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Euroopan parlamentin päätöslauselma toimenpiteistä, joilla puututaan Airbus-kiistaa 
koskevan WTO:n päätöksen vaikutukseen Euroopan maatalouteen
(2019/2895(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon WTO:n välimiehen Airbus-tukikiistassa (DS316) 2. lokakuuta 2019 
tekemän päätöksen, jonka mukaan Yhdysvallat saa määrätä 7,5 miljardin dollarin 
(6,8 miljardin euron) arvosta EU:n vientiin kohdistuvia vastatoimia,

– ottaa huomioon WTO:n riitojenratkaisuelimen 14. lokakuuta 2019 tekemän päätöksen, 
jolla sallitaan myönnytysten keskeyttäminen,

– ottaa huomioon Yhdysvaltojen päätöksen asettaa tietyille maataloustuotteille arvoon 
perustuvan 25 prosentin lisätullin 18. lokakuuta 2019 alkaen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Yhdysvallat on EU:n merkittävä maatalous- ja 
elintarvikekauppakumppani; ottaa huomioon, että EU:n maatalouselintarvikkeita vietiin 
Yhdysvaltoihin 22,3 miljardin euron arvosta vuonna 2018 (16,2 prosenttia EU:n 
kaikesta maatalous- ja elintarviketuotteiden viennistä), ja maatalouselintarvikkeiden 
tuonnin arvo Yhdysvalloista oli 12 miljardia euroa vuonna 2018;

B. toteaa, että Yhdysvaltojen päätös asettaa 25 prosentin lisätulli tietyille maatalous- ja 
elintarviketuotteille vaikuttaa voimakkaasti Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, 
Ranskaan, Espanjaan, Italiaan, Saksaan ja Irlantiin ja että myös muiden EU:n 
jäsenvaltioiden maatalous- ja elintarvikealaan kohdistuu kielteisiä vaikutuksia;

C. toteaa, että lisätullit vaikuttavat eniten korkean lisäarvon maataloustuotteisiin, kuten 
viiniin, skottiviskiin, oliiveihin ja oliiviöljyyn sekä voin ja juuston kaltaisiin 
maitotuotteisiin; toteaa, että vaikutus kohdistuu myös muihin maatalous- ja 
elintarviketuotteisiin, kuten sianlihaan, sitrushedelmiin, hedelmämehuihin ja 
esimerkiksi kirsikoista ja päärynöistä tehtyihin hedelmävalmisteisiin sekä simpukoihin;

D. ottaa huomioon, että espanjalaisten mustien oliivien vienti Yhdysvaltoihin on 
vähentynyt jyrkästi Yhdysvaltojen asetettua niille tullit marraskuussa 2017;

E. ottaa huomioon, että EU:n maatalousala kärsii edelleen vuonna 2014 käyttöön otetun 
Venäjän tuontikiellon vakavista seurauksista; toteaa, että Yhdysvaltojen vastatoimet 
lisäävät entisestään EU:n sisämarkkinoiden epävakautta, ja että lisää markkinahäiriöitä 
voi ilmaantua Yhdistyneen kuningaskunnan EU:sta eroamisen seurauksena;

F. ottaa huomioon, että maanviljelijät ja maatalouselintarvikeala ovat jälleen joutuneet 
kiistakapulaksi kauppariidassa, johon ne eivät voi vaikuttaa;

G. ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen toimenpiteet aiheuttavat vakavan uhan 
korkealaatuisten eurooppalaisten tuotteiden, kuten viinin, juustojen ja viskin, 



RE\1193477FI.docx 3/3 PE643.366v01-00

FI

markkinaosuuden menettämisestä välittömästi ja pitkällä aikavälillä sekä tiettyjen 
alojen, kuten oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien alan, jo epävarman 
tilanteen vaikeutumisesta;

H. ottaa huomioon, että Boeingin tukia koskeva kiista on edelleen vireillä WTO:ssa;

1. ilmaisee syvän huolensa siitä, että Yhdysvaltojen päätös määrätä EU:lle vastatoimia 
Airbus-kiistan seurauksena vaikuttaa vakavasti maatalous- ja elintarviketuotteiden 
kilpailutasapainoon sisämarkkinoilla ja vaikuttaa erityisesti pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin ja osuuskuntiin, jotka ovat maaseutualueiden tärkeimpiä sosioekonomisia 
tekijöitä;

2. pitää erittäin valitettavana, ettei saatu aikaan oikea-aikaista neuvotteluratkaisua ennen 
tullien soveltamista huolimatta maatalous- ja elintarvikealan toistuvista kehotuksista 
löytää ratkaisu;

3. kehottaa neuvottelemaan nopeasti ratkaisun ja lieventämään osapuolten välisiä kasvavia 
kauppajännitteitä;

4. vaatii komissiota ottamaan nopeasti käyttöön tukitoimia pahimmin kärsimään 
joutuneille maatalousaloille ja harkitsemaan sellaisen konkreettisen suunnitelman 
laatimista, johon sisältyy kohdennettuja toimenpiteitä, joilla viljelijöille korvataan 
sisämarkkinoiden vääristymiä;

5. kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti EU:n maatalous- ja elintarvikemarkkinoita, 
jotta voidaan havaita ajoissa tullien soveltamisesta aiheutuvat häiriöt, kumulatiiviset 
vaikutukset muun markkinakehityksen kanssa, mukaan lukien meneillään olevan 
Venäjän tuontikiellon vaikutus, sekä poistettujen tuotteiden kerrannaisvaikutus 
elintarvikeketjuun;

6. kehottaa komissiota käyttämään tarvittaessa joustavuutta kolmansissa maissa käynnissä 
olevien myynninedistämiskampanjoiden hallinnoinnissa ja toimimaan tiiviissä 
yhteistyössä kansallisten kaupan edistämistoimistojen kanssa, jotta toimijat voivat 
reagoida ja tehostaa toimiaan ja/tai kohdentaa niitä uudelleen; pyytää komissiota 
hyväksymään uusia edistämispyyntöjä talousarviomäärärahojen mukaisesti;

7. korostaa sitoutumistaan kansainvälisiin kauppasuhteisiin ja tarvetta monipuolistaa 
erityisesti maatalous- ja elintarviketuotteiden vientimarkkinoita sekä turvata 
markkinoille pääsy poistamalla sitkeät tekniset esteet, jotka estävät toimijoita 
hyödyntämästä täysimääräisesti vientimahdollisuuksia;

8. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


