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 ET 

ETTEPANEKUD 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse 

komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. on seisukohal, et ühine põllumajanduspoliitika on alates selle kehtestamisest 1962. aastal 

olnud ELi poliitika tugisammas; tuletab meelde, et alates ühise põllumajanduspoliitika 

(ÜPP) loomisest on EL rõhutanud ühenduse eelistamise põhimõtet, mis tähendab 

liikmesriikidest pärinevate toodete eelistamist; 

2. juhib tähelepanu sellele, et ELi ühine põllumajanduspoliitika on vastuolus ülejäänud 

maailma peamiste põllumajanduspoliitikatega, kus põllumajandustoetus on otseselt seotud 

hindade või tootmismahuga ja mis on oma olemuselt antitsüklilised; on seisukohal, et neis 

tingimustes on oluline pidada läbirääkimisi selliste põllumajanduse 

vabakaubanduslepingute üle, mis ei destabiliseeri Euroopa põllumajandus- ja 

maaelusektorit; 

3. rõhutab, et põllumajandustoodetega kauplemisel ja põllumajanduslikul toidutööstusel on 

eriti maapiirkondades majanduskasvu edendamisel ja töökohtade loomisel võtmeroll; 

toonitab, et liidu põllumajanduse tuleviku jaoks on oluline kõnealusesse sektorisse 

investeerimine ja ELi kui keskse osaleja positsiooni edendamine ülemaailmsel turul; 

4. on teadlik sellest, et ELi põllumajandustootjad seisavad tulevikus silmitsi suurte 

probleemidega, ning on seisukohal, et sel põhjusel on vaja ELi põllumajandustootjate ÜPP 

kaudu toetamiseks ühist stabiilset Euroopa raamistikku, et ergutada põllumajanduslikus 

toidutööstuses investeeringuid ja edendada majanduskasvu; 

5. tunneb heameelt, et komisjoni teatises „Kaubandus kõigile“ viidatakse 

põllumajanduslikule toidutööstusele kui sektorile, kus ekspordivõimalused on üliolulised 

ning kus neid tuleks ühenduse uue kaubandus- ja investeerimisstrateegia kaudu aktiivselt 

edendada; 

6. rõhutab seda, kui oluline on tagada suurem sidusus liidu uue kaubandusstrateegia osana 

kavandatud meetmete ja ÜPP raames vastu võetud meetmete vahel, et kindlustada 

põllumajandustootjatele piisav sissetulek ning säilitada Euroopa tootmismudel, milles 

võetakse arvesse keskkonda, loomi, toiduohutust ja piirkondlikku tasakaalu; tuletab 

meelde vajadust tagada Euroopa põllumajandusmudeli majanduslik ja sotsiaalne 

elujõulisus, mida toonitati juba Atlandi-ülest kaubandus- ja investeerimispartnerlust 

(TTIP) käsitlevas Euroopa Parlamendi 8. juuli 2015. aasta resolutsioonis; 

7. taunib asjaolu, et teatises „Kaubandus kõigile“ ei tunnistata selgesõnaliselt 

põllumajandussektori multifunktsionaalset olemust ja sellega seotud tundlikke küsimusi, 

kuigi need on kesksed elemendid, mida tuleb ELi kaubanduspoliitika väljatöötamisel 

arvesse võtta; 

8. peab praeguse põllumajanduskriisi kontekstis oluliseks uute turgude avamist ELi 

põllumajandustoodete, näiteks piimatoodete, liha ja elusloomade ning puu- ja köögiviljade 

jaoks; rõhutab vajadust selgitada välja uued, suure ostupotentsiaaliga turuväljundid; 
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9. ergutab pidama läbirääkimisi ja kiitma heaks üksnes neid kahe- või mitmepoolseid 

lepinguid kolmandate riikidega, mis on tasakaalustatud ning mis tõenäoliselt annavad 

tundlikele sektoritele spetsiaalsed kaitsemeetmed ja piisava kaitse kõigile Euroopa 

põllumajandustootjatele; toetab kindlalt nende sektorite väljajätmist, mille puhul võib 

mõju olla tõsine; 

10. on arvamusel, et vabakaubanduslepingute üle peetavatel läbirääkimistel on vaja kaitsta 

põllumajandustoodete jälgitavust ja tulemuslikke päritolureegleid, vältides seeläbi 

olukorda, kus kõnealused reeglid seatakse ohtu ELi vabakaubanduslepingute partnerite ja 

muude kolmandate riikide vaheliste muude lepingutega; kutsub komisjoni sellega seoses 

üles jätma tundlikud põllumajandustooted päritolureeglite mis tahes liiki kumulatsioonist 

välja; tuletab komisjonile meelde, et vabakaubanduslepingute üle peetavate läbirääkimiste 

eesmärk on hõlbustada kauplemist tõeliste ELi toodete ja ELi vabakaubanduslepingute 

partnerite toodetega; 

11. peab vajalikuks võtta arvesse väikeste põllumajandustootjate ja haavatavate piirkondade 

konkreetseid ebasoodsaid asjaolusid; on veendunud, et EL peab säilitama kvaliteetse 

toodangu näol oma tugeva kaubamärgi; toetab enne mis tahes uute vabakaubandust 

puudutavate läbirääkimiste alustamist põhjalike arutelude pidamist Euroopa 

põllumajandusliku toidutööstuse sidusrühmadega; 

12. on seisukohal, et Kanadaga peatselt sõlmitav vabakaubandusleping ning 

vabakaubanduslepingud, mille üle peetakse praegu läbirääkimisi USA ja Mercosuri 

riikidega või mida kavandatakse Austraalia ja Uus-Meremaaga, avavad ELi turu maailma 

kõige konkurentsivõimelisematele ja suurima ekspordipotentsiaaliga 

põllumajandustootjatele; palub komisjonil seetõttu tundlikke põllumajandustooteid 

nõuetekohaselt kaitsta; 

13. tuletab meelde, et USA on jätkuvalt ELi põllumajandusekspordi suurim turg; palub 

komisjonil tagada, et TTIP läbirääkimiste tulemuseks oleks ambitsioonikas, laiaulatuslik 

ja tasakaalustatud ning kõrgetasemeline kaubandus- ja investeerimisleping, millega 

edendatakse jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu ning suuremaid kaubandusvooge 

ELi põllumajandussektori jaoks; 

14. peab vajalikuks suurendada põllumajanduse lisaväärtust ja viia läbi tutvustuskampaaniaid 

uute turgude avamiseks; rõhutab eelkõige seda, et oluline on tugevdada ELi tasandi 

kvaliteedikavasid, kuna nendega tagatakse ELi toodetele ülemaailmsel turul parim 

võimalik kaubamärgi kuvand, andes kaudselt kasu Euroopa põllumajandusele tervikuna; 

15. peab siiski väga oluliseks ergutada sisenõudlust eriti puu- ja köögiviljadega seoses, kuna 

28st liikmesriigist 24s tarbitakse neid Maailma Terviseorganisatsiooni poolt soovitatavast 

400 grammi suurusest päevasest kogusest vähem; 

16. tunneb heameelt komisjoni realistliku hinnangu üle Doha arengukavaga seotud 

edusammude jätkuva puudumise kohta; on veendunud, et kuigi mitmepoolsed 

läbirääkimised on vältimatult vajalikud, ei ole Doha arengukava selgelt täitnud Euroopa 

põllumajandusliku toidutööstuse ootuseid, hoolimata ELi ühepoolsetest järeleandmistest, 

näiteks 10. ministrite konverentsil Nairobis; nõuab seetõttu, et EL töötaks välja uue ja 

tulemuslikuma strateegia mitmepoolseteks läbirääkimisteks WTOs; 
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17. rõhutab seda, kui olulised on ELi põllumajandussektori jaoks assotsieerimislepingud / 

põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduslepingud Gruusia, Moldova ja Ukrainaga, 

ning palub komisjonil ja liikmesriikidel kiiresti tagada nende lepingute täielik 

rakendamine; 

18. on veendunud, et Euroopa põllumajanduse huve otseselt mõjutavate 

kaubandusläbirääkimiste läbiviimisel tuleks põllumajanduse eest vastutavale volinikule 

anda juhtiv roll kõigis põllumajandust puudutavates aspektides; on seisukohal, et 

komisjonis kohaldatava kollegiaalsuse põhimõtte kohaselt ei tohiks ühtegi 

kaubanduslepingute sõlmimist puudutavat otsust teha juhul, kui põllumajanduse eest 

vastutava voliniku hinnangul on see ELi põllumajanduse põhihuvidega vastuolus; 

19. rõhutab, et põllumajandus on väga strateegiline poliitiline küsimus, et kõigi eurooplaste 

toiduga kindlustatus ja elulaad sõltub põllumajandusest ning ELi kaubandusstrateegia 

peaks olema kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 39 sätestatud ÜPP 

eesmärkidega; peab lubamatuks mis tahes läbirääkimisi, millega võidakse seada ohtu 

Euroopa põllumajandusliku toidutööstuse investeerimisalased pingutused või milles 

Euroopa põllumajandus tuuakse ohvriks lihtsa vahetuskaubana; palub, et komisjon 

lõpetaks tööstuse ja teenuste huvide põllumajanduse huvidest ettepoole seadmise; 

20. taunib lisaks olukordi, kus põllumajandustootjad kogevad selliste poliitiliste konfliktide 

tagajärgi, mis ei ole algust saanud põllumajandusest; 

21. rõhutab tariifsete soodustuste kumulatiivse mõju tekitatavat ohtu, hoolimata sellest, kas 

see tuleneb mitmepoolsetest või kahepoolsetest läbirääkimistest või sellistest 

autonoomsetest kavadest nagu üldiste tariifsete soodustuste kava; tuletab meelde, et 71 % 

ELi põllumajanduslike toiduainete impordist siseneb ELi tollimaksu nullmääraga; 

22. on seisukohal, et kaubanduslepingud peavad sisaldama sätetega seotud kaitseklausleid, 

mida saab aktiveerida lihtsustatud ja paindlike mehhanismide kaudu; 

23. nõuab tungivalt, et komisjon oleks kaubandusläbirääkimiste raames turulepääsu 

pakkumiste ettevalmistamisel või läbivaatamisel äärmiselt ettevaatlik ja koostaks 

strateegia tundlike sektorite kaitsmiseks; nõuab, et sellised pakkumised tugineksid 

süsteemselt sõltumatule ammendavale hinnangule selle kohta, millist mõju avaldavad 

uued, kolmandatele riikidele antud kaubandussoodustused ELi põllumajandussektorile; 

24. tuletab meelde, et komisjon peab esitama iga uue kaubanduslepingut käsitleva ettepaneku 

kohta eraldi mõjuhinnangu, mis hõlmab ka analüüsi kohalikele ja piirkondlikele turgudele 

avaldatava mõju kohta; ootab komisjoni poolt nõukogu (põllumajandus ja kalandus) 11. 

aprilli 2016. aasta istungil lubatud mõjuhinnangu tulemusi, mis puudutavad meie 

partneritele juba antud (läbirääkimistel olevate või kavandatavate) mitmesuguste tundlike 

toodete kvootide kumulatiivset mõju; 

25. nõuab tungivalt, et komisjon edastaks oma tähelepanekud aegsasti Euroopa Parlamendile 

ja ootaks ära parlamendi seisukoha enne igasuguste kaubanduslike pakkumiste 

vastuvõtmist või esitamist ning muudaks juba esitatud või ettevalmistamisel olevaid 

kaubanduslikke pakkumisi või võtaks need tagasi juhul, kui nende mõju hindamisega 

tuvastatakse tundlike toodete jaoks negatiivseid tagajärgi; palub komisjonil hinnata ELi 

avamist põllumajandustoodete ülemaailmsele turule; 
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26. rõhutab, et ELi põllumajanduslik toidutööstus on liidu majanduse tõhus sektor, mida 

eristavad toodete kvaliteet, mitmekesisus ja uuenduslikkus ning mis annab väga olulise 

panuse toiduga kindlustatusesse; 

27. on veendunud, et eritähelepanu tuleks pöörata väikeste ja keskmise suurusega 

põllumajandusettevõtjate kaitsmisele nii lepingute üle läbirääkimiste pidamisel kui ka 

nende mõju analüüsimisel; 

28. on seisukohal, et komisjon peab esitama Euroopa Parlamendile selge ja usaldusväärse 

tolliteabe liitu sisenevate kaupade kohta ning et nende kaupade üle tuleks järelevalvet 

teostada; 

29. rõhutab, et Euroopa kõrged keskkonna-, toiduohutus-, loomade heaolu ja sotsiaalsete 

tingimustega seotud standardid, mis peegeldavad meie ühiskondlikke väärtusi ja mida 

Euroopa tarbijad nõuavad, seavad ELi põllumajandustootjad kolmandate riikide 

põllumajandustootjatega võrreldes majanduslikult ebasoodsamasse olukorda, mis tuleneb 

kolmandate riikide põllumajandustootjate tootmismudelitest, tootmisstruktuuride 

suurusest ja tavaliselt madalamatest standarditest; on arvamusel, et kaubanduslepingutega 

tuleks edendada eri kaubanduspartnerite vahel ausat konkurentsi, tagamaks, et ELi 

põllumajandustootjatel on võimalik saada täiel määral kasu tariifsetest soodustustest, 

seismata silmitsi kõlvatu konkurentsiga; 

30. rõhutab vajadust tagada ELi toiduohutus- ja keskkonnastandardite kaitsmine vastastikkuse 

mehhanismide kohaldamise ja selliste põhiväärtuste säilitamise kaudu nagu 

ettevaatuspõhimõte, säästev põllumajandus ning jälgitavuse ja toodete märgistamise kõrge 

tase; võtab teadmiseks asjaolu, et rahvusvahelisel tasandil esineb loomade heaolu 

normides suuri erinevusi, ja mõistab hukka kaubanduslepingutes väikseima ühisnimetaja 

kasutamise; 

31. rõhutab, et vaja on karmistada impordi kontrolli piiril ning et Toidu- ja Veterinaaramet 

peaks viima läbi rangemaid kontrolle seoses ELi eksportivate riikide tootmis- ja 

turustamistingimustega, et tagada liidu eeskirjade järgimine; 

32. võtab teadmiseks loomade heaolu nõrga kaitse paljude ELi arenenud kaubanduspartnerite 

juures, näiteks USAs, kus puuduvad föderaalsed õigusaktid põllumajandusloomade 

kaitsmiseks enne tapmist; nõuab, et komisjon lisaks loomade heaolu kaubandusega seotud 

küsimusena kõigisse käimasolevatesse ja tulevastesse kahe- ja mitmepoolsetesse 

kaubandusläbirääkimistesse, et kõikide arenenud riikidest pärit loomsete saaduste puhul 

nõutaks ELi loomade heaolu puudutavate õigusaktide järgimist ning et arengumaadest 

pärinevalt impordilt nõutaks samaväärsetele standarditele vastamist; 

33. rõhutab, et ELi ja kolmandate riikide vahelistes kaubandusläbirääkimistes tuleks 

eritähelepanu pöörata taimekaitsevahendite kasutamisele, eelkõige nende kasutamise 

erinevatele lähenemisviisidele, kuivõrd ELis on taimekaitsevahendite kasutamisega seotud 

standardid kolmandatest riikidest märkimisväärselt kõrgemad; 

34. rõhutab seda, kui oluline on tagada, et kolmandate riikidega lepingute sõlmimiseks 

peetavatel läbirääkimistel ei lisata ühtegi sätet, mis võiks vähendada või nõrgendada 

praegu liidu poolt tarbijatele antavaid tagatisi põllumajandusliku toidutööstuse osas, eriti 

mis puudutab geneetiliselt muundatud organismidest või kloonimise teel saadud toodete 
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kasutamist;  

35. nõuab, et põllumajandustoodete importi ELi lubataks vaid tingimusel, et imporditavad 

tooted vastavad Euroopa tarbijakaitse-, loomade heaolu ja keskkonnakaitsestandarditele 

ning nende puhul järgitakse sotsiaalseid miinimumstandardeid; 

36. palub komisjonil keelata mis tahes sellise põllumajandustoote import, mida müüakse 

avalikkusele selle tegelikest tootmiskuludest odavamalt, hoides seeläbi ära igasuguse 

sotsiaalse, majandusliku ja keskkonnaalase dumpingu; 

37. nõuab, et tarbijatele antaks kaubeldavate toodete omaduste kohta täpset teavet; 

38. märgib, et kaitstud geograafilised tähised annavad Euroopa põllumajandusele ühe tema 

suurimatest konkurentsieelistest ja et kolmandatest riikidest pärit toodete puhul võib 

samuti taotleda kaitset ELi geograafiliste tähiste kava raames; nõuab tungivalt, et 

komisjon jätkaks selles küsimuses jäiga seisukoha hoidmist kõigis käimasolevates 

läbirääkimistes, sealhulgas TTIP läbirääkimistes; on lisaks seisukohal, et allkirjastada ei 

tohiks ühtegi lepingut, millega ei kaitsta geograafilisi tähiseid; 

39. avaldab kahetsust, et hiljuti lõpuleviidud või käimasolevate kaubandusläbirääkimiste 

raames kaitsevad meie kaubanduspartnerid üksnes väikest osa ELi geograafilistest 

tähistest; palub komisjonil seetõttu kehtestada eeskirjad, millega tagatakse kõigi ELi 

geograafiliste tähiste kõrgetasemeline kaitse nende kolmandate riikide turgudel, kellega 

on käimas läbirääkimised, koos sobivate rakendusmeetmetega; 

40. märgib, et geograafiliste tähiste kaitsmine ja tunnustamine kolmandates riikides on 

potentsiaalselt väga väärtuslik kogu ELi põllumajandusliku toidutööstuse jaoks, ning on 

seisukohal, et kõik kaubanduslepingud peaksid sisaldama kaitsemeetmeid ja võltsimise 

vastu võitlemise meetmeid; 

41. peab sellega seoses kahetsusväärseks, et Kanadaga sõlmitavas kaubanduslepingus 

käsitletakse mitmeid ELi tasandil kaitstavaid peamisi päritolunimetusi üldnimetuse või 

pooleldi üldnimetusena; nõuab tungivalt, et komisjon toetaks kaubandusläbirääkimistes 

neid riike, kes ei ole veel võtnud meetmeid geograafiliste päritolunimetuste kaitsmiseks, et 

luua tõhusad süsteemid, mis sobivad kokku ELis kehtivate sätetega; 

42. rõhutab, et kõigis vabakaubandust puudutavates läbirääkimistes on vaja teha edusamme 

seoses põllumajandustoodetega kauplemisele kehtestatud tervishoiualaste, fütosanitaarsete 

ja muude mittetariifsete tõketega, eriti seoses ELi jäikade seisukohtadega nendes 

aspektides, millel võib olla mõju tarbija tervisele; 

43. rõhutab, et kaubandusläbirääkimisi ei tohi mingil juhul kasutada ELi õigusaktide 

muutmiseks; 

44. rõhutab, et TTIP ja muude regulatiivseid küsimusi käsitlevate käimasolevate 

läbirääkimiste kontekstis tuleks tugevdada laiemat rahvusvahelist regulatiivset koostööd 

põllumajandusküsimustes ning sellel peaks olema positiivne ülekanduv mõju 

kolmandatele riikidele, eriti arengumaadele; 

45. rõhutab, et EL peaks tootlikkuse suurendamiseks edendama innovatsiooni, et tulla toime 



 

PE580.516v02-00 8/9 AD\1097132ET.doc 

ET 

maailma üha kasvava elanikkonnaga, toetades algatusi, millega käsitletakse näiteks 

kliimamuutuseid ja aidatakse põllumajandustootjatel kohanduda kõikvõimalike 

keskkonnaprobleemidega. 
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