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B8-0137/2018 

Az Európai Parlament állásfoglalása az USA támadásáról a KAP részeként nyújtott 

uniós mezőgazdasági támogatás ellen (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 vihetik 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 KAP keretein 

belül az ágazatnak nyújtott támogatás tisztességtelen verseny elé állíthatja az egyesült 

államokbeli termelőket;  

B. mivel a spanyol export növekedése csupán minimális hatással volt az egyesült 

államokbeli két olívatermelő helyzetére, az ügy legaggasztóbb eleme az, hogy a 

szubvencióellenes vizsgálat a közös agrárpolitika (KAP) részét képező bizonyos 

támogatási intézkedésekre irányul, holott azok a WTO szerint mindenben eleget tesznek 

a „zöld dobozba” tartozó kifizetésekre vonatkozó kritériumoknak; 

1. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen meg minden szükségest a döntés vitatása érdekében, 

beleértve az USA-val fenntartott kétoldalú kapcsolatok szintjét és a döntés elleni 

panasztételt a WTO-ban;  

2. felhívja a Bizottságot, hogy folytassa a termelők támogatását a „zöld doboz” 

intézkedések révén, amelyek nem piactorzító hatásúak és a WTO „zöld doboz” eljárása 

szerint engedélyezettek;  

3. felhívja a Bizottságot, hogy az érintett termelőknek biztosítsa az eljárások folyamán 

szükségessé váló támogatást és segítséget;  

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

 


