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ETTEPANEKUD 

 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse 

komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. on seisukohal, et Austraalia on põllumajandustoodete maailmakaubanduses üks peamisi 

osalejaid ning on loonud tugevad ekspordisektorid (70 % toodangust eksporditakse); 

2. leiab, et 2015. aastal oli Austraalia maailmas suuruselt kolmas veise- ja vasikaliha 

eksportija, kaheksas piimatoodete eksportija, viies põllukultuuride eksportija ning 

kolmas suhkru eksportija; 

3. juhib tähelepanu, et Austraalia, kellel on laia tegevusulatusega põllumajanduslike 

majapidamiste suurusest tingitud põllumajandusliku tootmise väikeste kulude tõttu väga 

konkurentsivõimeline ja tugevalt ekspordile suunatud põllumajandussektor, otsib 

pidevalt uusi võimalusi oma toodangule rahvusvahelistel turgudel; rõhutab seetõttu, et 

ELi tohutule turule suurema juurdepääsu kindlustamine tariifsete või mittetariifsete 

tõkete kaotamise või vähendamine abil on kahtlemata üks Austraalia tootjate ja 

eksportijate prioriteet läbirääkimiste raames, ning on veendunud, et tasakaalustatud ja 

laiaulatuslik vabakaubandusleping, milles austatakse Euroopa põllumajanduse kõige 

haavatavamaid sektoreid, võib olla vastastikku kasulik; 

4. rõhutab, et Euroopa põllumajandusel on maarahvastiku tavade säilitamisel ja Euroopa 

elanikkonna toitmisel eriline roll; rõhutab, et põllumajandustootjad ja nende 

elatusvahendid ei peaks olema kaubandustehingutes vahetuskaup; 

5. on veendunud, et stiimulite loomine kõrgete standardite ja vastastikkuse jaoks ning 

kõrgete sotsiaalsete, tootmis-, keskkonna- ja loomade heaolu standardite ning ELi 

tootjate kehtestatud jätkusuutliku põllumajanduse põhimõtete täielik järgimine on 

äärmiselt oluline tasakaalustatud vabakaubanduslepingu jaoks, mis pakuks Euroopa 

tootjatele teatavaid võimalusi ning edendaks ELi positsiooni võtmetähtsusega globaalse 

osalejana; on seisukohal, et neid standardeid ei saa siseturu raames nii impordi ega 

ekspordi puhul langetada, ning rõhutab, et säästva tootmise järgimine ning ELi 

õigusaktides sätestatud toiduohutuse, inimeste tervist, tarbijakaitset, loomade tervist ja 

heaolu käsitlevate standardite range säilitamine on Euroopa põllumajandust käsitlevate 

kõigi ELi vabakaubanduslepingute läbirääkimiste fundamentaalne ja kompromissitu 

juhtmõte; 

6. märgib, et tuleb võtta meetmeid, et tagada loomade heaolu standardite tugevdamine, 

tehes seda kooskõlas elanikkonna suhtumisega tervisesse ja eetilisusesse; 

7. märgib, et sanitaar- ja fütosanitaareeskirjade vastastikune tunnustamine ei tohi 

põhjustada ohtu keskkonnale, inimestele ja loomadele, näiteks toidu ja sööda 

impordikontrollide ärajäämise tõttu; 

8. tunneb heameelt selle üle, et komisjon on avaldanud oma esimese ELi ja Austraalia 

vabakaubanduslepingu mõjuhindamise, kuid märgib, et Euroopa põllumajandustoodete 

tootjad ja eksportijad ei pruugi piiratud impordialase teabe tõttu olla suutelised täielikult 
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hindama oma võimalikku kasu ja kahju, eelkõige liha alamkategooriate puhul, ning 

peab kahetsusväärseks, et puudub hinnang ELi liikmesriikide ja sektorite kaupa ning 

teave võimaliku mõju kohta äärepoolseimatele piirkondadele ja Brexiti mõju kohta 

olemasolevatele kvootidele; märgib lisaks murega, et uuringus eeldatakse, et 

mäletsejaliste liha väheneks ELi sektorite toodangus kõige rohkem ja eeldab ka, et 

nende teabelünkade kaotamiseks esitatakse täiendav üksikasjalik analüüs; 

9. rõhutab, et Euroopa põllumajandustoodete eksportijate jaoks on Austraalia turg uus 

turuala, mis oma 23 miljoni tarbijaga on Euroopa turust ligikaudu 20 korda väiksem, 

ning et Euroopa aktiivsed põllumajandusega seotud huvid on piiratud geograafiliste 

tähiste ja nišitoodete kaitsega ning sõltuvad mittetariifsete tõkete kõrvaldamisest; kutsub 

komisjoni seepärast üles seda nõuetekohaselt arvesse võtma; 

10. väljendab seepärast muret ohu pärast, et kokkuleppe põllumajandust puudutavad sätted 

võivad osutuda tugevalt tasakaalustamatuks Euroopa põllumajandustootjate kahjuks, ja 

rõhutab, et põllumajandust ei tohi kasutada vahetuskaubana, et saavutada tööstustoodete 

ja teenuste ulatuslikum juurdepääs Austraalia turule; 

11. märgib, et Austraalia põllumajandusettevõtjad ei kanna lammaste e-identimise, 

nitraaditundlike piirkondade või hukkunud loomade põletamise kulusid, ja nõuab, et see 

tehtaks märgistuse abil selgeks; 

12. rõhutab, et ettevaatusprintsiip, millel ELi toiduohutust käsitlevad eeskirjad põhinevad, 

ja „talust toidulauale“ lähenemisviis, millega kehtestatakse rangemad ELi eeskirjad, 

samuti ELi sanitaar- ja fütosanitaarstandardid ning -menetlused, tuleks läbirääkimiste 

raamistikus säilitada; 

13. soovib juhtida tähelepanu mõne Euroopa põllumajandustööstuse sektori tundlikule 

olemusele, näiteks veise- ja vasikaliha-, kitse- ja lambaliha-, suhkru-, mee-, teraviljade 

ja piimatoodete sektorile, millest mitmed on hiljuti kogenud suuri kriisi, mis muutsid 

vajalikuks erakorralised toetusmeetmed, ning on seisukohal, et turu edasine avamine 

nendes sektorites võiks tuua Euroopa tootjatele kaasa täiendavaid negatiivseid ja 

häirivaid tagajärgi; kutsub seetõttu komisjoni üles tagama võrdsed tingimused, 

käsitledes tundlikena asjaomaseid tooteid neis sektorites, milles otsene konkurents 

põhjustaks ELi põllumajandustootjatele ülemäärast või väljakannatamatut survet, ja 

nõuab Austraalia sektori konkurentsivõimelisust silmas pidades lepingutesse 

asjakohaste ja tulemuslike kahepoolsete kaitsemeetmete, üleminekuperioodide ja 

vähendatud asjakohaste kvootide lisamist, et takistada impordi järsku suurenemist, mis 

põhjustaks või võiks põhjustada tõsist kahju tundlike sektorite Euroopa tootjatele või 

nendele tootjatele, kellel on väikesed või keskmise suurusega ettevõtted; 

14. on seisukohal, et EL peaks hoiduma igasuguste kohustuste võtmisest kõige 

tundlikumate põllumajandustoodete suhtes, näiteks piimatooted, veise-, vasika- ja 

lambaliha ning teatavad suhkrusordid, et tagada võrdsed võimalused, ning jätma 

seetõttu need tooted läbirääkimistest välja; 

15. rõhutab, et iga kaubanduslepingu aluseks saab olla ainult vastastikune kasu, ning nõuab 

tungivalt, et komisjon tagaks pideva kaitse liberaliseeritud impordi ohu eest, muu hulgas 

lisades lepingusätetesse kaitseklauslid, mis aktiveeritaks lihtsate ja paindlike 

mehhanismidega, kui import Austraaliast ületab kehtestatud piirid ja põhjustab Euroopa 
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turu jaoks ülemäärast tasakaalustamatust, ning lisades piiramatu kestusega kahepoolse 

kaitseklausli põllumajandussektori jaoks; 

16. väljendab lootust, et Austraalia ei käsitle Euroopa Liidu võetud meetmeid kriisis olevas 

piimasektoris riigiabina (nagu on varem juhtunud tomatitööstuses) ega kasuta seda 

seega ettekäändena Euroopa toodete Austraalia turule juurdepääsu piiramiseks; 

17. kutsub komisjoni üles lahendama enne põllumajandusküsimustes mis tahes 

läbirääkimiste alustamist kõik käimasolevad ELi ja Austraalia vahelised 

kaubandusvaidlused, näiteks muu hulgas Austraalia ametiasutuste poolt Euroopa 

tomatitöötlemisettevõtetele kehtestatud dumpinguvastaste meetmetega seonduva 

vastuolu; 

18. rõhutab, kui olulised on põllumajandustoodete kaubanduse puhul kvaliteedi- ja 

ohutusstandardite ühised kriteeriumid; 

19. tuletab meelde, et tallesid võib Euroopa Liidus turustada ainult 6–9- kuulistena, samal 

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

lepingus tuleb kõigi ELi siseturule toodavate tallede seaduslikuks müügiks kehtestada 

neile kas 6- või 9-kuuline vanusepiir; 

20. rõhutab, et mitte miski lepingus ei tohiks takistada kummalgi poolel iseseisvalt 

reguleerimist, et seada ja täita õiguspäraseid poliitilisi eesmärke, sealhulgas sotsiaalsed, 

keskkonnaalased ja rahvatervise eesmärgid ning tagatised; 

21. rõhutab ELi poolt põllumajandussektoris nii mitmepoolselt kui ka kahepoolselt tehtud 

järeleandmiste kumulatiivset mõju; nõuab seepärast, et kõiki ELi põllumajandusalaseid 

järeleandmisi tuleks kavandatud läbirääkimiste käigus hinnata, võttes täielikult arvesse 

neid järeleandmisi, milles on juba kokku lepitud WTOga (näiteks hormoonidega 

töödeldud veiseliha hüvitis), Kanadaga (laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping) 

ning neid, milles võidakse peatselt kokku leppida Mercosuriga, Mehhikoga, Uus-

Meremaaga ja Ameerika Ühendriikidega (Atlandi-ülese kaubandus- ja 

investeerimispartnerluse üle peetavate läbirääkimiste taasalustamise korral); märgib 

siiski, et veise- ja vasikaliha korral on Kanadaga sõlmitud laiaulatusliku majandus- ja 

kaubanduslepingu kvootide lisamine suurendanud kokkulepitud kvootide kumulatiivset 

mahtu niipalju, et on saavutatud vastuvõtuvõime piir, milleks kehtestati 2000. aastatel 

300 000 tonni, mis tähendab, et koos kahaneva sisetarbimisega on ELi turg saavutamas 

küllastuspunkti; rõhutab sellega seoses, et komisjoni uuringus tulevaste 

kaubanduslepingute kumulatiivse mõju kohta tuuakse esile, et Euroopa 

kaubandusbilansi puudujääk võib veise- ja vasikaliha puhul kahekordistuda ja olla 

liberaliseerimise stsenaariumide kohaselt kuni 0,9 miljardit eurot; 

22. kutsub komisjoni üles säilitama läbirääkimiste ühtlustatud lähenemisviisi, mida on 

tasakaalustatud Uus-Meremaaga peetavate kaasnevate läbirääkimiste käigus vastu 

võetud lähenemisviisiga, võttes samal ajal nõuetekohaselt arvesse neid kahte turgu 

eristavaid erijooni; 

23. tuletab meelde, et pärast Brexitit kohaldatakse kõiki tariifikvoote, mida Austraaliale 

võidakse anda, väiksemale liidu turule; kutsub komisjoni üles võtma 

kaubandusläbirääkimistel Austraaliaga arvesse käimasolevaid Brexiti läbirääkimisi ning 
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Brexiti mõju ELi põllumajandus- ja toidusektorile, eelkõige sektorites, milles 

Ühendkuningriigil on märkimisväärne tarbimis- ja/või impordimaht; rõhutab, et 

nüüdsest peab EL Brexitit hoolikalt arvesse võtma, kui ta otsustab, kas teha mingeid 

järeleandmisi uutes kaubanduslepingutes, ja kui see on vajalik, vaatab läbi 

läbirääkimiste mandaadi; 

24. kutsub komisjoni üles tagama ELi geograafiliste tähiste ja kvaliteetsete ELi 

põllumajandustoodete jaoks Austraalia turul asjakohane õiguslik kaitse, samuti 

meetmed väärkasutamise ning eksitava teabe ja tavade tõkestamiseks; kutsub komisjoni 

ühtlasi üles tagama põllumajandustoodete märgistamise, jälgitavuse ja tegeliku 

päritoluga seotud kaitse kui tasakaalustatud lepingu oluline element; 

25. rõhutab vajadust kaasata meetmed, et võidelda toidutööstustoodete võltsimise vastu; 

26. tunnistab, kui tähtis on ELi jaoks leping Austraaliaga, mis võiks vähendada mõne 

töödeldud põllumajandustoodete tariifseid tõkkeid, leevendada ülemäära karme 

tervisekontrolle ning tunnustada ja kaitsta tõhusalt geograafilisi tähiseid, arvestades, et 

selged sätted, millega kaitstakse võimalikult suurt hulka geograafilisi tähiseid, muu 

hulgas veinide tähiseid, sealhulgas neid, mis on juba hõlmatud ELi ja Austraalia 

kahepoolse veinikaubanduse lepinguga, nagu ka piiritusjoogid ja muud toiduained ning 

tundlike sektorite kaitse peaks olema iga lepingu eeltingimus; tuletab komisjonile siiski 

meelde, et Euroopa põllumajanduse huvide ohverdamine lepingu tagamiseks oleks 

lubamatu ning et kooskõlas Euroopa toimimise lepingu artikli 207 lõikega 3 tuleks 

Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni teavitada 

läbirääkimiste seisust seoses kõikide põllumajanduslike aspektidega, ning rõhutab, et 

komisjon peab kaasama kõik põllumajandussektori sidusrühmad täielikult läbipaistval, 

ajakohasel ja põhjalikul viisil kõikidesse läbirääkimise aspektidesse, tehes mandaadi 

avalikuks. 
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