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JAVASLATOK 

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja 

bele a következő javaslatokat: 

A. mivel az uniós kereskedelmi megállapodások mezőgazdasági ágazatra gyakorolt 

hatásáról szóló, 2016. decemberi bizottsági tanulmány szerint az EU Mexikóval, Dél-

Koreával és Svájccal kötött megállapodásai több mint egymilliárd euróval növelték az 

EU agrárélelmiszer-exportját, és 600 millió eurós hozzáadott értéket teremtettek az 

agrár-élelmiszeripari ágazatban; mivel a Peruval és Kolumbiával kötött (2013. márciusi 

és 2013. augusztusi) uniós szabadkereskedelmi megállapodások alkalmazása óta 

mindkét országba jelentősen nőtt a mezőgazdasági termékek uniós exportja (Peru 

esetében 73%-kal, Kolumbia esetében pedig 82%-kal); 

B. mivel 2013 óta az EU az agrár-élelmiszeripari termékek legnagyobb exportőre és 2010 

óta exporttöbblettel rendelkezik; mivel az EU harmadik országokba irányuló 

agrárélelmiszer-exportja növekszik, és 2017-ben rekordértékű 137,9 milliárd eurós 

értéket ért el; mivel az EU egyben a fejlődő országok mezőgazdasági termékeinek 

legnagyobb importőre is; 

1.  hangsúlyozza, hogy az EU kereskedelempolitikájának összhangban kell állnia a többi 

uniós politikával, például a fejlesztési és a környezetvédelmi politikával, és támogatnia 

kell a fenntartható fejlesztési célok elérését, és hogy e politika hozzájárulhat a közös 

agrárpolitika (KAP) célkitűzéseinek megvalósításához, nevezetesen a mezőgazdasági 

közösség méltányos életszínvonalának biztosításához és a fogyasztók elfogadható ár 

ellenében történő ellátásához; hangsúlyozza, hogy az EU agrár-élelmiszeripari 

ágazatának ki kell használnia az export által kínált növekedési lehetőségeket, tekintettel 

arra, hogy az elkövetkező évtizedben az agrár-élelmiszeripari termékek iránti további 

globális kereslet 90%-a a becslések szerint Európán kívüli területről fog érkezni; 

hangsúlyozza, hogy a KAP-nak az európai társadalom élelmiszerrel, környezettel és 

éghajlattal kapcsolatos szükségleteit kell kielégítenie, és csak ezt követően 

összpontosíthat a nemzetközi mezőgazdasági piacon történő eladásra szánt termelésre; 

hangsúlyozza, hogy az úgynevezett fejlődő országoknak elegendő lehetőséget kell 

biztosítani arra, hogy kialakíthassák és fenntarthassák saját erős agrár-élelmiszeripari 

ágazatukat; 

2. úgy véli, hogy a nemzetközi kereskedelem követelményei és a WTO egyaránt jelentős 

hatással voltak a KAP 1990-es évek óta végrehajtott különböző reformjaira; úgy véli, 

hogy ezek a reformok versenyképesebbé tették az európai mezőgazdasági termékeket és 

az európai agrár-élelmiszeripari ágazatot, ugyanakkor a globális piacok instabilitása 

miatt aláásták a mezőgazdasági ágazat jelentős részét; úgy véli, hogy — ahogyan azt az 

élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövőjéről szóló bizottsági közlemény is javasolja 

— eljött az ideje annak, hogy nagyobb mértékben összpontosítsunk egyéb KAP-

célkitűzésekre, például a mezőgazdasági termelők életszínvonalára, valamint az 

egészséget, a foglalkoztatást, a környezetet és az éghajlatot érintő kérdésekre; 

3. megerősíti, hogy az Unió kereskedelmi és mezőgazdasági politikái szorosan 

összefonódnak, és ez a jövőben is így marad, valamint hogy az előbbi nem élvezhet 
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előnyt az utóbbival szemben, illetve hogy a fenntartható mezőgazdaság kialakításának 

elsőbbséget kell élveznie; hangsúlyozza, hogy ez az összefonódás rámutat arra, milyen 

fontos szerepet játszik a mezőgazdaság az uniós szabadkereskedelmi megállapodások 

kapcsán folytatott kétoldalú, illetve a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) keretében 

folytatott multilaterális tárgyalások során, olyan kérdéseket illetően, mint a 

mezőgazdasági termékek piacra jutása, a belföldi támogatás, az exporttámogatás, a 

földrajzi jelzések oltalma, az egészségügyi és növény-egészségügyi szabályok, az 

antimikrobiális gyógyszerek körültekintő használata az antimikrobiális rezisztencia 

terjedésének csökkentése érdekében, valamint a behozatali eljárások egyszerűsítése, 

továbbá annak biztosítása, hogy a belső piacra behozott mezőgazdasági termékeket az 

uniós munkaügyi, környezetvédelmi normákkal, az elővigyázatosság elvével az 

állatjóléti és egyéb biztonsági normákkal összhangban állítsák elő; 

4. kitart amellett, hogy a folyamatok és gyártási módszerek (PPM) a társadalmi, gazdasági 

és környezetvédelmi előírások elengedhetetlen részét képezik a globális mezőgazdasági 

kereskedelemben, és ösztönzi a Bizottságot, hogy sürgesse a Kereskedelmi 

Világszervezetet a PPM mint olyan elismerésére; 

5. hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodás céljai 

teljesítésének és a fenntartható fejlesztési célok megvalósításának a mezőgazdasági 

termékekkel kapcsolatos bármilyen kereskedelmi politika vezérlő elvei közé kell 

tartozniuk; megjegyzi, hogy a Bizottság a globalizáció előnyünkre fordításáról szóló 

vitaanyagában helyesen jelzi, hogy a változó globalizációs tendencia miatt több 

méltányos kereskedelemből származó, fenntartható és helyi termékre van szükség; 

hangsúlyozza, hogy az uniós kereskedelmi politika rendkívüli módon hozzájárulhat a 

fenntartható fejlesztési célok, valamint a Párizsi Megállapodásban rögzített éghajlati 

célok eléréséhez; 

6. úgy véli, hogy míg a kereskedelmi megállapodások elsősorban az Unión belüli és kívüli 

nagy mezőgazdasági vállalatoknak kedveznek, komoly negatív társadalmi-gazdasági 

hatással lehetnek az Unió és a harmadik országok kisüzemi gazdálkodására; 

7. üdvözli az EU mezőgazdasági érdekeinek az közelmúltbeli kétoldalú kereskedelmi 

tárgyalások során elért előmozdítását, nevezetesen a kiváló minőségű uniós agrár-

élelmiszeripari termékek piacra jutása és a földrajzi jelzések harmadik országokban való 

oltalma tekintetében; bízik benne, hogy ez a tendencia folytatódhat és javulhat;  

8. felszólítja a Bizottságot, hogy a harmadik országokkal folytatott, folyamatban lévő és 

jövőbeni kétoldalú kereskedelmi tárgyalások kapcsán biztosítson egyenlő 

versenyfeltételeket, és mind a harmadik országok, mind pedig az Unió tekintetében a 

lehető legnagyobb gonddal közelítse meg a piaci hozzáférés liberalizálásának kérdését 

az érzékeny mezőgazdasági ágazatokban azáltal, hogy fontolóra veszi elsősorban 

átmeneti időszakok, vámkontingensek, valamint az Unióra és az export-célországokra 

gyakorolt társadalmi, környezeti és gazdasági hatásokat figyelembe vevő, megfelelő 

védintézkedések bevezetését és eseti vizsgálat alapján a legérzékenyebb termékek 

esetleges kizárásának lehetőségét a megállapodások hatálya alól, a harmadik országok 

saját érzékeny mezőgazdasági ágazatára vonatkozó viszonossági szabályoknak 

megfelelően; megjegyzi, hogy ez a szóban forgó kereskedelmi partnerektől függően 

különböző termékeket érinthet; hangsúlyozza, hogy az Unió által az összes nemzetközi 
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kötelezettségvállalása keretében nyújtott mezőgazdasági koncessziók maximális 

halmozott összegét az érzékeny termékek esetében, valamint minden egyes ágazat 

tekintetében figyelembe kell venni; 

9. emlékeztet arra, hogy a kereskedelmi megállapodásokba olyan hatékony 

védzáradékokat kell illeszteni, amelyeket az érzékeny ágazatokra nézve hátrányos piaci 

zavarok esetén a kedvezmények ideiglenes felfüggesztése érdekében gyorsan végre 

lehet hajtani; 

10. kiemeli ezért a minősített piacra jutás elvét, amely azt jelenti, hogy a behozott áruknak 

meg kell felelniük az uniós normáknak; 

11. úgy véli továbbá, hogy az erdőirtáshoz, a nagyarányú földszerzéshez és 

erőforrásszerzéshez, valamint az emberi jogok megsértéséhez kapcsolódóan előállított 

termékek nem kaphatnak hozzáférést az uniós piachoz; 

12. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a WTO 11. miniszteri konferenciáján nem történt 

előrehaladás a mezőgazdaság belföldi támogatása kérdésében; ugyanakkor üdvözli az 

Unió és a cairnsi csoport által a konferencián ismertetett közös nyilatkozatot, és 

felszólítja a Bizottságot, hogy folytassa a belső támogatással kapcsolatos 

együttműködést; megismétli, hogy az e témával kapcsolatos jövőbeni uniós 

álláspontoknak nem szabad háttérbe szorítaniuk a KAP jövőjével és felülvizsgálatával 

kapcsolatos megbeszéléseket, és kellően tiszteletben kell tartaniuk a megreformált KAP 

kereteit; ezzel összefüggésben hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a nemzetközi 

kereskedelmi szabályok ne csökkentsék az európai mezőgazdaság belső támogatásának 

lehetőségét, melynek célja a piaci válságok megelőzése és kezelése, a mezőgazdasági 

gyakorlatok gazdasági szempontból hatékony, valamint környezet- és éghajlatbarát 

termelési rendszerek irányába történő elmozdítása, valamint a növényi fehérjék 

stratégiai készleteinek jobb védelme, hogy végre elő lehessen mozdítani a körforgásos 

gazdaság kialakulását; megállapítja, hogy a szigorú környezeti és társadalmi normák 

tovább növelnék az e politika által az európaiak számára biztosított közjavak minőségét; 

13. emlékeztet arra, hogy az Unió saját részéről megszüntette az exporttámogatásokat, és 

hogy a jelenlegi uniós költségvetésben nincsen az exporttámogatásra vonatkozó 

költségvetési sor; felkéri az EU kereskedelmi partnereit, hogy e tekintetben vállaljanak 

kötelezettséget a kereskedelmet torzító hazai támogatás csökkentésére; felszólítja a 

WTO tagjait, hogy továbbra is nyújtsanak exporttámogatást a Nairobiban 2015. 

december 19-én elfogadott, exportversenyre vonatkozó miniszteri határozat 

végrehajtása érdekében; 

14. éberségre inti a Bizottságot, és kéri, hogy fokozza az Unió védintézkedéseit a harmadik 

országok piacához való hozzáférés előtti jelenlegi és jövőbeli, egyre növekvő korlátok 

megszüntetése érdekében, tiszteletben tartva ugyanakkor a környezetet és az emberi 

jogokat, többek között az élelemhez való jogot; hangsúlyozza, hogy e korlátok többsége 

a mezőgazdasági termékeket érinti (a Bizottság piacrajutási adatbázisa szerint 27%-

ban), azon belül pedig elsősorban a piaci hozzáférés egészségügyi és növény-

egészségügyi szabályozására vonatkozó intézkedéseihez kapcsolódnak. 

15. felszólítja a Bizottságot, hogy az ajánlatok cseréje és a kontingensek kiszámítása során 

vegye figyelembe a brexit előre látható hatásait. 
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