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JAVASLATOK 

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 

az alábbi módosításokat: 

1. úgy véli, hogy Ausztrália a mezőgazdasági termékek globális kereskedelmének egyik 

legfontosabb szereplője, amely erős, a kivitelt megcélzó ágazatokat alakított ki (a 

termelés 70%-a kerül exportra); 

2. úgy véli, hogy 2015-ben Ausztrália volt a marha- és a borjúhús harmadik, a tejtermékek 

nyolcadik, a szántóföldi növények ötödik és a cukor harmadik legnagyobb exportőre a 

világon; 

3. rámutat, hogy a nagy méretű, extenzív gazdaságokkal összefüggő, alacsony 

mezőgazdasági termelési költségei miatt Ausztrália mezőgazdasági ágazata rendkívül 

versenyképes és fokozottan exportorientált, és folyamatosan új értékesítési 

lehetőségeket keres a nemzetközi piacon; hangsúlyozza ezért, hogy az ausztrál termelők 

és exportőrök számára a tárgyalások során prioritást fog képezni az, hogy a vámjellegű 

és a nem vámjellegű akadályok felszámolása és csökkentése révén kiszélesítsék az EU 

óriási piacához való hozzáférést,és úgy véli, hogy egy, a legérzékenyebb európai 

ágazatokat képviselő, kiegyensúlyozott és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás 

kölcsönösen előnyös lehet; 

4. hangsúlyozza, hogy az európai mezőgazdaság különleges szerepet tölt be a vidéki 

közösségek szerkezetének fenntartásában és Európa népességének élelmezésében; 

kiemeli, hogy a mezőgazdasági termelők és megélhetésük nem képezheti alku tárgyát a 

kereskedelmi megállapodásokban; 

5. úgy véli, hogy a magas követelmények és a kölcsönösség ösztönzése, valamint az uniós 

termelők által a fenntartható mezőgazdaságra vonatkozóan meghatározott szigorú 

szociális, termelési, környezetvédelmi és állatjóléti normák és elvek teljes körű 

betartása elengedhetetlen egy kiegyensúlyozott szabadkereskedelmi megállapodáshoz, 

amely lehetőségeket kínálhat az európai termelők számára és előmozdíthatja az EU mint 

kulcsfontosságú globális szereplő helyzetét; úgy véli, hogy ezeket a normákat a belső 

piacon belül sem az import sem az export révén nem szabad fellazítani, és rámutat arra, 

hogy a fenntartható termelés tiszteletben tartása és az uniós jog által meghatározott 

élelmiszerbiztonsági, humán egészségügyi, fogyasztóvédelmi, állategészségügyi és 

állatjóléti normák szigorú védelme valamennyi szabadkereskedelmi megállapodásra 

irányuló uniós tárgyalás alapvető és alku tárgyát nem képező alapelve az európai 

mezőgazdaság tekintetében; 

6. rámutat arra, hogy a lakosság egészségügyi és etikai meglátásaival összhangban 

biztosítani kell az állatjólét továbbfejlesztésének lehetőségét; 

7. rámutat arra, hogy az egészségügyi és növényegészségügyi intézkedéseket érintő 

szabályok kölcsönös elismerése nem vezethet a környezet, az emberek és az állatok 

veszélyeztetéséhez, például az élelmiszerek és a takarmányok behozatali ellenőrzésének 
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megszűnése révén; 

8. üdvözli, hogy a Bizottság közzétette az EU–Ausztrália szabadkereskedelmi 

megállapodásra vonatkozó első hatásvizsgálatát, de megjegyzi, hogy az importtal 

kapcsolatban korlátozottan rendelkezésre álló információkra tekintettel a 

mezőgazdasági termékek uniós termelői és exportőrei nem biztos, hogy teljes 

mértékben értékelni tudják a számukra jelentkező potenciális előnyöket és hátrányokat, 

különösen a húságazat alkategóriáira vonatkozóan, és sajnálja, hogy nem áll 

rendelkezésre tagállamonkénti és ágazatonkénti értékelés, továbbá nincs információ a 

legkülső régiókra gyakorolt lehetséges hatásokról, illetve a brexitnek a meglévő 

kontingensekre gyakorolt hatásáról; emellett aggodalommal jegyzi meg, hogy a 

tanulmány várakozása szerint az uniós ágazati kibocsátás a kérődzők húsa tekintetében 

csökkenne a legnagyobb mértékben, és arra számít, hogy további részletes elemzést 

bocsátanak rendelkezésre e hiányzó információk pótlása érdekében; 

9. hangsúlyozza, hogy a mezőgazdasági termékek európai exportőrei számára Ausztrália 

egy új, 23 millió fogyasztót számláló piacot jelent, amely az európai piacnál 23-szor 

kisebb, és hogy az offenzív európai mezőgazdasági érdekek a földrajzi jelzések és a 

réspiaci termékek védelmére korlátozódnak, és a nem vámjellegű akadályok 

felszámolásától függnek; ezért felhívja a Bizottságot, hogy ezt vegye kellőképpen 

figyelembe; 

10. aggodalommal tölti el annak veszélye, hogy egy erősen kiegyensúlyozatlan 

mezőgazdasági megállapodás jöhet létre, amely hátrányosan érinti az Európai Unió 

mezőgazdasági termelőit, és hangsúlyozza, hogy a mezőgazdaságot nem szabad 

cserealapként felhasználni azért, hogy a nem mezőgazdasági termékek és a 

szolgáltatások számára fokozott hozzáférést harcoljanak ki az ausztrál piachoz; 

11. megjegyzi, hogy az ausztrál mezőgazdasági vállalkozásoknak nem kell viselniük a 

juhok elektronikus azonosításának, a nitrátérzékeny területeknek vagy az elhullott 

állatok elégetésének a költségeit, és kéri ennek címkézés révén történő 

egyértelműsítését; 

12. hangsúlyozza, hogy a tárgyalások keretében fenn kell tartani az uniós élelmiszer-

biztonsági rendelkezések alapját képező elővigyázatosság elvét, a szigorúbb uniós 

szabályokat meghatározó „termelőtől a fogyasztóig” megközelítést, valamint az uniós 

egészségügyi és növényegészségügyi szabványokat és eljárásokat; 

13. fel kívánja hívni a figyelmet bizonyos európai mezőgazdasági ágazatok érzékeny 

jellegére – például a marha- és borjúhús ágazat, a juh‑  és kecskehús ágazat, a cukor, a 

méz a gabonafélék ás a tejtermékek ágazata esetében, melyek közül a közelmúltban 

több is különleges sürgősségi támogatást igénylő súlyos válságon esett át –, és úgy véli, 

hogy ezekben az ágazatokban a nagyobb mértékű piacnyitás további negatív és káros 

következményekkel járhat az európai termelőkre nézve; felhívja ezért a Bizottságot, 

hogy gondoskodjon egyenlő versenyfeltételekről, érzékenyként kezelve azokat a 

termékeket, amelyek esetében a közvetlen verseny túlzott vagy fenntarthatatlan 

nyomásnak tenné ki az uniós mezőgazdasági termelőket, valamint releváns és hatékony 

kétoldalú védőintézkedések, átmeneti időszakok és megfelelő csökkentett kontingensek 

beillesztését kéri az ausztrál ágazat versenyképességére tekintettel az import olyan 

hirtelen megnövekedésének megelőzése érdekében, amely súlyosan sérti vagy sértheti 
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az érzékeny ágazatokon belüli, illetve a kis- vagy közepes méretű gazdasággal 

rendelkező európai termelők érdekeit; 

14. úgy véli, hogy a legérzékenyebb mezőgazdasági termékek, mint például a tejtermékek, 

a marhahús, a borjúhús, a juhhús, valamint a különleges cukrok tekintetében az EU-nak 

mindennemű kötelezettségvállalástól tartózkodnia kell, egyenlő versenyfeltételeket 

biztosítva, és ezeket a termékeket ki kell zárnia a tárgyalásokból; 

15. rámutat arra, hogy a kereskedelmi megállapodásokat csak kölcsönös előnyökre lehet 

alapozni, és sürgeti a Bizottságot, hogy biztosítson állandó védelmet a liberalizált 

import által jelentett fenyegetéssel szemben, ideértve többek között olyan védzáradékok 

belefoglalását a megállapodásba, amelyeket egyszerű és rugalmas mechanizmusok 

léptethetnének életbe, ha az ausztráliai import túllépné az előzetesen meghatározott 

határértékeket és súlyos egyensúlytalanságokat hozna létre az európai piacon, valamint 

egy korlátlan ideig érvényes kétoldalú védzáradékot a mezőgazdasági ágazat számára; 

16. reméli, hogy az Európai Unió által a tejipar válságával kapcsolatban elfogadott 

intézkedéseket Ausztrália nem tekinti az állami támogatás egy formájának (ahogy az 

korábban a paradicsom ágazatában történt), és így nem használják fel az európai 

termékek ausztrál piacra jutásának korlátozására; 

17. felhívja a Bizottságot, hogy mielőtt bármiféle tárgyalást kezdene mezőgazdasági 

kérdésekről, rendezzen valamennyi, az EU és Ausztrália között fennálló kereskedelmi 

vitát, ideértve többek között az ausztrál hatóságok által európai paradicsomfeldolgozó 

vállalatok vonatkozásában bevezetett dömpingellenes intézkedésekkel kapcsolatos vitát; 

18. hangsúlyozza a közös kritériumok azonosításának fontosságát a kereskedelmi célra 

szánt mezőgazdasági termékek minőségi és termékbiztonsági követelményei 

tekintetében; 

19. emlékeztet különösen arra, hogy az Európai Unióban a bárányokat csak 6 vagy 9 

hónapos korban lehet forgalomba hozni, Ausztráliában viszont idősebb, akár 12 

hónapos korban is engedélyezik ezt; hangsúlyozza, hogy a jövőbeli megállapodásnak az 

EU belső piacán történő jogszerű értékesítést illetően rögzítenie kell az EU-n kívülről 

származó bárányokra vonatkozóan egy 6 vagy 9 hónapos korhatárt; 

20. hangsúlyozza, hogy a megállapodás semmilyen tekintetben nem akadályozhatja meg 

bármely felet abban, hogy önállóan szabályokat hozzon legitim szakpolitikai célok 

meghatározása és végrehajtása érdekében, ideértve a szociális, környezetvédelmi és 

közegészségügyi célokat és biztosítékokat; 

21. hangsúlyozza a többoldalú és a kétoldalú megállapodásokban az EU által a 

mezőgazdasági ágazatot érintően tett kereskedelmi engedmények kumulatív hatását; 

megköveteli ezért, hogy a tervezett tárgyalások keretében az EU által tett bármely 

mezőgazdasági engedmény értékelése során vegyék teljes körűen figyelembe azokat a 

mezőgazdasági engedményeket, amelyekről már megállapodás született a WTO 

keretében (például a hormonkezelt marhahús miatti kompenzáció), Kanadával (az 

átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) keretében), vagy amelyekről 

hamarosan megállapodás fog születni a Mercosurral, Mexikóval, Új-Zélanddal és az 

Egyesült Államokkal (a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségre (TTIP) 
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irányuló tárgyalások folytatása esetén); megjegyzi továbbá, hogy a marha- és borjúhús 

esetében a már megállapodott kontingensek kumulált mennyisége a CETA-

kontingenssel együtt eléri az európai piac felvevőképességének a 2000-es években 

300 000 tonnában rögzített határát, és a csökkenő belső fogyasztással együtt ez azt 

jelenti, hogy az uniós piac a telítettségi szinthez közelít; végezetül hangsúlyozza, hogy a 

jövőbeli megállapodások kumulált hatásáról a Bizottság által készített tanulmány 

rámutat, hogy a külkereskedelmi mérleg hiánya a marha- és borjúhús esetében a 

kétszeresére nőhet és közel 0,9 milliárd eurót érhet el; 

22. felhívja a Bizottságot, hogy továbbra is alkalmazzon harmonizált tárgyalási 

megközelítést, egyensúlyba hozva azt az Új-Zélanddal folytatott kapcsolódó tárgyalások 

során elfogadott megközelítéssel, kellően szem előtt tartva a két piac eltérő 

sajátosságait; 

23. emlékeztet arra, hogy az Ausztráliának esetlegesen biztosított vámkontingensek a 

brexitet követően egy szűkebb közösségi piacra fognak vonatkozni; felhívja a 

Bizottságot, hogy az Ausztráliával folytatott kereskedelmi tárgyalások során vegye 

figyelembe a folyamatban lévő brexit-tárgyalásokat és a brexit uniós mezőgazdasági és 

élelmiszeripari ágazatokra gyakorolt hatását, különösen azokban az ágazatokban, 

amelyekben az Egyesült Királyság által képviselt fogyasztás és/vagy import jelentős 

mennyiséget tesz ki; hangsúlyozza, hogy mostantól fogva az Uniónak gondosan 

figyelembe kell vennie a brexitet annak meghatározásakor, hogy az Unió az új 

kereskedelmi megállapodásokban milyen esetleges engedményeket kínálhat fel – ha 

egyáltalán felkínál-e engedményt –, és szükség esetén felül kell vizsgálnia a tárgyalási 

felhatalmazást; 

24. felhívja a Bizottságot, hogy gondoskodjon az uniós földrajzi jelzések és a minőségi 

uniós mezőgazdasági termékek ausztrál piacon történő megfelelő jogi védelméről, 

valamint az illetéktelen használat és a félrevezető információk és gyakorlatok kezelésére 

szolgáló intézkedésekről; felhívja továbbá a Bizottságot, hogy a megállapodás 

kiegyensúlyozottságának alapvető elemeként biztosítson védelmet a mezőgazdasági 

termékek címkézése, nyomonkövethetősége és tényleges származása tekintetében; 

25. ragaszkodik ahhoz, hogy a megállapodásnak tartalmaznia kell az agrár-élelmiszeripari 

termékek hamisítása elleni küzdelemre irányuló intézkedéseket; 

26. elismeri egy Ausztráliával kötött olyan megállapodás fontosságát az EU számára, amely 

csökkentheti a vámjellegű akadályokat bizonyos feldolgozott mezőgazdasági termékek 

tekintetében, lazíthatja az esetlegesen szükségtelenül szigorú egészségügyi 

ellenőrzéseket, valamint hatékonyan elismerheti és védheti a földrajzi jelzéseket, mivel 

bármely megállapodásnak előfeltételét kell, hogy képezze a lehető legnagyobb számú 

földrajzi jelzést védő világos rendelkezés, többek között a borokra – ideértve a már az 

EU és Ausztrália közötti borkereskedelemről szóló megállapodás hatálya alá tartozókat 

–, a szeszes italokra és más élelmiszerekre vonatkozóan; emlékezteti azonban a 

Bizottságot, hogy a megállapodás létrehozása érdekében nem fogadható el az európai 

mezőgazdaság érdekeinek feláldozása, továbbá hogy az EUMSZ 207. cikkének (3) 

bekezdésével összhangban az Európai Parlament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Bizottságát rendszeresen tájékoztatni kell a tárgyalások előrehaladásáról a 

mezőgazdaságot érintő minden szemponttal kapcsolatban, és hangsúlyozza, hogy a 
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Bizottságnak teljes mértékben átláthatóan, időben és átfogó módon be kell vonnia 

minden mezőgazdasági érdekelt felet a tárgyalások minden aspektusába, nyilvánossá 

téve ezáltal felhatalmazását. 
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