hogy mind a megállapodások megtárgyalásakor, mind pedig azok hatásának 

elemzésekor külön figyelmet kell fordítani a mezőgazdasági kis- és középvállalkozások 

védelmére; 

28. úgy véli, hogy a Bizottságnak egyértelmű és megbízható váminformációkat kell nyújtania 

a Parlament számára az Unióba belépő áruk tekintetében, és ezeket az árucikkeket 

nyomon kell követni; 

29. hangsúlyozza, hogy a környezetvédelemre, az élelmiszer-biztonságra, az állatjólétre és a 

szociális feltételekre vonatkozó, a társadalmi értékeket és az európai vásárlók igényeit 

tükröző szigorú uniós előírások gazdaságilag hátrányos helyzetbe hozzák az uniós 

gazdákat harmadik országbeli társaikkal szemben, figyelembe véve egyes harmadik 

országok termelési modelljeit, termelési struktúráik méretét és rendszerint alacsonyabb 

szintű normáit; úgy véli, hogy a kereskedelmi megállapodásoknak támogatniuk kellene a 

különböző kereskedelmi partnerek közötti tisztességes versenyt annak biztosítása 

érdekében, hogy az uniós gazdálkodók maximális hasznot tudjanak húzni a 

vámengedményekből, anélkül, hogy ki lennének téve a tisztességtelen versenynek; 

30. hangsúlyozza az élelmiszer-biztonságra vonatkozó uniós normák és a környezet 

kölcsönösségi mechanizmusok által történő védelmének szükségességét, valamint az 

olyan alapvető értékek megőrzését, mint az elővigyázatosság elve, a fenntartható 

mezőgazdaság, a magas szintű nyomonkövethetőség és a termékcímkézés; megállapítja, 

hogy nemzetközi szinten nagyok az eltérések az állatjóléti normák terén, és elítéli, amikor 

a kereskedelmi megállapodásokban a legkisebb közös nevezőt alkalmazzák; 

31. hangsúlyozza, hogy az uniós szabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében 

szigorúbb behozatali ellenőrzésre, valamint az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi 

Hivatal részéről az Unióba exportáló országok termelési és értékesítési feltételeinek 

szigorúbb felügyeletére van szükség; 

32. megjegyzi, hogy az Unió számos fejlett kereskedelmi partnere nem gondoskodik 

megfelelően az állatjólétről, például az Egyesült Államokban nincs szövetségi jogszabály 

a tenyészállatok levágás előtti védelmére vonatkozóan; követeli, hogy a Bizottság 

valamennyi jelenlegi és jövőbeli két- és többoldalú kereskedelmi megállapodásba építse 

be az állatjólétet mint kereskedelmi szempontot, előírva, hogy a fejlett országokból 

behozott valamennyi állati eredetű terméknek meg kell felelnie az állatjólétre vonatkozó 
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uniós jogszabályoknak, a fejlődő országokból származó importtermékeknek pedig az 

azokkal egyenértékű előírásoknak; 

33. hangsúlyozza, hogy az Unió és a harmadik országok között folytatott kereskedelmi 

tárgyalások során különös figyelmet kell fordítani a növényvédő szerek használatára, 

különös tekintettel alkalmazásuk eltérő módjaira, mivel a növényvédő szerek használatára 

vonatkozó normák az Unióban sokkal szigorúbbak, mint a harmadik országokban; 

34. hangsúlyozza, hogy gondoskodni kell arról, hogy a harmadik országokkal kötni kívánt 

megállapodások megtárgyalása során ne hozzanak olyan rendelkezéseket, amelyek 

csökkenthetik vagy gyengíthetik az agrár-élelmiszeripari ágazatban az Unió által jelenleg 

a fogyasztók számára biztosított garanciákat, különös tekintettel a géntechnológiával 

módosított szervezetekből vagy klónozásból származó termékekre;  

35. szorgalmazza, hogy az Unióba irányuló mezőgazdasági importot kizárólag akkor 

engedélyezzék, ha a behozandó termékek megfelelnek az európai fogyasztóvédelmi, 

állatjóléti és környezetvédelmi normáknak, valamint a minimális szociális előírásoknak; 

36. felszólítja a Bizottságot, hogy ne engedélyezze semmilyen olyan mezőgazdasági termék 

behozatalát, amelyet annak valós előállítási költségei alatt értékesítenek, így megelőzve a 

szociális, gazdasági és környezeti dömping minden formáját; 

37. kitart amellett, hogy pontos tájékoztatást kell adni a fogyasztók számára a kereskedelem 

tárgyát képező termékek jellemzőiről; 

38. mivel az oltalom alatt álló földrajzi jelölések az egyik legnagyobb versenyelőnyt kínálják 

az európai mezőgazdaság számára, valamint a földrajzi jelzések uniós rendszere általi 

védelmet harmadik országokból származó termékekre vonatkozóan is kérelmezni lehet, 

ezért sürgeti a Bizottságot, hogy továbbra is képviseljen határozott álláspontot e kérdésben 

az összes tárgyalás során, ideértve a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről 

szóló tárgyalásokat is; úgy véli, hogy nem szabad aláírni egyetlen olyan megállapodást 

sem, amely nem védi meg a földrajzi jelzéseket; 

39. sajnálja, hogy a közelmúltban lezárult vagy jelenleg zajló kereskedelmi tárgyalások 

értelmében kereskedelmi partnereink az uniós földrajzi jelzéseknek csupán egy „szűkített 

listáját” védik; kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki olyan szabályokat és megfelelő 

végrehajtási intézkedéseket, amelyek biztosítják valamennyi uniós földrajzi jelzés oltalmát 

azon harmadik ország piacán, amelyekkel jelenleg tárgyalások zajlanak; 

40. megállapítja, hogy a földrajzi jelzések harmadik országok általi oltalma és elismerése 

potenciálisan az európai agrár-élelmiszeripari ágazat egésze számára nagy értéket jelent, 

és úgy véli, hogy a hamisítás leküzdése érdekében valamennyi kereskedelmi 

megállapodásba védintézkedéseket kellene illeszteni; 

41. ezzel összefüggésben sajnálja, hogy a Kanadával kötött kereskedelmi megállapodásban 

számos, európai szinten védelmet élvező megnevezést generikus vagy szemi-generikus 

névként kezeltek; ebben a tekintetben sürgeti a Bizottságot, hogy a kereskedelmi 

tárgyalások során a meglévő uniós rendelkezésekkel összhangban álló, hatékony 

rendszerek létrehozása érdekében nyújtson támogatást azoknak az országoknak, amelyek 

még nem rendelkeztek a földrajzi jelölések oltalmáról; 



 

PE580.516v02-00 8/9 AD\1097132HU.doc 

HU 

42. hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy valamennyi szabadkereskedelmi tárgyalás során 

előrelépéseket érjenek el a mezőgazdasági termékek kereskedelme előtt álló egészségügyi, 

növényegészségügyi és egyéb, nem vámjellegű akadályok felszámolása terén, különös 

figyelmet fordítva az EU által megszabott határvonalakra, amelyek hatással lehetnek a 

fogyasztók egészségére; 

43. hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi megállapodásokat semmilyen körülmények között 

nem lehet az uniós jogszabályok megváltoztatására használni; 

44. hangsúlyozza, hogy a jelenleg zajló, a transzatlanti kereskedelmi és beruházási 

partnerséggel és az egyéb, szabályozási kérdésekkel foglalkozó tárgyalások keretében 

erősíteni kellene a mezőgazdasági kérdésekkel kapcsolatos szélesebb körű nemzetközi 

szabályozási együttműködést, amelynek kedvező hatással kellene lennie harmadik, főként 

fejlődő országokra; 

45. hangsúlyozza, hogy a termelékenység fokozása érdekében az Uniónak elő kellene 

mozdítania az innovációt, hogy meg lehessen küzdeni a világ egyre növekvő 

népességének problémájával, olyan kezdeményezéseket támogatva, amelyek többek 

között az éghajlatváltozás elleni küzdelemre, valamint arra törekszenek, hogy segítsék a 

gazdálkodókat a különféle környezeti kihívásokhoz való alkalmazkodásban. 
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