
PA\834796HU.doc PE450.854v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 

2010/2110(INI)

13.10.2010

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság  részéről

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére

az uniós mezőgazdaságról és nemzetközi kereskedelemről
(2010/2110(INI))

A vélemény előadója: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikke 



PE450.854v01-00 2/4 PA\834796HU.doc

HU

PA_NonLeg



PA\834796HU.doc 3/4 PE450.854v01-00

HU

JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság  felhívja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. felhívja a Bizottságot, hogy WTO-s tárgyalási felhatalmazását – amely mozgásterületét a 
már befejezett KAP-reformra korlátozza – szigorúan tartsa be, azzal a kikötéssel, hogy a 
kereskedelmi partnerektől egyenértékű engedményeket ér el; emlékeztet arra, hogy az EU 
azzal a szigorú kikötéssel kötelezte el magát az exporttámogatások felszámolása mellett, 
hogy kereskedelmi partnerei is felszámolják az exporttámogatásokat, illetve az azokkal 
megegyező hatású exportintézkedéseket;

2. rámutat, hogy a KAP 2003. évi reformja és a 2008. évi állapotfelmérés során 
nyilvánvalóvá vált, hogy a dohai forduló várható kimenetelét megelőlegezve  az EU 
határozottan elkötelezte magát a reform iránt, ugyanakkor az EU kereskedelmi partnerei 
még váratnak magukra az engedményeket illetően;

3. üdvözli a WTO berkein belül húsz éve tartó vitát lezáró, a szabályokon alapuló, 
többoldalú kereskedelmi rendszer megszilárdítása irányába tett fontos lépésként 
felfogható megállapodást a banánkereskedelemről;  megjegyzi, hogy a 
banánkereskedelemről szóló megállapodás mindenképpen hozzájárul a trópusi termékekre 
és a preferenciákra vonatkozó problémák megoldásához a WTO-s tárgyalások során; úgy 
véli, hogy a megállapodás megszilárdítja a dohai fordulóban a mezőgazdaságot illetően 
képviselt uniós álláspontot; felhívja az EU-t, hogy e fontos áttörésre építve sürgesse a 
WTO-tárgyalások továbbfolytatását;

4. felhívja a Bizottságot, hogy – a jelenleg a borokra és a szeszes italokra érvényes kiemelt 
védelem (a TRIPS megállapodás 23. cikke) az összes földrajzi jelzésre történő 
kiterjesztésével, valamint a földrajzi jelzések bejelentésére és lajstromozására vonatkozó 
rendszer felállításával – egyik kiemelt céljaként folytassa a WTO-n belül a földrajzi 
jelzések hatékonyabb védelmének biztosítására irányuló törekvését;

5. felhívja a Bizottságot, hogy szilárdan tartson ki azon álláspontja mellett, hogy a földrajzi 
jelzéseket be kell vonni a hamisításellenes kereskedelmi megállapodás, valamint a 
kétoldalú kereskedelmi megállapodások hatálya alá;

6. úgy véli, hogy a kétoldalú kereskedelmi megállapodások jótékonyan kiegészíthetik a 
többoldalú folyamatokat azáltal, hogy lehetővé teszik az egyes olyan kérdésekről való 
megállapodást, mint például a földrajzi jelzések és a környezeti előírások; hangsúlyozza, 
hogy a különböző kétoldalú megállapodásokban e kérdéseket következetes módon kell 
kezelni;

7. hangsúlyozza, hogy a WTO-tárgyalások és az egyéb nemzetközi kereskedelmi 
megállapodásokról folyó tárgyalások során a Bizottságnak törekednie kell annak 
biztosítására, hogy az importált mezőgazdasági termékek megfeleljenek ugyanazoknak az 
élelmiszerbiztonsági, állatjóléti és környezetvédelmi uniós előírásoknak, amelyeknek az 
EU területén termelt mezőgazdasági termékeknek meg kell felelniük;
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8. hangsúlyozza a preferenciális származási szabályok szigorú végrehajtásának fontosságát; 
felhív az összes, az Európai Unió által a feltörekvő gazdaságok – úgymint Kína, India és 
Brazília – számára biztosított kereskedelmi preferencia felülvizsgálatára;

9. ismételten rámutat a mezőgazdasági termékek kereskedelmének a gazdasági fejlődésben 
és a szegénység enyhítésében betöltött kiemelt szerepére; felhívja az EU-t, hogy nyújtson 
segítséget az AKCS-országoknak abban, hogy a latin-amerikai országok támasztotta egyre 
intenzívebbé váló versenyhelyzethez alkalmazkodni tudjanak (a dél és dél közötti 
kereskedelem);

10. hangsúlyozza, hogy az élelmezésbiztonság jelentette kihívások megválaszolásában a 
kereskedelempolitikának szerepet kell játszania; a jövőbeli élelmezési válsághelyzetek 
elmélyülésének megakadályozása érdekében megerősített felügyeletre és az 
exportkorlátozási intézkedések összehangolására szólít fel.


