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 ET 

ETTEPANEKUD 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse 

komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. on arvamusel, et Euroopa põllumajandus on selgelt kaitsepositsioonil, kui tegemist on 

Uus-Meremaalt pärit toodetega, eriti loomsete saadustega, eriti arvestades nende 

tootmiskulusid, mis on ühed kõige madalamad maailmas ja on seotud ekstensiivsete 

tootmisviisidega; juhib tähelepanu sellele, et arvestades Uus-Meremaa turu suurust (4,5 

miljonit tarbijat), piirduvad ELi aktiivsed huvid nišitoodetega ja sõltuvad mittetariifsete 

tõkete kõrvaldamisest; 

2. usub, et kaugeleulatuv, tasakaalustatud ja terviklik vabakaubandusleping, mis täielikult 

arvestab Euroopa põllumajanduse haavatavate sektoritega ja neid kaitseb, ning milles 

austatakse ja järgitakse ELi tootjatele kehtestatud tootmise, keskkonnahoiu, toiduohutuse 

ja loomade heaolu kõrgeid standardeid, võib olla vastastikku kasulik ning pakkuda 

Euroopa tootjatele võimalusi ning edendada ELi positsiooni maailmaturu olulise 

osalejana; 

3. juhib tähelepanu teatavatele tundliku olemusega Euroopa põllumajandussektoritele, nagu 

piimatooted, lamba-, talle-, kitse-, veise- ja vasikalihasektor, veinisektor, 

mesindussaadused ja puuviljad, ning hoiatab, et tasakaalustamatus 

vabakaubanduslepingus seoses põllumajandussektori ja selle tundlike sektoritega avaldaks 

kahjulikku mõju Euroopa tootjatele, eelkõige väikestele ja keskmise suurusega 

põllumajandusettevõtetele; 

4. palub komisjonil kindlustada kõigile võrdsed võimalused, käsitledes tundlikena neid 

tooteid, mille puhul seaks otsene konkurents ELi põllumajandustootjad liiga suure või 

jätkusuutmatu surve alla, kehtestades selleks näiteks üleminekuperioodi või asjakohased 

kvoodid või hoidudes kõige tundlikumate sektorite puhul siduvate kohustuste võtmisest 

või jättes need sektorid kõrvale; palub komisjonil arvestada Euroopa hooajaliste 

tootmistsüklitega, eriti lambakasvatuses ja piimasektoris; 

5. nõuab tulemuslike kahepoolsete kaitsemeetmete lisamist, et hoida ära impordi järsk 

suurenemine, mis põhjustaks või võiks põhjustada Euroopa tootjatele tundlikes sektorites 

tõsist kahju; 

6. rõhutab, et Euroopa põllumajandusel on eriline roll maakogukondade säilitamisel ning 

toiduga kindlustatuse tagamisel Euroopas, ning hoiatab seoses põllumajandussektoriga 

lepingu tõsise tasakaalustamatuse ohu eest Euroopa Liidu ja põllumajanduslike 

pereettevõtete mudeli kahjuks, samuti kiusatuse eest kasutada põllumajandust 

vahetuskaubana, et saada ulatuslikum juurdepääs Uus-Meremaa tööstustoodete ja -

teenuste turule; nõuab seetõttu, et põllumajandus oleks selliseid lepinguid käsitlevate 

tulevaste läbirääkimiste üks esimesi peatükke; 

7. toonitab asjaolu, et Euroopa tootjatele on kehtestatud palju praegusi ja tulevasi kohustusi 

kliimamuutuste leevendamise, keskkonnakaitse ja loomade heaolu kõrgete standardite 

säilitamise valdkonnas, koos koormavate halduskohustustega; 
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8. rõhutab, et säästva põllumajandusliku tootmise järgimine, ettevaatusprintsiip, millel ELi 

toiduohutust käsitlevad eeskirjad põhinevad, nn talust toidulauale lähenemisviis, 

vastastikkus ning ELi õigusaktides sätestatud ELi sanitaar- ja fütosanitaarstandarditest 

ning inimeste ja loomade tervise ja toiduohutusega seotud menetlustest rangelt 

kinnipidamine on kõikidel ELi osalusel vabakaubanduslepingute üle peetavatel 

läbirääkimistel Euroopa põllumajanduse jaoks peamine ja kompromissitu põhimõte; 

9. rõhutab, et loomade heaolu on ELi kodanike jaoks väga tähtis, ning rõhutab vajadust 

tagada, et ELi loomade heaolu standardid oleksid kaitstud ning et kogu import vastaks 

toiduohutuse, loomade ja taimede tervise, tarbijakaitse ja keskkonnastandardite 

valdkonnas kohaldatavatele ELi õigusaktidele; 

10. nõuab tungivalt, et komisjon tagaks, et pooled võtavad kindlad kohustused parandada 

põllumajandusloomade kaitset ja heaolu standardeid, ning rõhutab, et mitte miski 

kõnealuses lepingus ei tohiks takistada kummalgi poolel reguleerida sõltumatult, et 

kehtestada ja rakendada õiguspäraseid ja veelgi edasipüüdlikumaid poliitikaeesmärke; 

11. kutsub komisjoni üles säilitama ühtlustatud läbirääkimispõhimõtteid, mis on 

tasakaalustatud Austraaliaga paralleelselt peetavate läbirääkimiste põhimõtetega, võttes 

samal ajal nõuetekohaselt arvesse neid kahte turgu konkreetselt eristavaid tegureid; 

12. rõhutab, kui tähtis on tunnustada geograafiliste tähiste süsteemi olulise osana Euroopa 

huvidest, ning rõhutab vajadust kaasata Uus-Meremaaga sõlmitava võimaliku tulevase 

kokkuleppe kavadesse piisavalt suur ja esinduslik loetelu registreeritud geograafiliste 

tähistega toodetest ning tagada nende õiguslik kaitse, nii esmatähtsa aktiivse huvi kui ka 

lepingu sõlmimise eeltingimusena; 

13. kutsub komisjoni üles kindlustama tasakaalustatud kokkuleppe olulise osana 

põllumajandustoodete märgistamise, jälgitavuse ja tegeliku päritoluga seotud kaitse, et 

vältida tarbijatele väära või eksitava mulje jätmist; 

14. märgib, et Uus-Meremaa tootjad ei kanna kulusid lammaste elektroonilise 

identifitseerimise, nitraaditundlike alade või hukkunud loomade põletamise eest ning 

nõuab, et see tehtaks märgistamise kaudu selgeks; 

15. rõhutab ELi ühtse turu ja Uus-Meremaa turu suuruse erinevust, mida tuleb iga nende kahe 

vahel sõlmitava vabakaubanduslepingu koostamisel arvesse võtta; 

16. tuletab meelde, et Uus-Meremaal on väga konkurentsivõimeline ja tugevalt ekspordile 

suunatud põllumajandussektor, mille kokkupuude rahvusvaheliste turgudega on väikeste 

põllumajandustoetuste tõttu ainulaadne; märgib, et eriti tugev on piima-, lamba- ja 

kitsekasvatussektor ja kindlalt ekspordile suunatud ja domineeriv puuviljakasvatus; 

17. on seisukohal, et Uus-Meremaa on maailmaturul üks suuremaid osalejaid 

põllumajandustoodete valdkonnas ning on arendanud välja võimsad sektorid, mis 

põhinevad monopolilaadsetel ekspordiettevõtetel; märgib, et põllumajandustooted ja 

põllumajanduslikud toiduained kokku moodustavad 60% riigi kogu kaubavahetusest, 

sealhulgas piimasektor moodustab 25,3% koguekspordist ja lambaliha eksport 45% 

maailmakaubandusest; on seisukohal, et Uus-Meremaa on üks maailma suurimaid lamba- 

ja eriti talleliha eksportijaid ning suurim kiivide eksportija; 
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18. rõhutab asjaolu, et Uus-Meremaa ekspordib Euroopa Liitu peamiselt 

põllumajandustooteid, kuid impordib liidust peamiselt tööstustooteid, ja märgib, et Uus-

Meremaa on endiselt kehtestanud suhteliselt kõrged tariifid mitmetele töödeldud 

põllumajanduslikele toiduainetele (nt juustud, veinid ja kanged alkohoolsed joogid) ning 

et teatavad mittetariifsed tõkked, nagu näiteks taimetervise meetmed, takistavad 

märkimisväärselt mõnede ELi toodete eksporti; 

19. juhib tähelepanu sellele, et Uus-Meremaa on allkirjastanud Vaikse ookeani ülese 

partnerluslepingu, mida tuleks läbirääkimisprotsessis samuti arvesse võtta; 

20. rõhutab, et mitmed tundlikke Euroopa põllumajandussektoreid on tõsiselt kahjustanud 

jätkuv Venemaa embargo, Brexiti rahvahääletuse tulemuse põhjustatud valuutakursside 

kõikumine ja äärmuslikust hinnavolatiilsusest tingitud turukriisid; on seisukohal, et 

täiendav turu avamine kõnealustes sektorites, arvestades mõnede tööstusharude 

monopolistlikku struktuuri, eelkõige Uus-Meremaa piimatoodete sektoris, võib tekitada 

tõsiseid probleeme ning sellel võivad olla katastroofilised tagajärjed Euroopa tootjatele; 

rõhutab, et lõplikus tulemuses tuleb nõuetekohaselt arvesse võtta kõigi Euroopa tootjate 

huve; 

21. võtab teadmiseks komisjoni avaldatud mõjuhinnangu EL ja Uus-Meremaa vahelise 

vabakaubanduslepingu võimaliku mõju kohta ning palub komisjonil esitada täiendava 

analüüsi vabakaubanduslepingu mõju kohta sektori ja liikmesriigi kaupa, et oleks 

võimalik täielikult hinnata sellise kaubanduskokkuleppe võimalikku kasu ja kahju 

Euroopa tootjatele ning selle võimalikku mõju tundlike sektorite tootjahindadele ja Pariisi 

kliimakokkuleppe alusel võetud kohustustele; 

22. märgib, et Uus-Meremaa piimatoodete ja lambaliha sektoritele anti Ühendkuningriigi 

ühinemisel Euroopa Ühendustega eeliseid, ning rõhutab, et need eelised tuleb kaasata 

vabakaubanduslepingu läbirääkimistesse; 

23. rõhutab, et kõiki võimalikke tulevasi tariifikvoote, mida Uus-Meremaale 

vabakaubanduslepingu alusel võidakse anda, kohaldatakse ELi väiksema, 443 miljoni 

tarbijaga turu suhtes, mis kahtlemata mõjutab nende kvootide majanduslikku mõju, 

eelkõige sellistes sektorites nagu lambaliha ja piimatoodete sektor, kus Ühendkuningriik 

moodustab praegu märkimisväärse osa nende toodete tarbimises ja/või nende impordis; 

kutsub seetõttu komisjoni üles võtma Uus-Meremaaga peetavate kaubandusläbirääkimiste 

käigus arvesse käimasolevaid Brexiti läbirääkimisi ning Brexiti mõju ELi 

põllumajandussektorile ja toiduainete sektorile; 

24. rõhutab ELi kaubandussoodustuste kumulatiivset mõju põllumajandusele ning märgib, et 

mis tahes Uus-Meremaale pakutavate põllumajandussoodustuste puhul tuleb täielikult 

arvestada turulepääsu kontsessioone, mis on antud WTO raames või osana muudest 

käimasolevatest või lõpuleviidud vabakaubanduslepingute läbirääkimistest; rõhutab 

sellega seoses, et komisjoni uuring tulevaste kaubanduslepingute kumulatiivse mõju kohta 

näitab piimatoodete puhul, et praegune 200 miljoni eurone kaubavahetusbilansi puudujääk 

kahekordistuks või rohkem kui kolmekordistuks sõltuvalt liberaliseerimise ulatusest; 

25. rõhutab, et komisjon peab kaasama kõiki põllumajanduse sidusrühmi täiesti läbipaistvalt, 

õigeaegselt ja põhjalikult läbirääkimiste kõigisse aspektidesse, ning nõuab, et 

põllumajanduskomisjoni hoitaks põllumajandust puudutavate muutustega kursis; 
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26. tuletab meelde, et tallesid võib Euroopa Liidus turustada ainult 6–9- kuulistena, samal ajal 

kui Austraalias võib seda teha suurema vanuseni – 12 kuuni; rõhutab, et tulevases 

lepingus tuleb kõigi väljastpoolt ELi liidu siseturule toodavate tallede seaduslikuks 

müügiks kehtestada neile kas 6- või 9-kuuline vanusepiir.  
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