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B8-0148/2018 

Az Európai Parlament állásfoglalása a KAP keretében nyújtott uniós mezőgazdasági 

támogatásra vonatkozóan bevezetett egyesült államokbeli intézkedésekről (a spanyol 

olajbogyó kapcsán) 

(2018/2566(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának előzetes határozatára, 

amely vámot szab ki a spanyol olajbogyóra azzal az indokolással, hogy a terméket az 

Unióban kapott támogatások miatt a piaci ár alatt viszik be az országba, 

– tekintettel „Az USA támadása a KAP részeként nyújtott uniós mezőgazdasági 

támogatás ellen (a spanyol olajbogyó kapcsán)” című, a Bizottsághoz intézett kérdésre 

(O-000006/2018 – B8-0007/2018), 

– tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) 

bekezdésére, 

A. mivel a spanyol vállalatok által forgalmazott olajbogyót sújtó, változó százalékarányú 

vám kiszabására irányuló döntés azon a meggondoláson alapul, hogy a közös 

agrárpolitika (KAP) keretein belül az ágazatnak nyújtott támogatás tisztességtelen 

verseny elé állíthatja az egyesült államokbeli termelőket; 

B. mivel ez a határozat – igazságtalanul és önkényesen – megkérdőjelezi a mezőgazdaság 

számára nyújtott összes uniós támogatási programot, ami kihathat a KAP valamennyi 

kedvezményezettjére; 

C. mivel a Bizottság több alkalommal is megerősítette, hogy a szubvencióellenes 

vizsgálatok által megcélzott támogatási intézkedések (alaptámogatási rendszer, 

promóciós intézkedések, a fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott kifizetések) 

nem zavarják meg az egyes mezőgazdasági piacok vagy a nemzetközi kereskedelem 

árszintjét; 

D. mivel a vizsgált KAP-intézkedések nem termékspecifikusak, és ezért a Kereskedelmi 

Világszervezet (WTO) támogatásokról és kiegyenlítő intézkedésekről szóló 

megállapodásának 2. cikke alapján nem kiegyenlíthetőek; 

E. mivel a KAP-ot több reform révén úgy alakítottták át, hogy a legtöbb támogatási 

intézkedés a WTO „zöld doboz” támogatására vonatkozó követelményekhez igazodjon, 

és amelynek célja jelenleg a WTO-megállapodásoknak való teljes megfelelés 

biztosítása; 

F. mivel ha ezek a vámok állandóvá válnának, annak a következő 5–10 évben a spanyol 

olajbogyó-termelőkre gyakorolt gazdasági hatása az ágazat becslése szerint 350 és 700 

millió EUR között lenne; 

G. mivel az Egyesült Államok a mezőgazdasági „zöld doboz” támogatások egyik jelentős 

kedvezményezettje; 
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H. mivel a bejelentett intézkedések a mezőgazdasági termékekre nyújtott „zöld doboz” 

támogatások tekintetében az Egyesült Államok és más országok által végzett védelmi 

vizsgálatok tömegét indíthatja el; mivel ez végső soron az uniós és az egyesült 

államokbeli termelőknek okozna kárt; mivel ez az eszkaláció a régóta fennálló és 

gondosan megtárgyalt WTO-megállapodásokat sodorja veszélybe; 

1. felszólítja az Egyesült Államok hatóságait, hogy vonják vissza ideiglenes határozatukat, 

és alakítsanak ki újra kölcsönösen konstruktív megközelítést ezen a területen mindkét 

kontinens polgárainak és vállalkozásainak kölcsönös javát szolgálva; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy akár kétoldalú szinten, akár a WTO keretein belül tegye meg 

az összes szükséges lépést a WTO „zöld doboz” eljárása által hitelesített, KAP-on belüli 

támogatási rendszerünk védelme érdekében; 

3. felhívja a Bizottságot, hogy továbbra is támogassa a spanyol mezőgazdasági ágazatot és 

a spanyol kormányt annak biztosítása érdekében, hogy e vizsgálatok során az Egyesült 

Államok hatóságai teljes mértékben tiszteletben tartsák a WTO-szabályokat; 

4. felszólítja a Bizottságot, hogy fogjon össze a spanyol hatóságokkal, és az Egyesült 

Államok hatóságaival cseréljen információt az összes vonatkozó információról, hogy 

megelőzhető legyen bármely indokolatlan vagy protekcionista intézkedés bevezetése; 

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, az Európai 

Tanácsnak és az Egyesült Államok hatóságainak. 

 


