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A mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóció és tájékoztatás  

Az Európai Parlament 2012. november 20-i állásfoglalása a mezőgazdasági termékekkel 

kapcsolatos promóciós intézkedésekről és tájékoztatásról: milyen stratégia célozza az 

európai ízek népszerűsítését? (2012/2077(INI)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a „Tisztességes jövedelem a gazdáknak: hatékonyabban működő élelmiszer-

ellátási lánc Európában” című 2010. szeptember 7-i állásfoglalásra1; 

– tekintettel „A mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promócióról és tájékoztatásról: 

nagy hozzáadott értékű európai stratégia Európa ízeinek támogatására” című bizottsági 

közleményre (COM(2012)0148),  

– tekintettel „A mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promócióról és tájékoztatásról: 

nagy hozzáadott értékű európai stratégia Európa ízeinek támogatására” című bizottsági 

zöld könyvre (COM(2011)0436), 

– tekintettel a 2007. december 17-i 3/2008/EK tanácsi rendeletben2 és annak végrehajtási 

rendeletében, a 2008. június 5-i 501/2008/EK bizottsági rendeletben3 meghatározott 

horizontális promóciós rendszerre, 

– tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes 

mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 

22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre („az egységes közös piacszervezésről szóló 

rendelet”)4, 

– tekintettel a Bizottság számára készített „A mezőgazdasági termékek promóciójának és 

a velük kapcsolatos tájékoztatási tevékenységeknek az értékelése” című 2011-es 

tanulmányra5, 

– tekintettel a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő 

megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 3/2008/EK 

tanácsi rendelet alkalmazásáról szóló bizottsági jelentésre (SEC(2010)1434), 

– tekintettel a Tanács 2011. december 15–16-i, a mezőgazdasági promóciós politika 

jövőjéről szóló következtetéseire, 

– tekintettel a Bizottság 2011. október 12-én előterjesztett, a KAP reformjára irányuló 

jogalkotási javaslataira (COM(2011)0625/3, COM(2011)0627/3, COM(2011)0628/3, 

COM(2011)0629, COM(2011)0630/3, COM(2011)0631/3, és az egységes közös 
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piacszervezésről szóló rendeletre irányuló javaslatra), 

– tekintettel „A mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promócióról és tájékoztatásról: 

nagy hozzáadott értékű európai stratégia Európa ízeinek támogatására” című bizottsági 

közleménnyel kapcsolatosan az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság által 

megfogalmazott véleményre (NAT/560), 

– tekintettel „A mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promócióról és tájékoztatásról: 

nagy hozzáadott értékű európai stratégia Európa ízeinek támogatására” című bizottsági 

zöld könyvvel kapcsolatosan az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság által 

megfogalmazott véleményre (NAT/525)1, 

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére, 

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A7-0286/2012), 

A. mivel 2012 márciusában a Bizottság megjelentetett egy közleményt a tájékoztatásról és 

a promócióról, amelyet várhatóan év végén követnek majd jogalkotási javaslatok; 

B. mivel az agrár-élelmiszeripari ágazat magában hordozza annak lehetőségét, hogy az 

uniós tagállamokban, és különösen a vidéki területeken és regionális szinten a 

gazdasági növekedéshez és innovációhoz vezető erős és élénk ágazattá váljon, amely 

növeli a mezőgazdasági bevételeket, új munkahelyeket teremt és ösztönzi a 

növekedést; 

C. mivel a tájékoztatási és promóciós intézkedéseket az 1980-as években vezették be 

azzal a céllal, hogy felszívják a mezőgazdasági többletet, később pedig az 

élelmiszeriparban tapasztalható válságok kezelésére használták, mint például 1996-ban 

a BSE-válság kitörésekor (a szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma, ismertebb 

nevén „kergemarhakór”) vagy 1999-ben, amikor tojásban talált dioxin miatt tört ki 

botrány; 

D. mivel a tájékoztatási és promóciós intézkedésekre napjainkban szélesebb körű, 

folyamatos feladatok ellátása hárul, elő kell segíteniük a termékek nyereségesebbé 

tételét, a kiegyenlítettebb verseny megteremtését a külső piacokon, valamint a 

fogyasztók szélesebb körű és jobb tájékoztatását; 

E. mivel a támogatás ezen típusait ma a 3/2008/EK rendelet keretében finanszírozzák, 

amely „horizontális promóciós rendszerként” ismert; mivel egy, a Bizottság által kért 

promóciós politikákat értékelő tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy hiányzik a 

tájékoztatásra és a promócióra vonatkozó következetes és átfogó uniós stratégia; 

F. mivel az 1234/2007/EK rendelet az egységes közös piacszervezésről, amelyet most a 

KAP reformfolyamatának részeként felülvizsgálnak, nagyobb programok részeként 

támogatást nyújt egyes promóciós intézkedésekre a bor-, gyümölcs- és 

zöldségágazatokban; mivel az élelmiszer-minőségi rendszerek termékeire vonatkozó 

promóciós intézkedéseket jelenleg a vidékfejlesztési politika keretein belül 

finanszírozzák; 
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G. mivel a borfogyasztás folyamatosan csökken az Európai Unióban, és figyelembe véve, 

hogy nincsenek olyan uniós intézkedések, amelyek e termék belső promócióját 

céloznák; 

H. mivel a horizontális promóciós rendszerre költendő összeg a 2012-es költségvetésből 

körülbelül 56 millió euró lesz, ami a KAP teljes kiadásának 0,1%-át teszi ki; 

I. mivel a költségvetésben figyelembe kell venni az uniós tájékoztatási és promóciós 

politika legújabb célkitűzéseit is, amelyek nem korlátozódnak a válság következtében 

megingott fogyasztói bizalom helyreállítására, hanem amelyek a termékek 

jövedelmezőbbé tételére, a külső piacokon a kiegyenlítettebb verseny megteremtésére, 

valamint a fogyasztók szélesebb körű és jobb tájékoztatására is kiterjednek; 

J. mivel minden más, az egységes közös piacszervezés és a vidékfejlesztési politika 

keretein belül a KAP promóciós és tájékoztatási intézkedéseire költendő összeg 

összesen mintegy 400–500 millió eurót tesz ki évente, ami még mindig kevesebb mint 

a teljes KAP-kiadások 5 %-a, és nyilvánvalóan semmiképpen sem elegendő az uniós 

termékek világpiaci versenyképességének fokozásához; 

K. mivel az Unió egyik erőssége az élelmiszer-termelést illetően a termékek különböző 

földrajzi térségekhez, valamint különféle hagyományos elkészítési módokhoz 

kapcsolódó sokszínűségében és egyediségében rejlik, amelyek az egyedi ízek mellett 

biztosítják a változatosságot és az eredetiséget, amit a vásárlók egyre inkább keresnek 

mind az EU-ban, mind azon kívül; 

L. mivel az Unió promóciós politikája a KAP rendelkezésére álló olyan fontos eszköz, 

amely hozzájárulhat a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari ágazat versenyképességéhez 

és hosszú távú életképességéhez; 

M. mivel az EU nemrégiben tett közzé egy listát a tápanyag-összetételre és egészségre 

vonatkozó jóváhagyott állításokról, amely 2012. decemberében lép majd hatályba, és 

amely véget vet majd az élelmiszeripar bizonytalanságáról szóló éveknek, és biztosítja 

a fogyasztók figyelmének felkeltéséhez – és így a megalapozottabb döntéshozatalhoz – 

szükséges alapvető marketingeszközöket; 

N. mivel az uniós mezőgazdasági és élelmiszer-ipari ágazat akkor válhat globális szinten 

még versenyképesebbé, ha képes népszerűsíteni az európai élelmiszer-választék 

sokszínűségét, valamint a – többek között – magas minőségi, élelmiszer-biztonsági, 

állatjóléti és környezeti fenntarthatósági előírásoknak stb. megfelelő európai termelési 

modellt, az azonos termelési feltételek és a tisztességes kereskedelmi verseny 

érdekében szorgalmazza továbbá, hogy e modellt más mezőgazdasági nagyhatalmak is 

átvegyék; 

O. mivel a kereskedelem fokozódó globalizációja kétségkívül kihívásokkal jár, de 

ugyanakkor új piacok és új növekedési lehetőségek nyílnak; 

P. mivel a Tanács a mezőgazdasági promóciós politikáról szóló 2011. decemberi 

következtetéseiben azt állítja, hogy promóciós fellépéseket kell végrehajtani azért is, 

hogy népszerűsítsük a helyi termelést és a rövid élelmiszer-ellátási láncokban rejlő 

lehetőségeket, amelyeket – a Bizottság felvetésének megfelelően – be kell építeni a 

vidékfejlesztési programokba; 



Q. mivel szükséges és fontos, hogy az európai mezőgazdasági és élelmiszer-ipari 

promóciót elősegítő és a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari ágazat 

versenyképességéhez hozzájáruló politikát megfelelő eszközökkel lássák el, 

hasznosítva ezzel az ágazat termékeinek sokféleségét, hozzáadott értékét és minőségét; 

R. mivel megbonthatatlan kapcsolat van az európai mezőgazdaság és a mezőgazdasági 

nyersanyagok 70%-át feldolgozó és élelmiszer-ipari termékeket értékesítő 

élelmiszeripar között, amelyen belül az élelmiszereket és italokat előállító európai 

vállalkozások 99%-a kkv, és a vállalkozások több mint 52%-a vidéki környezetben 

található, következésképpen az európai vidék gazdasági és társadalmi motorjaként 

működik; 

S. mivel a rövid élelmiszer-ellátási láncok és helyi piacok fejlesztésére szánt KAP-

támogatást a vidéki fejlesztési politika keretein belül finanszírozzák, amely valóban a 

legjobb megközelítés, tekintve, hogy az ilyen kezdeményezések kis volumenűek, helyi 

szinten összpontosulnak és helyi munkahelyteremtést jelentenek; 

T. mivel az egyedi és hagyományos európai termékek a harmadik piacokon jelentős 

növekedési potenciállal rendelkeznek és irántuk magas a fogyasztói kereslet, továbbá e 

piacokon célzott és megerősített promóciós rendszerekből részesülnének, valamint 

munkahelyeket teremtenek és növekedést idéznek elő a regionális térségekben; 

U. mivel a 2013 utáni KAP reformjához kapcsolódó, jelenleg tárgyalás alatt lévő 

jogalkotási javaslatoknak az a céljuk, hogy a szóban forgó politika teljes mértékben 

hozzájáruljon az Európa 2020 Stratégia megvalósításához; 

V. mivel az 1234/2007/EK rendelet az egységes közös piacszervezésről szabályokat 

tartalmaz az iskolagyümölcs és iskolatej programok finanszírozását illetően; mivel a 

mostani javaslat, amely felülvizsgálja az egységes közös piacszervezést 

(COM(2011)0626), azt javasolja, hogy az iskolagyümölcs programokban növeljük az 

EU társfinanszírozási arányát 50 %-ról 75 %-ra (és a konvergenciarégiókban 75 %-ról 

90 %-ra); 

W. mivel az iskolagyümölcs és iskolatej programoknak oktatási célkitűzéseik is vannak, 

amelybe beletartozik, hogy a diákokat nagyobb tudással lássuk el arról, hogy miként 

termeljük az élelmiszert, és milyen az élet egy gazdaságban; 

X. mivel a különböző promóciós rendszerek – hatékony végrehajtás esetén – 

hozzájárulnak annak biztosításához, hogy Európában és a világ többi részén is 

elismerjék az európai mezőgazdasági termékeket, valamint hogy felhívják a 

fogyasztók figyelmét az európai mezőgazdasági termelők által betartott, 

következetesen figyelemmel kísért és javított szigorú élelmiszer-biztonsági, állatjólléti 

és környezetvédelmi előírásokra; 

Y. mivel a 814/2000/EK rendelet segít a polgároknak megérteni a mezőgazdaság európai 

modelljét, és segít felhívni a köz figyelmét ezekre a témákra; mivel az európai 

történelem során valószínűleg most a legnagyobb a tudatlanság és a félreértések száma 

a gazdálkodást és a vidéki életet illetően; mivel a mezőgazdasági termelés költségeinek 

az EU által az élelmezés-biztonsággal és higiéniával, a dolgozók szociális 

támogatásával, a környezetvédelemmel és az állatjóléttel kapcsolatban előírt 

kötelezettségek miatti jelentős emelkedése – amelyeket az EU közvetlen versenytársai 



gyakran nem tartanak be – az egyik legjelentősebb olyan tény, amely nem jutott el a 

köztudatba; mivel a mezőgazdaság az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésében 

betöltött kiemelkedő szerepével, valamint az általa megtermelt közjavak hosszú 

sorával kapcsolatos tájékozatlanság az egyik legjelentősebb olyan tény, amely a 

köztudatban számos félreértésre ad okot; 

Általános megközelítés: 

1. üdvözli „A mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promócióról és tájékoztatásról: 

nagy hozzáadott értékű európai stratégia Európa ízeinek támogatására” című bizottsági 

közleményt, amelynek az első lépést kell jelentenie az európai termelés uniós és unión 

kívüli polgárok általi értékelése, valamint jövedelmezőségének növelése felé;  

2. támogatja a közleményben meghatározott négy fő célkitűzést, azaz az élelmiszer-

ágazatban kialakítandó nagyobb európai hozzáadott értéket, vonzóbb és hatásosabb 

politikai stratégiát, egyszerűbb irányítást és nagyobb szinergiát a különböző promóciós 

intézkedések között; 

3. úgy véli, hogy a hazai és külföldi piac promóciós politikájára egyenlő mértékű 

figyelmet kell fordítani, mivel mindkét elem hasznot hoz a termelőknek és a 

fogyasztóknak; 

4. hangsúlyozza, hogy az EU promóciós politikája továbbra is indokolt és nagy 

jelentőséggel bír mind az Unión belül, helyi és regionális szinten, mind a bővülő 

világpiacokon; 

5. úgy véli ugyanakkor, hogy az uniós promóciós politika célkitűzéseit pontosan és 

megfelelően meg kell határozni; hangsúlyozza, hogy a promóciós tevékenységeknek 

az uniós minőségi követelményeknek megfelelő valamennyi agrár-élelmiszeripari 

termékre ki kell terjedniük, fokozva ezáltal a promóciós tevékenységek hatékonyságát 

és eleget téve a fogyasztói igényeknek; továbbá kiemeli, hogy az élelmezésbiztonságot 

szavatoló mezőgazdaság támogatása, a természeti erőforrások fenntartható használata 

és a vidéki térségek dinamizmusa ösztönzi a növekedést és a munkahelyteremtést; 

6. rámutat arra, hogy az európai fogyasztóknak a piacokon található európai 

mezőgazdasági termékek jellegzetességeiről és hozzáadott értékéről való 

tájékozottsága érdekében elengedhetetlen az általános és folyamatos promóció a belső 

piacon;  

7. hangsúlyozza, hogy a promóció és az uniós kereskedelempolitika közötti nagyobb 

koherencia révén kell fenntartani és növelni az európai mezőgazdasági termékek külső 

piaci részesedését, valamint megcélozni az újonnan létrejövő piacokat, amelyek újabb 

értékesítési helyet kínálnának e termékek számára; 

8. úgy véli, hogy az uniós promóciós politika célkitűzéseinek világos megfogalmazása a 

Bizottság részéről, a tagállamoknak szóló tárgyilagos iránymutatások meghatározása 

mellett, a szükséges első lépés annak érdekében, hogy növeljük a politikai koherenciát 

és a szinergiát a különböző promóciós eszközök között, amellett hogy ez nemzeti 

szinten feltétlenül szükséges a programok kiválasztásának nagyobb átláthatóságához; 

rámutat, hogy az Unió ezen a területen való tevékenységeinek ki kell egészíteniük a 

nemzeti, illetve a magánszektorbeli kezdeményezéseket; 



9. úgy véli, hogy a jobb tájékoztatási és promóciós intézkedésekre szánt költségvetésnek 

jelentősen nőnie kell, tekintettel a tájékoztatási és promóciós politika legutóbbi 

célkitűzésire, különösen, ami a horizontális promóciós rendszert illeti; úgy véli 

továbbá, hogy ez utóbbinak önálló sorral kell rendelkeznie a költségvetésben; 

10. hangsúlyozza, hogy az európai mezőgazdaság sikere azon múlik, hogy mennyire képes 

növelni piaci részesedését és lehetővé tenni a kiemelten versenyképes élelmiszeripar 

számára, hogy továbbra is fontos pozíciót töltsön be az EU gazdaságában és 

kereskedelmében; 

11. jelzi, hogy az EU-n belül és a külső piacon egyaránt széles körű kampányok révén kell 

tájékoztatni a fogyasztókat a termékek uniós termelési szabványaival és a 

minőségrendszerekkel kapcsolatban; 

12. hangsúlyozza, hogy a 3/2008/EK rendelet keretei között működő horizontális 

promóciós intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a helyi piacok és a rövid élelmiszer-

ellátási rendszerek fejlesztéséhez, a belső piac fellendítéséhez, továbbá az európai 

termékek külső piacokon való megnövelt kereskedelméhez; 

13. üdvözli a Bizottság javaslatát a promóciós politika egy negyedik, technikai segítséget 

nyújtó elemének bevezetésére vonatkozóan; úgy véli, hogy ez különösen külföldön 

fontos a promóciós politika hatékonysága tekintetében; 

14. elismeri az egységes felirat által nyújtott lehetőségeket a tájékoztatási és promóciós 

intézkedések esetében; 

15. javasolja, hogy meg kell őrizni a tájékoztatási és promóciós tevékenységek általános 

jellegét; 

Helyi, regionális, belső és külső piacok  

16. megerősíti, hogy az uniós tájékoztatási és promóciós politikának három fő célja van: a 

helyi és regionális piacokon a termékek sokszínűségére és frissességére, a termelők és 

a fogyasztók közötti jobb kapcsolatra kell törekednie, a vidéki élet gazdasági 

fellendítése és társadalmi szempontból való átértékelése érdekében; az európai 

termékek termelésének növelése és fogyasztásának ösztönzése érdekében a belső 

piacon maradéktalanul ki kell aknáznia a belső határok nélküli európai térség és az 500 

millió fogyasztó kínálta lehetőségeket; a külföldi piacokon érvényre kell juttatnia az 

európai termelési modell magas szintű követelményeit nagyobb hozzáadott érték 

kialakítása érdekében az agrár-élelmiszer-ipari ágazatban; 

17. javasolja az Európai Bizottságnak, hogy a helyi és regionális piacokon alakítson ki 

rövid ellátási láncokat, új lehetőségeket teremtve ezáltal a mezőgazdasági és más 

vidéki termelőknek, továbbá a mezőgazdasági termelői szervezeteknek és/vagy a 

mezőgazdasági és más vidéki termelői szervezeteknek, valamint hogy dolgozza ki a 

vidéki területek fejlődését támogató átfogó eszközkészletet; ki kell továbbá dolgoznia 

útmutatókat, amelyek abban nyújtanak segítséget a mezőgazdasági termelőknek, hogy 

megtanulják, hogyan fektessenek többet és jobban a termékeik minőségébe és 

hozzáadott értékébe; fontolóra kell venni továbbá a médiumokban – jelesül az 

interneten – való népszerűsítésre fordított beruházást; 



18. javasolja az Európai Bizottságnak, hogy a belső piacon nyújtson nagyobb támogatást 

az európai termelőknek, annak érdekében, hogy képesek legyenek eleget tenni a 

minőségre és az élelmiszer-higiéniára, valamint a friss termékek származási helyével 

és fogyasztásának legalkalmasabb időpontjával kapcsolatos ismeretekre vonatkozó 

fogyasztói igényeknek, elősegítve a termékek és élelmiszerek sokszínűségét, 

bemutatva új termékeket vagy a hagyományos termékek új csomagolási vagy 

felhasználási módját; 

19. tekintettel erre, a piacokra vagy céltermékekre irányuló célzott programok 

kiszélesítésére szólít fel, oly módon, hogy a vonatkozó promóciós eszközök a 

termelési szabványokat hangsúlyozó jellemzőkre összpontosítsanak, minden esetben 

kiemelve az európai termelési modellt, ezen belül pedig elsősorban az európai 

minőségbiztosítási rendszereket; ezenkívül, ösztönözni kell a több országon átívelő 

különböző termékekre irányuló programokat, mivel egyfelől ezek képviselik a 

program valódi európai dimenzióját, másfelől ezek igényelnek kifejezetten európai 

támogatást; tekintettel erre, előnyben kell részesíteni a piaci körülményeket és 

lehetőségeket szem előtt tartó termelési programokat végrehajtó országokat, amelyek 

lehetővé teszik ugyanakkor, hogy a Bizottság az érintett térség igényihez igazítsa a 

támogatást; 

20. arra szólít fel, hogy a tájékoztatási és promóciós intézkedéseket tegyék vonzóbbá a 

szakmai szervezetek számára a folyamatban levő nemzeti és ágazati tevékenységek 

közötti szorosabb együttműködés, valamint a politikai intézkedések, azaz a 

szabadkereskedelmi megállapodásokkal való jobb koordináció révén; 

21. kijelenti, hogy rugalmasabbá kell tenni a programokat, ami lehetővé teszi, hogy a 

végrehajtás során alkalmazkodjanak a változó piaci igényekhez; e célból csökkenteni 

kell a programok benyújtásakor elvárt részletességet; 

22. a programok alaposabb értékelésére szólít fel, konkrét mutatókat – így a piaci 

részesedés növekedését és a munkahelyteremtést – alkalmazó szigorú értékelési 

rendszer révén; csökkenteni kell a kiválasztási folyamat időtartamát és fontolóra kell 

venni az előlegnyújtás lehetőségét az egyes szervezeteknek; 

23. üdvözli a Bizottság jelenlegi tájékoztatási és promóciós politikájának köszönhetően a 

mezőgazdasági termékekkel kapcsolatban elért jó eredményeket, ugyanakkor ennek 

egyszerűsítésére és javítására, ezen belül elsősorban az adminisztratív terhek 

mérséklésére szólít fel, a Bizottság által előírt jelentések számának csökkentésével; a 

Bizottságnak egyszerű és teljes körű kézikönyvet kellene kidolgoznia, amely segítséget 

nyújt a lehetséges kedvezményezetteknek az e politikához fűződő szabályok és 

eljárások betartáshoz; 

24. felhívja az Európai Bizottság figyelmét arra, hogy a minőségi élelmiszer-termelés a 

külföldi piacokon önmagában még nem elegendő a jó piaci pozíció biztosításához, 

ezért elengedhetetlen a promóciós programokra való ráfordítás; e programokat a 

harmadik országokban megvalósuló, társfinanszírozásra jogosult piackutatásoknak kell 

megelőzniük; fontolóra kellene venni továbbá kísérleti projektek támogatásának 

lehetőségét potenciális új piacnak tekintett harmadik országokban;  

25. kéri, hogy ösztönözzék az európai szervezetek és vállalatok fejlődését, és 

szorgalmazzák globális fórumokon való részvételüket, a minőség terén versenyezve, a 



szakosodást és a sokszínűséget előnyben részesítve, amihez elengedhetetlen a 

mezőgazdasági termelőknek és szövetkezeteknek saját stratégiájuk és kiviteli 

kapacitásuk kialakításához nyújtott, a szakmai segítségnyújtásra is kiterjedő 

támogatás; 

26. arra szólít fel, hogy biztosítsanak lehetőséget az árumegjelölések alá nem tartozó 

termékek származási helyének feltüntetésére, ami kiemeli a termék jellemzőit és 

tulajdonságait; 

27. megállapítja, hogy az európai termékek tájékoztatási és promóciós politikájának saját 

címkézést kell biztosítania, amely az EU-n belül és kívül egyaránt megkülönbözteti e 

termékeket; 

28. felszólítja a Bizottságot a fogyasztói tudatosság fokozására a tekintetben, hogy az 

európai mezőgazdasági szabványok – többek között – a világ minőséggel, 

biztonsággal, állatjóléttel és környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos legszigorúbb 

követelményei, ami a termék fogyasztói árában is tükröződik; a fogyasztókat átlátható 

módon kell tájékoztatni az európai termékek felismerésének módjáról és jellemzőiről 

annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a hamisított termékek megvásárlásnak 

kockázata, valamint hogy képesek legyenek eldönteni, hogy mit vásárolnak; 

Eredet és minőség 

29. úgy véli, hogy azok a minőségi termékek, amelyek bizonyos termelési módszerekhez, 

földrajzi eredethez, hagyományhoz vagy kulturális kontextushoz kapcsolhatók, és 

megjegyzi, hogy léteznek már olyan rendszerek, amelyek ezek védelmét tűzik ki célul, 

például az oltalom alatt álló eredetmegjelölések (OEM-ek), oltalom alatt álló földrajzi 

jelzések (OFJ-k), biotermék-címkézés vagy hagyományos különleges termékek (HKT-

k) rendszere formájában; egy új „helyi gazdálkodási és közvetlen eladási rendszer” 

kialakítását szorgalmazza, amely magában foglalja az előállítás szerinti régióban való 

fogyasztásra szánt minőségi termékeket; 

30. úgy véli, hogy a termék származási helyeként minden promóciós és tájékoztatási 

tevékenység során elsődlegesen Európát kell megjelölni, mind a belső piacon, mind a 

harmadik országokban; ezenkívül a harmadik országokban megfontolható a nemzeti 

származás feltüntetése, amennyiben az markáns identitást jelent és kiemeli a kínált 

élelmiszer-ipari termék különlegességét; 

31. hangsúlyozza, hogy a magánmárkanevek esetében elengedhetetlen, hogy az általános 

promóció és a márkapromóció egyensúlyban legyen, mivel az hozzájárul a harmadik 

országokban folytatott promóciós kampányok hatékonyságához; támogatja a Bizottság 

megközelítését, amely szerint a márkanevek egyfajta emelő hatást fejtenek ki e 

tevékenységek során, mivel a termékek és márkák promóciója révén a gazdasági 

szereplőkkel teremtett kapcsolat az általános promóció ésszerű kiegészítése, ami azt 

eredményezi, hogy több importőrhöz, ennélfogva több fogyasztóhoz jut el a termék; 

másrészt, a magánmárkák promóciós tevékenységekbe való bevonásának 

eredményeképpen a vállalkozások érdekeltebbé válnak a részvételben, és figyelembe 

kell venni, hogy végső soron e vállalkozások társfinanszírozzák ezeket a 

tevékenységeket; 

32. rámutat arra, hogy a minőségi rendszerek lehetővé teszik a gazdálkodók számára – 



szervezettségük függvényében –, hogy kínálatszabályozást és árstabilizációs 

eszközöket alkalmazzanak, ezzel növelve az esélyüket arra, hogy tisztességesen meg 

tudjanak élni a gazdálkodásból, és éppen ezért az ilyen minőségi rendszerek kiváló 

lehetőséget nyújtanak arra, hogy a Bizottság prioritásaival összhangban növeljük az 

európai hozzáadott értéket; 

33. elengedhetetlennek tartja a minőségrendszerekbe sorolt termékek hatékonyabb 

védelmének biztosítását az EU kereskedelmi partnereivel szemben; felszólít arra, hogy 

a földrajzi jelzéseket teljes körűen foglalják bele a kétoldalú és régióközi kereskedelmi 

megállapodásokba, valamint hogy azokat alkalmazzák a Kereskedelmi Világszervezet 

szintjén is, és terjesszék ki védelmüket; 

34. hangsúlyozza a társfinanszírozási keret módosításának szükségességét a 

minőségrendszerekbe sorolt termékek promóciója érdekében, az EU fokozottabb 

mértékű pénzügyi hozzájárulása céljából; 

35. megjegyzi, hogy az egyes élelmiszerekben található anyagok és a jobb egészség közt 

talált összefüggésekről szóló jóváhagyott információ érvénybe lépése nagyobb 

átláthatóságot fog hozni az egészségügyi okokból népszerűsített termékek 

promóciójában; 

36. üdvözli a biotermékek iránti fokozott keresletet, és felszólít az ilyen termékek 

termelésének és promóciójának aktív ösztönzésére; 

37. hangsúlyozza a hegyvidéki területekről vagy szigetekről származó helyi termékek 

előmozdításának, valamint az ilyen termékek tekintetében az EU fokozottabb mértékű 

pénzügyi hozzájárulásának szükségességét; 

38. felszólítja a Bizottságot, hogy külső promóciós tevékenységeiben fektessen nagyobb 

hangsúlyt a fenntarthatóbb gazdálkodási módszerek, a sokszínűség és a minőség iránti 

uniós mezőgazdasági elkötelezettség és az ezzel járó magasabb költségek kiemelésére, 

valamint gondoskodjon az uniós promóciós rendszerekkel és logókkal kapcsolatos 

tájékozottság fejlesztéséről és megerősítéséről; 

39. támogatja a különösen a kis- és középvállalkozások számára saját 

marketingstratégiájuk kidolgozása és piaci célcsoportjaik elemzése érdekében 

biztosítandó technikai segítségnyújtás fejlesztését;  

40. javasolja egy internetes platform létrehozását, amelyen lehetőség nyílna a potenciális 

projektek és a legjobb gyakorlatok cseréjére, és ezáltal az európai szemléletű 

promóciós kampányok fejlesztésének támogatására; 

41. hangsúlyozza, hogy a közös agrárpolitika reformja a mezőgazdasági termékek 

előállításának, fenntarthatóságának és minőségének javítására törekszik úgy véli, a 

promóciós politikának lehetővé kell tennie az élelmiszer-ágazat potenciáljának teljes 

kiaknázását a növekedés és a munkahelyteremtés európai gazdaságon belüli 

előmozdítása érdekében; 

42. kéri a Bizottságot, hogy eltérő irányítási módokat határozzon meg adott esetben a 

belső és a külső piacok, valamint a több országot érintő vagy a válság miatt szükséges 

programok számára, valamint hogy vegye fel ezeket a szempontokat az Európa ízeinek 



támogatására vonatkozó jövőbeli jogalkotási javaslataiban; 

43. úgy véli, hogy olyan európai tájékoztatási és promóciós stratégia megfogalmazására 

van szükség, amely jobban összpontosít a piacokra és a kiemelt termékekre vagy 

üzenetekre, ugyanakkor pedig figyelembe veszi a szabadkereskedelmi 

megállapodásokra vonatkozó tárgyalásokat és a legígéretesebb piacokat, 

megakadályozva ezzel a finanszírozási eszközök szétaprózódását és szétszóródását;  

Iskolagyümölcs és iskolatej programok 

44. üdvözli a Bizottság javaslatát, hogy növekedjen az EU társfinanszírozási aránya az 

iskolagyümölcs rendszerben a folytatódó gazdasági válság közepette; 

45. kéri a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket annak érdekében, hogy ösztönözze az összes 

tagállamot arra, hogy nagyobb hangsúlyt fektessenek az iskolagyümölcs és iskolatej 

programok oktatási vonatkozásaira, valamint hogy e programokat teljes körűen vegyék 

fel az agrártámogatások második pillérébe; 

A minőségi borokkal kapcsolatos tájékoztatási tevékenységek  

46. felkéri az Európai Bizottságot, hogy mérlegelje az európai minőségi borok felelős 

fogyasztását népszerűsítő, a felnőtt lakosságot célzó tájékoztatási kampányok uniós 

piacon való elindításának lehetőségét; a borok mértékletes fogyasztásának 

népszerűsítése mellett a kampányok során fel kell hívni a figyelmet e termék kulturális 

gyökereire, minőségi tulajdonságaira és az európai borok sajátosságaira; 

o 

o     o 

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

 


