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JAVASLATOK

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

A. mivel az Unió mezőgazdasági szektora a transzatlanti kereskedelmi és beruházási 
partnerségre irányuló tárgyalások igen érzékeny és elengedhetetlen részét képező szektor, 
amely profitálhat az új vagy megnövekedett piacrajutási lehetőségekből;

B. mivel az EU és az USA közötti agrár-élelmiszeripari kereskedelem egyik jelentős, és 
bizonyos termékek kereskedelmét lehetetlenné tévő akadálya a közös előírások hiánya 
ezen a területen;

C. mivel az orosz embargó következményei világosan rámutattak a mezőgazdaság 
folyamatos geopolitikai jelentőségére, a különféle mezőgazdasági piacokra jutás 
fontosságára, valamint a megbízható kereskedelmi partnerekkel fenntartott szilárd és 
stratégiai kereskedelmi partnerségek szükségességére;

D. mivel az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi tárgyalások kiváló alkalmat 
nyújtanak bizonyos exportorientált uniós termékek amerikai piacra jutásának javítására, 
ideértve a zöldség- és gyümölcságazatot, a borágazatot és bizonyos, magas hozzáadott 
értékkel rendelkező termékeket;

E. mivel a TTIP lehetőséget kínál a kereskedelmet szükségtelenül akadályozó kölcsönös 
szabályozási terhek enyhítésére a – például a címkén feltüntetendő információkra 
vonatkozó – bővebb és átláthatóbb tájékoztatás, az adminisztratív és vámeljárások 
egyértelműsítése, valamint a szabályozási rendszerek lehetőség szerinti összehangolása és 
egyszerűsítése révén;

F. mivel az európai mezőgazdaság szempontjából fontos a kölcsönösen előnyös 
kereskedelmi megállapodás biztosítása az USA-val, ezáltal erősítve Európának a világpiac 
egyik kulcsszereplőként betöltött helyzetét, anélkül, hogy veszélybe kerülnének az európai 
mezőgazdasági termékek jelenlegi minőségi előírásai és ezen előírások jövőbeli fejlődése, 
továbbá ügyelve az európai mezőgazdasági modell megőrzésére, valamint gazdasági és 
társadalmi életképességének biztosítására;

G. mivel a TTIP alkalmat kínál magas szintű előírások globális meghatározására és az 
előírások mindkét kontinensről történő kiegészítésére, különösen akkor, amikor olyan új 
gazdasági szereplők erősödnek meg, akik nincsenek az Unióhoz és az Egyesült 
Államokhoz hasonlóan elköteleződve a szabályokon alapuló kereskedelem, a magas 
szintű fogyasztóvédelem, a környezetvédelmi normák és az állatjólét iránt;

H. mivel a Bizottság biztosított arról, hogy az élelmiszer-biztonsági, egészségügyi és állat-
egészségügyi előírások tiszteletben tartása az európai mezőgazdasági tárgyalások alapvető 
elve lesz, amely nem képezheti kompromisszum tárgyát, és meg fogja szilárdítani és 
erősíteni az uniós előírásokat egy nyitott, tisztességes, korszerű és globális 
kereskedelempolitikai rendszerben
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I. mivel az EU és az USA közötti agrár-élelmiszeripari kereskedelem fő akadályai a határok 
mögött, a belső szabályozásokban és a nem vámjellegű akadályokban keresendők;

J. mivel a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről szóló tárgyalások során 
prioritásként kell kezelni a fogyasztók érdekeit;

K. mivel a szabályok Európai Unió és Egyesült Államok közötti harmonizációja semmilyen 
esetre sem jelenthet veszélyt a fogyasztók egészségére nézve, és nem gyengítheti a 
minőségi előírásokat, amelyeknek az Európában forgalomba hozott amerikai termékeknek 
meg kell felelniük;

L. mivel a földrajzi jelzések önálló szellemi tulajdonjogok, és nem pedig márkajelzések;

M. mivel a kutatás fejlődésének köszönhetően a nagy mennyiségű adatok elemzésén alapuló 
részletes számítási módszerek révén, valamint az elővigyázatosság elvének alkalmazását
javítani képes nagyteljesítményű számítási struktúrák segítségével lehetőség nyílik az 
élelmiszerek veszélyességével kapcsolatos kockázatok előzetes értékelése kidolgozásának 
támogatására;

1. felszólítja a Bizottságot a következőkre:

a. végső megállapodás esetén jusson átfogó és kiegyensúlyozott egyezségre, amely 
tekintetbe veszi a TTIP által érintett összes ágazatot, figyelembe véve, hogy a 
mezőgazdaság nem képezheti széles körű alkudozás tárgyát azzal a céllal, hogy 
cserébe más ágazatok amerikai piacra jussanak, és a mezőgazdasági ágazat politikai és 
messzemenően stratégiai terület, amelynek esetében az élelmiszer-biztonság és az 
összes európai polgár életfeltételeinek megőrzése forog kockán;

b. biztosítson elsőbbséget a mezőgazdasággal kapcsolatos tárgyalások ambiciózus és 
kiegyensúlyozott eredményének, amelynek fő elemeit (piacra jutás, földrajzi jelzések, 
egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések) korán, az összes érintett amerikai 
akadály részletes feltérképezése alapján, a tárgyalási folyamat során egymással 
párhuzamosan kell kezelni, fenntartva ugyanakkor az élelmiszer-biztonsági és 
fogyasztóvédelmi előírásokat, hogy a Parlamentnek elég ideje legyen e fejezet érintett 
felekkel – különösen a mezőgazdasági termelőkkel és a kis családi gazdaságokkal –, 
az európai polgárokkal, a civil társadalommal és a szociális partnerekkel való 
megvitatására és értékelésére;

c. vezessen be a beruházó és állam közötti vitarendezési mechanizmust (ISDS) a TTIP 
keretében, amely nem sodorja veszélybe az EU, tagállamai, és a regionális és helyi 
hatóságok szuverén jogait, de tisztességes lehetőséget nyújt a külföldi beruházók 
számára sérelmeikre jogorvoslatot kérni és kapni;

d. határozottan álljon ki az uniós jogszabályokban meghatározott jelenlegi és jövőbeni 
élelmiszer-biztonsági és egészségügyi, növény-egészségügyi, növény- és 
környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi, valamint állategészségügyi és állatjóléti 
előírások szigorú betartása mellett, az uniós jogszabályokban meghatározott módon; 
biztosítsa, hogy ezen előírások fejlesztése semmiképpen ne kerüljön veszélybe a 
jövőben, és hogy ne sérüljenek az Európai Unió alapvető értékei, például az 
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elővigyázatosság elve és a fenntartható mezőgazdaság, valamint hogy az uniós 
polgárok továbbra is megbízhassanak az uniós piacon elérhető termékek 
nyomonkövethetőségében és címkézésében; vázoljon fel továbbá az elővigyázatosság 
elvének tárgyalások során történő fenntartására irányuló konkrét intézkedéseket;

e. biztosítsa, hogy az illetékes uniós hatóságokat vonják be az Unióba irányuló exportban 
érintett létesítmények és termékek ellenőrzésébe és hitelesítésébe az Unióban 
alkalmazandó egészségügyi és növény-egészségügyi követelmények vonatkozásában, 
és aggodalmának ad hangot azzal a szövegjavaslattal kapcsolatban, amelyet az 
Európai Bizottság ezzel kapcsolatban az USA elé terjesztett, tekintetbe véve, hogy az 
uniós kereskedelmi megállapodások előtt az Unió ellenőrizhette és hitelesíthette a 
megállapodásokban részt vevő többi fél ellenőrzési programját, és felhívja a 
Bizottságot e megközelítés fenntartására;

f. szálljon síkra amellett, hogy az EU-ba történő mezőgazdasági importot csak akkor 
lehessen engedélyezni, ha ezen importok esetében az európai uniós fogyasztóvédelmi, 
állatvédelmi és környezetvédelmi előírásokat a minimális szociális normákkal együtt 
betartják;

g. vegye figyelembe, hogy a TTIP-ről szóló tárgyalások önmagukban véve semmilyen 
területen nem változtathatnak a jogszabályok végrehajtásán vagy előterjesztésén, 
ideértve az európai élelmiszer-biztonság, az egészségügyi és növény-egészségügyi 
előírások, az állatjólét és a környezetvédelmi intézkedések területét;

h. biztosítsa a mezőgazdasági tárgyalások pozitív és ambiciózus végeredményét, amely 
az Unió mezőgazdasági szektorának offenzív és defenzív érdekeit tükrözi mind a 
vámjellegű, mind pedig a nem vámjellegű akadályok megszüntetését és csökkentését 
illetően, beleértve különösen az egészségügyi, valamint növény-egészségügyi 
előírásokat és eljárásokat, és biztosítson határozott álláspontot a minőségi európai 
termékek tekintetében annak érdekében, hogy az uniós termelők az amerikai piacra 
jutás tekintetében tényleges haszonra tehessenek szert, emellett tartsa szem előtt, hogy 
a fogyasztók védelmére, valamint az élelmiszer-biztonság és a fogyasztók 
egészségének biztosítására irányuló intézkedéseket nem szabad nem vámjellegű 
akadályoknak tekinteni;

i. ösztönözze a know-how két fél közötti cseréjét az élelmiszer-biztonság és az 
élelmezésbiztonság területén;

j. állapodjon meg egy olyan áttekinthető növény-egészségügyi ellenőrző rendszerről az 
európai export vonatkozásában, amely az Egyesült Államok piacára irányuló európai 
export veszélyeztetése nélkül tartja tiszteletben a biztonsági előírásokat, és ezáltal 
lehetővé teszi az országba irányuló kivitel fokozását;

k. biztosítson egyenlő versenyfeltételeket, ösztönözve a méltányos fiskális politikákat és 
a tisztességes kereskedelmi gyakorlatokat az élelmiszertermékek vonatkozásában, és 
érzékeny elemekként kezelve azon termékeket vagy ágazatokat, amelyekkel 
kapcsolatban a közvetlen és közvetett verseny jelentős nyomásnak vagy tisztességtelen 
versenynek tenné ki az uniós mezőgazdasági termelőket – köztük a mezőgazdasági 
kistermelőket az Unió egészében vagy annak egyes régióiban, például olyan 
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esetekben, amikor az uniós szabályozási feltételek, mint például az állatok 
elhelyezésére vonatkozó követelmények és az azokkal kapcsolatos termelési költségek 
eltérnek az USA-beliektől, és mérlegelje az összes érzékeny termék kezelésének 
valamennyi lehetőségét, ideértve a vámcsökkentést és a korlátozott 
vámkontingenseket;

l. a tárgyalási mandátumban egyértelműen meghatározottaknak megfelelően szálljon 
síkra egy védzáradék megállapodásba való felvétele mellett, amely akkor kerülne 
alkalmazásra, ha egy bizonyos termék behozatalának fokozódása nyomán jelentős kár 
fenyegetné a helyi élelmiszer-ipari termelést;

m. több tagállam korábbi kérésének megfelelően terjessze elő a már megkötött és a 
folyamatban lévő kereskedelmi megállapodásokban vállalt engedmények mérlegét, 
hogy termékekre lebontva átfogó képet lehessen kapni ezekről az engedményekről, 
amelyek nélkül nem lehet tárgyalni az érzékeny termékekről;

n. a lehető leghamarabb tájékoztassa a Parlamentet és a közvéleményt az érzékeny 
termékek lehetséges listájáról, hogy minden érintett szereplő számára elegendő idő 
álljon rendelkezésre a javaslatok időben történő, a tárgyalások lezárulta előtti 
megvizsgálására és értékelésére;

o. biztosítsa az uniós földrajzi jelzések és a minőségi uniós mezőgazdasági termékek 
megfelelő jogi védelmét az USA piacán, illetve a visszaélés, a félrevezető tájékoztatás 
és gyakorlatok kezelésére szolgáló mechanizmusokat, emellett a címkézés, a 
nyomonkövethetőség és a mezőgazdasági termékek valódi származásának védelmét, 
mivel ezek egy kiegyensúlyozott megállapodásban központi elemeknek tekintendők;

p. foglalja bele a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségbe az ökológiai
termékekről szóló megállapodást, kiterjesztve azokra, amelyekre még nem terjed ki 
(bor);

q. tegye a TTIP részévé a 2006-ban az Unió és az USA között megkötött 
bormegállapodást, megszüntetve az ezen ágazati megállapodásban foglalt 17, általános 
elnevezésnek minősülő megnevezést;

r. vegye figyelembe, hogy a globális áringadozások idején az egyesült államokbeli 
gazdaságoknak nyújtott jövedelemtámogatás versenyhátrányt jelentene az uniós 
termelők számára, és hogy újra kell értékelni az uniós válságkezelési intézkedéseket, 
tükrözve a változó piaci feltételeket;

s. hozzon létre közös kétoldalú munkacsoportot a mezőgazdasággal kapcsolatos 
folyamatos kereskedelmi megbeszélések céljából a szabályozási változások nyomán 
felmerülő, kereskedelmet zavaró tényezők „korai előrejelző rendszerként” történő 
előrejelzése és kiküszöbölése, valamint a szabályozási konvergencia előmozdítása 
érdekében;

t. kezdeményezzen teljesen átlátható, időben történő és átfogó párbeszédet az Európai 
Parlamenttel, az összes nemzeti parlamenttel és a mezőgazdaságban érintett felekkel a 
tárgyalások minden szempontjáról, és biztosítsa az európai mezőgazdasági és szociális 



AD\1057664HU.doc 7/8 PE549.106v02-00

HU

modellünk alapját képező összes jogszabály tiszteletben tartását;

u. biztosítsa az Unióból származó marhahúsra vonatkozó egyesült államokbeli behozatali 
tilalom feloldását;

v. biztosítson egyenlő versenyfeltételeket egy, az uniós állatjóléti, élelmiszer-biztonsági, 
egészségügyi és állat-egészségügyi előírásoknak nem megfelelő módszerekkel 
előállított importtermékekre vonatkozó címkézési követelmény bevezetése révén;

w. a lehető leghamarabb terjesszen elő világos és objektív tanulmányt a TTIP európai 
mezőgazdaságra gyakorolt hatásairól, ágazatokra lebontva, különös tekintettel a kis 
családi gazdaságokat érintő következményekre, emellett időben és átlátható módon 
vonja be mind az állami, mind a magán kutatóintézeteket, amelyek az 
élelmiszerbiztonság területén aktívak, és amelyek jelentősen hozzájárulhatnak a 
tárgyalások valamennyi pontjához.
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