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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az EU mezőgazdaságáról és a nemzetközi kereskedelemről
(2010/2110(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés harmadik része III. címére és 
ötödik része II. és V. címére,

– tekintettel a WTO-egyezményekre, és különösen az uruguayi fordulón megtárgyalt és 
1995. január 1-jén hatályba lépett mezőgazdasági egyezményre,

– tekintettel a 2001. november 9–14-i, dohai negyedik miniszteri konferencián elfogadott 
nyilatkozatra, a WTO Általános Tanácsának 2004. augusztus 1-jén elfogadott 
határozatára, valamint a 2005. december 13–18-i, hongkongi hatodik miniszteri 
konferencián elfogadott nyilatkozatra,

– tekintettel a dohai forduló WTO hongkongi miniszteri konferenciáját követő értékeléséről 
szóló, 2006. április 4-i állásfoglalására,1

– tekintettel a mezőgazdaságra vonatkozó szabálytervezet felülvizsgált változatára, melyet a 
mezőgazdasági tárgyalások WTO-elnöke 2008. december 6-án adott ki, 

– tekintettel az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Bizottság közötti, a bizonyos
növekedésserkentő hormonokkal nem kezelt állatokból származó marhahús behozataláról, 
valamint az Amerikai Egyesült Államok által az Európai Közösségekből származó 
bizonyos termékekre kivetett emelt vámokról szóló, 2009. május 15-i egyetértési 
megállapodásra, 

– tekintettel az „Európai Közösségek – a biotechnológiai termékek jóváhagyását és 
forgalomba hozatalát befolyásoló intézkedések” témájú vitában Kanada és az Európai 
Unió között 2009. július 15-én elért közös megegyezésre, 

– tekintettel az EU banánbehozatali rendszerével kapcsolatos lezáratlan viták végleges 
megoldásának feltételeiről szóló, az Európai Unió és a latin-amerikai országok által 2009. 
december 15-én aláírt megállapodásra (genfi megállapodás),

– tekintettel a dohai fejlesztési menetrend kilátásairól szóló, a WTO hetedik miniszteri 
konferenciáját követő, 2009. december 16-i állásfoglalására,2

– tekintettel a mezőgazdasági és halászati termékek liberalizációjáról szóló megállapodásról 
az EU és Marokkó között folyó tárgyalások 2009. december 17-i lezárására, 

– tekintettel egy többoldalú megállapodás aláírásáról az EU, Peru és Kolumbia között folyó 
tárgyalások 2010. március 1-jei lezárására, 

                                               
1 HL C 298. E, 2006.12.2., 155. o.
2 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0110.
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– tekintettel az „Európai Közösségek – a biotechnológiai termékek jóváhagyását és 
forgalomba hozását befolyásoló intézkedések” vitában Argentína és az Európai Unió 
között 2010. március 18-án elért közös megegyezésre, 

– tekintettel „A mezőgazdasági termékekre vonatkozó minőségpolitika: követendő 
stratégia” című, 2010. március 25-i állásfoglalására,1

– tekintettel a társulási megállapodás kereskedelmi pilléréről az EU és Közép-Amerika 
között folyó tárgyalások 2010. május 19-i lezárására, 

– tekintettel a közös agrárpolitika 2013 utáni jövőjéről szóló, 2010. július 8-i 
állásfoglalására,2

– tekintettel az EU és Dél-Korea között 2010. október 6-án aláírt szabadkereskedelmi 
megállapodásra,

– tekintettel az EU és a Mercosur között jelenleg is folyó, társulási megállapodás 
megkötésére irányuló tárgyalásokra,

– tekintettel az EU és a Kanada között jelenleg is folyó, átfogó gazdasági és kereskedelmi 
megállapodás megkötésére irányuló tárgyalásokra,

– tekintettel az EU és India között jelenleg is folyó, szabadkereskedelmi megállapodás 
megkötésére irányuló tárgyalásokra,

– tekintettel az EU és Ukrajna között jelenleg is folyó, társulási megállapodás megkötésére 
irányuló tárgyalásokra,

– tekintettel „A WTO-ban zajló mezőgazdasági tárgyalások mérlege a 2008-as tárgyalások 
sikertelenségét követően” című, 2009. júniusi tanulmányára,

– tekintettel a „Földrajzi jelzések és a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásai: 10 
évvel később. Útmutató földrajzi jelzéssel rendelkezőknek arra vonatkozóan, hogy hogyan 
juthatnak védelemhez más WTO-tagországban” című, a Bizottság által megrendelt 
útmutatóra,

– tekintettel a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a 
kereskedési adattárakról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló, 2010. 
szeptember 15-i bizottsági javaslatra (COM(2010)0484),

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére és a Nemzetközi 
Kereskedelmi Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A6-
0000/2010),

A. mivel az EU továbbra is messze a legnagyobb mezőgazdaságitermék-importőr a világon, 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2010)0088. 
2 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2010)0286.
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hiszen behozatalának értéke az elmúlt évtizedben majdnem a duplájára nőtt, jelenleg 
pedig a globális import közel 20%-át teszi ki,

B. mivel a többi kulcsfontosságú mezőgazdasági kereskedelmi partner gyorsabb növekedése 
miatt az EU részesedése a globális mezőgazdasági exportban egyre csökken; mivel 2007 
és 2009 között az EU exportjának 68%-át késztermékek tették ki, a köztes termékek és 
nyersanyagok pedig 23, illetve 9%-ot képviseltek,

C. mivel 2008-ban az EU mezőgazdasági kereskedelmi deficitje elérte a rekordösszegű 7 
milliárd eurót; mivel az EU kereskedelmi deficitje például a Mercosur tekintetében 2000 
óta több, mint kétszeresére nőtt, és a Mercosurból behozott mezőgazdasági termékek 
jelenleg 19 milliárd eurót érnek, szemben az 1 milliárdos exporttal,

D. mivel az EU a fejlődő országokból származó mezőgazdasági termékek legnagyobb 
importőre, és többet importál, mint az USA, Japán, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland 
együttvéve; mivel az EU teljes mezőgazdasági behozatalának mintegy 71%-a fejlődő 
országokból származik, ami a „Fegyver kivételével mindent” elvnek, a legkevésbé fejlett 
országok javát szolgáló kezdeményezésnek, az általános preferenciarendszernek, valamint 
gazdasági partnerségi megállapodásoknak köszönhető;

E. mivel a WTO mezőgazdaságra vonatkozó 2008-as szabálytervezete az EU által 2005 
októberében tett tekintélyes ajánlatban foglaltaknál még több engedményt követelne meg 
az EU-tól;

F. mivel az EU drasztikus mértékben csökkentette a kereskedelemtorzító belső támogatását, 
nem úgy, mint egyes kulcsfontosságú kereskedelmi partnerek, különösképpen az USA, 
amely fenntartotta és bizonyos esetekben szigorította a 2008-as gazdálkodói törvény 
értelmében rendelkezésére álló eszközöket,

G. mivel az EU egyoldalúan lényeges mértékben csökkentette az export-visszatérítéseit, így 
azok részesedése a KAP költségvetésében 1993 és 1999 között 29,5%-ról 1,2%-ra 
csökkent; mivel egyes kulcsfontosságú kereskedelmi partnerek továbbra is jelentős 
mértékben élnek egyéb exportösztönző eszközökkel;

H. mivel a marhahormonokról szóló vita keretében az USA továbbra is szankciókat vet ki az 
EU-ra, sőt, bejelentette, hogy a szankciókat hatásuk elmélyítése érdekében felváltva más 
uniós mezőgazdasági termékekre is alkalmazni fogja („körhinta-szabályozás”); mivel az 
egyetértési megállapodás értelmében az EU marhahúsból 20 000 tonna behozatali vámtól 
mentes vámkontingenst engedélyez;

I. mivel az USA a WTO-n belül megkérdőjelezte a baromfi tekintetében a higiéniára és 
értékesítésre vonatkozó uniós előírásokat, 

J. mivel az EU közös megegyezésre jutott Kanadával és Argentínával a géntechnológiával 
módosított szervezetekkel kapcsolatos vitában; mivel az USA általános megtorló 
intézkedések iránti kérelmet nyújtott be,

K. mivel a WTO vizsgálóbizottságának cukortermeléssel kapcsolatos határozata volt a 
cukorreform egyik fő mozgatórugója, és a határozat jelenleg is jelentős hatást gyakorol a 
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cukorkereskedelemre; mivel három év alatt az EU a második legnagyobb 
cukorexportőrből a második legnagyobb nettó importőrré vált,

L. mivel a 2006-os cukorreform elérte a versenyképesség fokozására, a cukorárak 
mérséklésére és a cukortermelési kvóta mintegy 30%-kal való csökkentésére irányuló 
célkitűzéseket; mivel ugyanakkor a reform az EU-27-ben összesen 189-ből 83 gyár 
bezárását, vidéki területeken több mint 16 500 közvetlen munkahely megszűnését, és 
körülbelül 140 000 gazdálkodó számára a cukorrépa-termesztés felszámolását 
eredményezte, 

M. mivel a Bizottság által megtárgyalt kereskedelmi megállapodások megkötéséhez szükség 
van a Parlament jóváhagyására,

AZ EU agárpolitikája és közös kereskedelempolitikája közötti összhang

1. úgy véli, hogy az EU mezőgazdasági ágazata egyértelműen hozzáadott értéket képvisel az 
európai gazdaság számára, és stratégiai szerepet tölt be az Európa 2020 stratégiában az 
EU előtt álló gazdasági, társadalmi és környezeti kihívások kezelése tekintetében; 

2. hangsúlyozza, hogy a külkereskedelmi politikának nem szabad veszélybe sodornia az EU 
azon képességét, hogy erős mezőgazdasági ágazatot tudjon fenntartani, és az egyre 
erősödő piaci ingadozások ellenére biztosítani tudja az élelmezésbiztonságot; felszólítja a 
Bizottságot, hogy védje meg az Unió mezőgazdaságának többfunkciós szerepét és az 
európai agrár-élelmiszeripari modellt;

3. elítéli a Bizottság megközelítését, mely szerint túl gyakran tesz engedményeket a 
mezőgazdaság területén az ipari termékek és szolgáltatások harmadik országok piacaihoz 
való fokozottabb hozzáférése érdekében; 

4. felszólítja a Bizottságot, hogy javasoljon olyan megközelítést, amely egyensúlyt teremt a 
hazai termelés és a behozatal között, valamennyi mezőgazdasági ágazat esetében 
figyelembe véve többoldalú és kétoldalú kereskedelmi tárgyalások kialakítását, valamint 
uniós környezeti, társadalmi és biztonsági szabványok kidolgozását;

5. hangsúlyozza, hogy a mezőgazdasági ágazat tekintetében a Bizottságnak 
hatásvizsgálatokat kell végeznie, melyeket a tárgyalásokat megelőzően közzé kell tenni, 
és a tárgyalások során elfoglalt új álláspontok fényében aktualizálni kell; hangsúlyozza, 
hogy megfelelő és átlátható eljárást kell alkalmazni az összes érdekelt féllel való 
konzultáció tekintetében; 

6. kiemeli, hogy a pénzügyi hozzájárulás nem kompenzálhatja a mezőgazdasági termeléssel 
való felhagyás negatív hatásait az EU-ban, mivel a mezőgazdasági termelés garantálja az 
élelmezésbiztonságot és az élelmiszerminőséget, és alapvető jelentőséggel bír az EU 
vidéki területeinek jóléte, valamint a vidéki földterületek termelésből való kivonás és a 
vidék elnéptelenedés elleni védelme szempontjából;  ezért hangsúlyozza, hogy fenn kell 
tartani az ahhoz szükséges feltételeket, hogy az uniós gazdálkodók életképesek 
maradjanak, és méltányos jövedelemhez jussanak;

7. emlékeztet arra, hogy az uniós gazdálkodók megfelelnek a termékhigiéniára, a 
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fenntartható termelési módszerekre, a növényegészségügyre, az állategészségügyre és 
állatjóllétre, a nyomonkövethetőségre, a növényvédőszer-maradékok ellenőrzésére, az 
állatgyógyászatra, valamint az adalékanyagokra vonatkozó legszigorúbb előírásoknak; 

8. úgy véli, hogy a behozatalra az EU-ban alkalmazott előírásokkal azonos előírásokat kell 
alkalmazni annak biztosítása érdekében, hogy az uniós gazdálkodók azonos feltételek 
mellett versenyezzenek, az uniós polgárok pedig hatékony védelemben részesüljenek; 
hangsúlyozza, hogy a határokon szigorúbban kell ellenőrizni a behozatalt;

9. hangsúlyozza, hogy a behozatal tekintetében szigorúan meg kell felelni a származási 
szabályoknak és a háromoldalú kereskedelem megelőzését célzó mechanizmusoknak; 

10. sürgeti a Bizottságot, hogy aktívan mozdítsa elő az EU offenzív mezőgazdasági érdekeit, 
tekintettel a magas színvonalú uniós agrár-élelmiszeripari termékekben rejlő hatalmas 
exportlehetőségekre; hangsúlyozza többek között a támogató programok felgyorsításának 
szükségességét, például az uniós társfinanszírozás arányának növelésén keresztül; 
megjegyzi, hogy ezek az intézkedések összeegyeztethetőek a WTO-val, mivel a „zöld 
dobozba” tartoznak; 

A mezőgazdaság a többoldalú kereskedelmi rendszerben

Dohai fejlesztési menetrend 

11. úgy véli, hogy a dohai fejlesztési menetrend sikere érdekében az EU nagyon nagylelkű 
ajánlatot tett a mezőgazdaságra vonatkozóan, ezt azonban más fejlett és magasabb 
fejlettségi szintű fejlődő ország nem viszonozta hasonló mértékű ambícióval; 

12. felszólítja a Bizottságot, hogy szigorúan tartsa tiszteletben a Tanácstól kapott tárgyalási 
megbízását, amely értelmében a KAP legutóbbi reformja határozza meg mozgásterének 
korlátait, feltéve, hogy kereskedelmi partnerei hasonló engedményeket tesznek; kéri, hogy 
tartózkodjon minden olyan javaslattól, amely előre meghatározná a KAP 2013-at követő 
jövőjével kapcsolatban meghozandó döntéseket; 

13. sajnálattal tölti el, hogy nem figyelhető meg előrehaladás a borok és szeszes italok 
többoldalú nyilvántartásának létrehozása, valamint a földrajzi jelzések védelmének 
valamennyi mezőgazdasági termékre történő kiterjesztése tekintetében; emlékeztet arra, 
hogy ezek az elemek alapvető fontosságúak annak érdekében, hogy a mezőgazdasági 
tárgyalások kiegyensúlyozott eredménnyel záruljanak; 

14. emlékeztet arra, hogy az EU már jelentős mértékben csökkentette a kereskedelemtorzító 
belső támogatását, és kéri, hogy a többi kereskedelmi partner határozottan kötelezze el 
magát ugyanerre; 

15. emlékeztet a WTO-tagok 2005-ös hongkongi miniszteri konferencián tett vállalására, 
mely szerint megszüntetik az exporttámogatások valamennyi formáját, és ezzel 
párhuzamosan megegyező hatású szabályozást fogadnak el valamennyi exportintézkedés 
tekintetében, különös tekintettel az exporthitelekre, az állami mezőgazdasági kereskedelmi 
vállalkozásokra és az élelmiszersegély szabályozására; 
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16. úgy véli, hogy a vámtarifák általános csökkentését a „belső támogatások” és az 
„exportverseny” pillérekre vonatkozó uniós ajánlat fényében kell értékelni, és a 
csökkentésnek a különleges védelmi záradék lehetséges fenntartásától, a 
tarifaegyszerűsítési szabályok alóli speciális mentesüléstől, valamint a tarifacsökkentésre 
alkalmazott formula és az érzékeny termékek meghatározása tekintetében biztosított 
megfelelő rugalmasságtól kell függnie;  úgy gondolja, hogy az érzékeny termékek 
meghatározására javasolt mechanizmust a végletekig aláássa a vámkontingens jelentős 
bővítésére vonatkozó kötelezettség; 

WTO vitarendezés

17. felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a marhahormonokról szóló vita 
rendezése lehetővé tegye az uniós termékek elleni szankciók felfüggesztését, és garantálja, 
hogy az EU-ba irányuló marhahús-behozatal megfeleljen az uniós előírásoknak; 

18. a „klórozott baromfival” kapcsolatos vita tekintetében úgy véli, hogy ilyen termékek 
behozatala az EU-ba ellentétes a biztonságos termékek iránti európai közigénnyel;

19. kéri, hogy a Bizottság határozottan vegye védelmébe a WTO-ban tapasztalható 
támadásokkal szemben a géntechnológiával módosított szervezetek jóváhagyására és 
értékesítésére vonatokozó uniós rendszert; 

A mezőgazdaság a többoldalú, a régiók közötti és a kétoldalú kereskedelmi 
kapcsolatokban

20. hangsúlyozza, hogy – az először kétoldalú, majd többoldalú szinten végrehajtott –
„kétszeri fizetés” elkerülése érdekében az „egyzsebes egyezmény” koncepcióját kell 
támogatni, melynek értelmében a kétoldalú megállapodásokban tett engedményeket a 
dohai tárgyalások eredményéhez kötik;  

21. felszólítja a Bizottságot, hogy határozottan álljon ki amellett, hogy a földrajzi jelzések a 
hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás (ACTA) lényegi részét képezzék;  sajnálja, 
hogy a nemrég lezárult és a folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalások keretében 
kereskedelmi partnereinknek csupán az európai földrajzi jelzések „rövid listáján” szereplő 
jelzéseket kell védeniük;

22. kéri a Bizottságtól annak biztosítását, hogy a kereskedelmi megállapodások – a jelenlegi 
importmenetrendek fenntartása mellett – ne járjanak következményekkel a zöldségek és 
gyümölcsök belépési árára vonatkozó uniós rendszerre, valamint kéri, hogy a Bizottság 
javítsa a rendszer működését;

23. sajnálja, hogy a kereskedelmi megállapodások keretében a Bizottság nem hajlandó annak 
megkövetelésére, hogy a behozott termékekre azonos normák legyenek érvényesek; úgy 
véli, hogy e megállapodásoknak legalább a nemzetközi kötelezettségeknek és normáknak 
való megfelelésről gondoskodniuk kell (pl. egészségügyi és növény-egészségügyi 
normák);  

24. hangsúlyozza, hogy megingatja az uniós cukorpiacot, illetve a legkevésbé fejlett országok 
és az AKCS-országok esetében a preferenciák eróziójához vezet az, ha az EU további 
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kétoldalú engedményeket ad harmadik országoknak (például latin-amerikai államoknak) 
az uniós cukorpiachoz való hozzáférés terén; fokozottan aggódik amiatt, hogy az ilyen 
engedmények nettó importőr országok esetében ösztönzik a swap-ügyleteket;  felszólítja a 
Bizottságot, hogy továbbra is zárja ki a kétoldalú megállapodások hatálya alól a cukrot és 
a cukorból származó termékeket, beleértve az etanolt;

25. elfogadhatatlannak tartja, hogy a Bizottság anélkül kezdett újra tárgyalásokba a 
Mercosurral, hogy részletes hatásvizsgálatot tett volna közzé, és valódi politikai vitát 
folytatott volna a Tanáccsal és a Parlamenttel; 

26. mélységes aggodalom tölti el a Mercosurral kötött lehetséges társulási megállapodás uniós 
mezőgazdasági ágazatra gyakorolt következményei miatt, tekintettel arra, hogy a 
Mercosur 2006. márciusában azt kérte, hogy hozzáférhessen az EU mezőgazdasági 
piacához, ami jóval meghaladta az EU által 2004-ben tett jelentős ajánlatot; 

27. megjegyzi, hogy a Mercosur-országokban a mezőgazdasági vállalkozásoknak sokkal 
alacsonyabbak a termelési költségei, beleértve a földdel és a munkaerővel kapcsolatos 
költségeket és egyéb beruházási költségeket, és hogy a Mercosur-országok termelőinek
nem kell olyan magas biztonsági és fenntarthatósági követelményeknek megfelelniük, 
mint az európai gazdálkodóknak; 

28. véleménye szerint a piaci integráció szintje a Mercosur-vámunióban jelenleg nem 
elegendő az importált termékek régión belüli megfelelő áramlásának garantálásához; 

29. hangsúlyozza, hogy az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal számos jelentése 
kiemeli, hogy a brazil marhahús jelenleg nem teljesíti az élelmezésbiztonsággal, az állatok 
azonosításával és nyomonkövethetőségével, az állategészségüggyel, valamint a 
betegségek ellenőrzésével kapcsolatos uniós termelői és fogyasztói normákat;

30. mély aggodalmát fejezi ki az Argentína által folytatott politika miatt, ahol a WTO által 
támasztott kötelezettségeket megsértve korlátozzák a hazai termeléssel versengő 
élelmiszeripari termékek behozatalát; hangsúlyozza, hogy ezen intézkedések 
hozzáadódnak ahhoz, hogy Argentínában nem automatikus az importengedélyező 
rendszer, ami már eleve hátrányosan érinti az uniós exportot; felszólítja a Bizottságot, 
hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy valóban 
felhagyjanak ezen, az EU–Mercosur megállapodás megkötésének szellemével ellentétes 
intézkedésekkel;

31. megjegyzi, hogy a Bizottság szerint az EU és Dél-Korea közötti szabadkereskedelmi 
megállapodás évente 380 millió eurós vámmegtakarítást eredményezne az uniós 
exportőröknek, mivel az uniós mezőgazdasági exportok 99%-a esetében eltörölné a 
vámokat; 

32. aggódik az euromediterrán megállapodásokban olyan termékek vonatkozásában tett 
engedmények miatt, amelyeket az európai termékekkel azonos szezonális ingadozás 
jellemez; 

33. felszólítja a Bizottságot, hogy ügyeljen az etanolra kivetett behozatali vámok 
megkerülésére, mivel egyre nagyobb mennyiségű etanol kerül az EU-ba nagyon alacsony 
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behozatali vámmal terhelt keverékek formájában;

34. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

A mezőgazdasági és a külkereskedelmi politika összhangjának biztosítása rendkívül 
lényegessé válik akkor, amikor az EU közös agrárpolitikájának (KAP) jövőjéről gondolkodik. 

A KAP az európai integráció szimbóluma, a nemzetek feletti uniós döntéshozatal egyik 
legfejlettebb formája. A KAP folyamatos reformjaira különböző belső és külső nyomások 
hatására került sor. A többoldalú kereskedelmi megállapodások és a WTO mezőgazdasági 
politikára vonatkozó szabályozásai a KAP reformjának alapvető mozgatórugói. A KAP 
piacorientáltságának fokozására és az egyéb uniós politikák előtérbe helyezésére irányuló 
belső uniós nyomás egyaránt tükröződik az EU külkereskedelmi politikájában, ahol a 
Bizottság tárgyalási stratégiája abból áll, hogy felajánlja a mezőgazdasági piacok megnyitását 
cserébe az európai ipari termékek és szolgáltatások jobb piaci hozzáféréséért harmadik 
országokban.

A mezőgazdasági politika és a kereskedelempolitika összefügg. Mindkét gazdasági 
tevékenység dinamikája befolyásolja a többoldalú, régiók közötti, regionális és kétoldalú 
szinten kialakított szabályozási környezetet, ugyanakkor nagymértékben meg is érzi a 
szabályozás következményeit. A szabályozási környezet nem statikus: hierarchiákat teremt, és 
tárgyalások eredményeképpen változik. A szabályozás sokfélesége, az eltérő kereskedelmi 
érdekek, a kereskedelmi feszültségek és viták tükrözik a hazai agárpolitikák és a nemzetközi 
kereskedelem bonyolultságát.   

Mivel a mezőgazdaság nem csupán gazdasági tevékenység, és a mezőgazdasági és 
élelmezéspolitikának olyan alapvető célkitűzéseket kell szolgálnia, mint az élelmezés- és 
élelmiszerbiztonság, a fő kihívást a kereskedelmi és nem kereskedelmi megfontolások 
hatékony összehangolása jelenti. Ez az összehangolás a jogi rendszer alkotóelemei közötti 
integráció szintjétől függően (amely a legalacsonyabb szinten a teljes különbözőségtől a 
kölcsönös elismerésen át az egységességig terjed) kevesebb nehézséget vet fel az EU-n belül, 
mint többoldalú szinten. A WTO-ban a piacok kereskedelemi korlátok lebontásán keresztül 
történő megnyitása általi negatív integrációt nem kíséri kellő mértékben a szabályozási
konvergenciával megvalósított pozitív integráció.   Ugyanakkor az egészségügyi és növény-
egészségügyi intézkedések alkalmazásáról szóló WTO-egyezmény (SPS-egyezmény) és a 
kereskedelem technikai akadályairól szóló WTO-egyezmény (TBT-egyezmény) egy új 
szabályozási filozófia felé tett elmozdulásként értelmezhető.

A mezőgazdaságot az uruguayi forduló mezőgazdaságról szóló egyezménye emelte a WTO 
keretei közzé, amely hosszú távú célul „a tisztességes és piacorientált mezőgazdasági 
kereskedelem rendszerének a megteremtését” tűzte ki „a mezőgazdasági támogatások és az 
importtal szembeni védelem (...) jelentős és fokozatos csökkentésén” keresztül, „melynek 
eredményeként lehetővé válik a világ agrárpiacán fennálló korlátozások és torzulások 
kiigazítása, illetve elkerülése”. 

A dohai forduló mezőgazdasági tárgyalásai során az okozza a fő nehézséget, hogy országok 
olyan csoportjai vesznek részt benne, melyek mezőgazdasági modelljei és érdekei nagyon 
eltérnek egymástól.  Az EU és más többfunkciós mezőgazdasági modellel rendelkező tag nem 
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kereskedelmi jellegű megfontolásait nem veszik kellőképpen figyelembe. A tárgyalások során 
az EU sokáig védekező állásponton volt a mezőgazdaság tekintetében, és bizonyos mértékben 
ez továbbra is így van. Ugyanakkor reagálnunk kell bizonyos téves értelmezésekre, amelyek 
nem veszik figyelembe, mennyire megváltozott a KAP életre hívása óta. 

Az EU a fejlődő országokból származó mezőgazdasági termékek legnagyobb importőre, és 
többet importál, mint az USA, Japán, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland együttvéve. Az uniós 
piacok megnyitására irányuló folyamatos nyomás elsősorban a versenyképes mezőgazdasági 
exportőröktől származik. Amennyiben fokozott piaci hozzáférést biztosítunk ezen országok 
számára, az nem csak az európai mezőgazdasági termelőkre lehet káros hatással, hanem a 
leginkább rászoruló fejlődő országokra is, amelyek preferencia-árrése csökkenni fog.  

Az EU továbbá más kulcsfontosságú partnerekkel ellentétben jelentős mértékben csökkentette 
a kereskedelemtorzító támogatását azzal, hogy a közvetlen támogatást elválasztotta a 
termeléstől, és általában véve elmozdult az intervenció biztonsági hálóként való használata 
felé, melynek eredményeként nem rendelkezik annyira hatékony eszközökkel a növekvő piaci 
ingadozások kezelésére. Az EU továbbá jelentős ajánlatot tett a már eddig is drasztikus 
módon csökkentett exporttámogatások fokozatos megszüntetése tekintetében is, azzal a 
feltétellel, hogy ugyanilyen szabályozást vetnek ki más exportösztönző eszközökre is, 
különösen (az elsősorban az USA-ban alkalmazott) exporthitelekre és -garanciákra, (az 
Ausztráliában, Új-Zélandon és Kanadában népszerű) állami mezőgazdasági kereskedelmi 
vállalkozásokra és (az USA-ban széles körben alkalmazott) élelmiszersegélyre. 

A WTO keretein belül zajló jelentős vitarendezési eljárásokban, nevezetesen a 
géntechnológiával módosított szervezetekkel, a földrajzi jelzésekkel, a marhahormonnal és a 
klórozott csirkével kapcsolatos eljárásokban az EU védekezésre kényszerült.  A 
marhahormon-vitában az EU közegészségügyi aggodalmainak jogossága és intézkedése 
megkülönböztetéstől mentes jellege ellenére úgy találták, hogy nincs ésszerű kapcsolat a 
kockázatelemzés és a cél megvalósításának módja között. 

Voltak, akik azzal érveltek, hogy a WTO „igazságszolgáltatási szerveinek igazságszolgáltatási 
tevékenysége” egyes viták rendezése során a demokrácia szempontjából mélységesen 
megkérdőjelezi a WTO legitimitását. Meg kell jegyeznünk, hogy a WTO vitarendezési 
mechanizmusára sokan úgy tekintenek, mint az uruguayi forduló szervezeti szempontból 
legjelentősebb eredményére, amely a kötelező jogi ítélkezés és a kötelező erejű eredmények 
bevezetésével jogi paradigmaváltást jelez. 

A WTO létrehozása kiszélesítette a szabályozási kérdések körét, ami közvetlen hatással van a 
nemzeti törvényekre és politikákra, és a „határokon” meglévő akadályokról a „határokon 
belül” létező akadályokra helyezte a hangsúlyt. Ez a változás kihívást jelent a WTO-tagoknak 
jogalkotói hatókörük gyakorlása és potenciálisan kereskedelemkorlátozó (közegészségügyi,
környezetvédelmi és élelmezésbiztonsági) normák meghozatala tekintetében. A WTO-
egyezmények meghatározzák a WTO-tagok által jogszerűen követhető célokat (pl. a GATT, 
az SPS és a TBT-egyezmények XX. cikke). Az SPS-egyezmény értelmében a nemzeti 
szabványok akkor felelnek meg a WTO-nak, ha nemzetközi szabványokra épülnek (pl. a 
Codex Alimentarius előírásaira), a nemzetközi szabványoknál szigorúbb előírásokat pedig 
kockázatkezelés útján tudományosan indokolni kell. 
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Mivel a többoldalú kereskedelmi tárgyalások zsákutcába jutottak, az EU – azok 
kiegészítéseként, nem pedig helyettesítéseként – folytatta a kétoldalú és a régiók közötti 
kereskedelmi megállapodásokra irányuló tárgyalásokat.   Egyesek azzal érvelhetnek, hogy az 
ilyen megállapodások megkötése eredményeképpen a kereskedelmi partnerek számára –
amennyiben elérik a célpiachoz való hozzáférést – már nem lesz fontos a WTO-n belüli 
megállapodás. Kockázatot látnak a megállapodások túlburjánzásában is, hiszen azok 
egymással versengő kereskedelmi blokkokat hoznak létre, és így aláássák a többoldalú 
kereskedelmi rendszert.  Mások úgy vélekedhetnek, hogy e megállapodások biztosítják a 
WTO keretein belül jelenleg nem elérhető azon lehetőséget, hogy a fenntartható fejlődésről és 
egyéb pontokról tárgyaljanak, és az engedményeket a társadalmi és környezetvédelmi normák 
tiszteletben tartásához kössék.  A kétoldalú megállapodásokat egyesek egyszerűen azért is 
kedvelhetik, mert kevésbé bonyolultak, és mert úgy gondolják, hogy az érdekeket jobban 
szolgálja a kereskedelmi partnerek szelektív megközelítése. Jelenleg az USA és az EU azon 
„verseng”, hogy ki lép először – és milyen feltételek mellett – kulcsfontosságú új piacokra. 

E tárgyalások keretében az EU-nak egyértelműen kiegyensúlyozottabb megközelítést kell 
alkalmaznia a különböző ágazatok között, és defenzív és offenzív mezőgazdasági érdekeit 
egyaránt elő kell mozdítania. A KAP és az EU külkereskedelmi politikája közötti összhang 
biztosítja az európai mezőgazdasági modell megőrzését, és egyenlő feltételeket teremt az 
uniós gazdálkodók számára a világpiacon. 

Az európai mezőgazdasági ágazat többfunkciós szerepe új paradigmákat katalizálhat, mivel 
olyan közjavakat nyújt társadalmainknak, amelyek beszerzése a piacon keresztül nem 
biztosítható: megfizethető áron biztosítja az uniós polgárok számára az élelmezésbiztonságot, 
a biztonságot és a minőséget. Világviszonylatban egyre nő az élelmiszer iránti kereslet, 
miközben a termelési költségek nőnek, a mezőgazdasági piacok jelentős mértékben 
ingadoznak, kevesebb föld és víz áll rendelkezésre, valamint csökken az energiabevitel. Egy 
erős KAP az EU vidéki területeinek megőrzése, környezeti fenntarthatósága és gazdasági 
fejlődése szempontjából is nélkülözhetetlen, amikor olyan veszélyekkel állunk szemben, mint 
a földterületek termelésből való kivonása vagy a vidék elnéptelenedése.  

A gazdasági szempontok a KAP esetében egyéb társadalmi és politikai célkitűzésekhez 
kapcsolódnak. Az EU mezőgazdasági ágazata egyértelműen hozzáadott értéket képvisel, és 
stratégiai szerepet tölt be az Európa 2020 stratégiában az EU előtt álló belső, valamint a 
világban betöltött vezető szerepéből adódó külső társadalmi-gazdasági és környezeti 
kihívások kezelése tekintetében. Az EU kereskedelempolitikája meghatározó szerepet tölt be 
abban, hogy a mezőgazdaság továbbra is pozitívan járul-e hozzá e célkitűzések 
megvalósításához. A kereskedelempolitikának nem szabad akadályoznia az uniós 
mezőgazdasági ágazat dinamikáját. Éppen ellenkezőleg: a kereskedelempolitika és az 
agrárpolitika egymást kölcsönösen támogató lehet, és ilyennek is kell lennie. 


