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B8-0147/2018
Az Európai Parlament állásfoglalása a KAP keretében nyújtott uniós mezőgazdasági
támogatásra vonatkozóan bevezetett egyesült államokbeli intézkedésekről (a spanyol
olajbogyó kapcsán)
(2018/2566(RSP))
Az Európai Parlament,
–

tekintettel a Spanyolországból származó érett olajbogyóval kapcsolatos, 2017. július 13án kezdeményezett és még folyamatban lévő dömpingellenes és szubvencióellenes
vizsgálatokra,

–

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 Spanyolországból származó érett olajbogyó Egyesült Államokba irányuló
spanyol exportjának növekedése mintegy 70,9 millió dollárra (60 millió euró) tehető;

B.

mivel a Spanyolországból származó érett olajbogyó exportjára kivetett dömpingellenes
vámok 14,64%-tól 19,73%-ig terjednek;

C.

mivel ha ezek a vámok állandóvá válnának, ennek a következő 5–10 évben a spanyol
olajbogyó-termelőkre gyakorolt gazdasági hatása az ágazat becslése szerint 350 és
700 millió euró között mozogna;

D.

mivel a közös agrárpolitika (KAP) keretein belül hozott uniós támogatási intézkedések,
köztük az alaptámogatási rendszer, a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott
támogatás és az ösztönző intézkedések a WTO szerint mindenben eleget tesznek a „zöld
dobozba” tartozó kifizetésekre vonatkozó kritériumoknak;

E.

mivel a határozat potenciálisan a KAP valamennyi kedvezményezettjére kihathat, és
számos uniós mezőgazdasági ágazatra kiterjedhet;

F.

mivel a WTO tájékoztatása szerint az egyesült államokbeli teljes belföldi támogatások
1995 óta 69,9 milliárd dollárról 132,5 milliárd dollárra nőttek, és 94%-ban a „zöld
dobozba” tartozó kifizetésekhez tartoznak;

G.

mivel a jelenlegi amerikai agrártörvény még mindig engedélyezi a „zöld doboz”
keretében történő anticiklikus kifizetéseket;

1.

felszólítja az Egyesült Államok hatóságait, hogy vonják vissza az intézkedéseket, és
alakítsanak ki újra kölcsönösen konstruktív megközelítést;

2.

sürgeti a Bizottságot, hogy akár kétoldalú szinten, akár a WTO keretein belül tegye meg
a szükséges lépéseket a WTO „zöld doboza” által hitelesített, KAP-on belüli támogatási
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rendszerünk megvédésére;
3.

felkéri a Bizottságot, hogy a jelenlegi egyesült államokbeli mezőgazdasági politikával
és az anticiklikus kifizetésekkel kapcsolatban forduljon egy WTO-vizsgálóbizottsághoz,
amennyiben az Egyesült Államok hatóságai úgy döntenek, hogy folytatják
vizsgálataikat;

4.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak és az Egyesült
Államok hatóságainak.
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