
2013 02/24 11 :18 FAX +36 1 441 5180

	

LMP FRAKCIO

	

U0001/000 3

QTm f3 16. i-lívekla

lrar~ { ü
.' ,I/K) Q

i?

	

cr: 2913 FEbR 2

Írásbeli választ igénylő kérdés

Dr. Kövér László

az Országgy ű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgy ű lésről szóló 2012. évi

XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 46/1994 .

(IX.30.) OGY határozat 91 . § (1) bekezdése alapján „Mi a „szabadságharcos” álláspont a z

EU-USA szabadkereskedelmi tárgyalásokról?” címmel írásbeli választ igényl ő kérdést

kívánok benyújtani Orbán Viktor miniszterelnökhöz .

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

Hírek szerint hamarosan folytatódnak a szabadkereskedelem fejlesztésér ől szóló tárgyaláso k

az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között . A hivatalos kincstári optimista

számítások szerint ez a szabadkereskedelmi megállapodás az USA-ban 0,4, az EU-ban 0,5% -

kal növelné az éves GDP növekedést, Túl azon, hogy a hasonló el őrejelzések ritkán válna k

valóra, és hogy a GDP növekedése rossz mérőszáma a fejlődésnek, általános tapasztalat, hog y

az ilyen megállapodások az egyes régiók centrumainak használnak, a hasznok ot t

koncentrálódnak, míg a perifériális vagy fél-perifériális országok — mint hazánk — sokszo r

nagy árat fizetnek hazai termelésük, feldolgozóiparuk elsorvadásával, még nagyob b

függőségbe kerülésükkel . Egy ilyen megállapodással éppen a hazai piacra termelő kis- és

középvállalkozások kerülnének veszélybe, akikre egy erős gazdaság alapozható volna. Az ő
védelmük pedig els őrangú érdek .

ORSZÁGGYŰLI3SI KÉPVISELŐ
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A felmerülő témák közül kiemelkedik a mezőgazdaság . Bár ez hivatalosan nem szerepel a

tárgyalások napirendjén, az USA kereskedelmi megbízottja szerint mindent kinyitnának, íg y

vélhetően a mezőgazdasági kereskedelem kérdését is.

Az LMP meggy őződése, hogy az alapvető szükségleteket helyben, legfeljebb regionáli s

szinten termelve kell kielégíteni, és ehhez kell igazítani a gazdasági szerkezetet és a

nemzetközi együttm űködéseket. Az alapvető szükségletek – élelem, energia, lakhatás – hely i

szintű kielégítése biztosítja a gazdaságnak azt a stabilitást, amire egy globalizált, gyorsan

változó világban egy társadalomnak szüksége van, Emellett sokkal inkább biztosítja a

természeti és emberi erőforrásokkal való felel ős gazdálkodást . A környezeti és társadalmi

fermtarthatóság követelménye az, hogy kenyér és tüzel ő terén ne a Föld másik felén fekvő

országtól függjünk . Egy felelős kormányzatnak ezért védenie kell az ezen szükségleteke t

ellátó vállalkozásokat és piacaikat .

A magyar mezőgazdaság már eddig is komoly vesztese egy „szabadkereskedelmi övezethez” ,

az EU-hoz való a csatlakozásnak, Ezt fokozná, ha azzal az amerikai mezőgazdasági modelle l

kellene „versenyeznie”, amelyik kizsákmányolja a környezeti és társadalmi erőforrásokat a

„hatékonyság” nevében, és ezzel „versenyképesebb”. Ráadásul a tárgyalások kinyithatják a

GMO termékek kereskedelmének kérdését is, ami ellentétes az Alaptörvénnyel is é s

veszélyezteti hazánk élelmiszer-önrendelkezését . A magyar mezőgazdaságnak nyilvánvalóan

nem érdeke a mezőgazdasági termékek transzatlanti szabad kereskedelme .

Az LMP szerint Magyarországnak érdeke, hogy megőrizzük az Európai mez őgazdaság i

modellt, ami a kis-és középgazdaságokra, szövetkezetekre épül, termelési funkciója mellett

környezeti, társadalmi és tájfenntartó szerepet is betölt . A mezőgazdasági támogatáso k

leépítése, és az európai piac GMO termékek számára való megnyitása ezért számunkr a

elképzelhetetlen .

Mindezek alapján kérdezzük Miniszterelnök urat :

Mi a magyar Kormány tárgyalási álláspontja a szabadkereskedelmi tárgyalásokka l

kapcsolatban?

Kívánják-e Magyarország és a fenntarthatóság fenti érdekeit képviselni az EU-n belül, és a

tárgyalások folyamán?
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Kívánják-e a kis- és középgazdaságokra, szövetkezetekre épülő fenntartható mezőgazdaság

érdekeit, és Európa GMO mentességét védeni a tárgyalások során?

Magyarországon kívül számos európai ország, köztük jelentős szereplők ellenérdekeltek a

mezőgazdasági termékek transzatlanti szabad kereskedelmében, és a támogatások

leépítésében. Szándékában áll-e a kormánynak kialakítania egy életképes koalíciót az EU-n

belül abból a célból, hogy az agrártámogatások kerüljenek le a tárgyalások napirendjér ől ?

Várom megtisztel ő válaszát .

Budapest, 2013 . február 24 .

iér András ,, \\
(független)

LMP Országgy ű lési Képvisel ő i Csoport
vezetője
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