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ET

B9-0198/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon meetmete kohta, millega leevendada Airbusi vaidlust 
käsitleva WTO otsuse mõju Euroopa põllumajandusele
(2019/2895(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) vahekohtuniku 2. oktoobri 
2019. aasta otsust Airbusi subsiidiumivaidluses (DS316), millega USA-l lubati ELi 
ekspordi suhtes võtta vastumeetmeid 7,5 miljardi USA dollari (6,8 miljardi euro) 
väärtuses,

– võttes arvesse WTO vaidluste lahendamise organi 14. oktoobri ametlikku otsust nende 
sanktsioonide lubamise kohta,

– võttes arvesse USA otsust kehtestada alates 18. oktoobrist 2019 teatavatele 
põllumajandustoodetele uus väärtuseline tollimaks 25% ja mittepõllumajandustoodetele 
väärtuseline tollimaks 10%,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et USA on Euroopa Liidu (EL-28) põllumajandustoodete ekspordi peamine 
sihtkoht ja 2018. aastal oli selle kogumaht 22,3 miljardit eurot; arvestades, et selline 
eksport aitab säilitada USAga positiivse kaubandusbilansi;

B. arvestades, et 4,3 miljardi euro väärtuses ELi põllumajanduslike toiduainete ekspordile 
(60% vastumeetmete koguväärtusest) kehtestatakse uued tollimaksud, mille suuruseks 
on 1,1 miljardit eurot;

C. arvestades, et Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia, Saksamaa ja Iirimaa on 
selles järjestuses peamised riigid, keda USA otsus mõjutab, andes kokku 97% uutest 
tollimaksudest mõjutatud ekspordist; arvestades, et sellel on negatiivne mõju ka teiste 
liikmesriikide põllumajandusliku toidutööstuse sektoritele;

D. arvestades, et peamised põllumajandustooted, mida WTO sanktsioonid mõjutavad, on 
ELi jaoks sümboolse tähendusega ja väga suure lisaväärtusega tooted, mis on sageli 
kaitstud ELi kvaliteedisüsteemidega (veinid ja piiritusjoogid, piima- ja lihatooted, 
oliiviõli ja lauaoliivid), kuna neid mõjutab 92% kõigist USA kaubandusalastest 
vastumeetmetest;

E. arvestades, et meetmed puudutavad ka muid põllumajanduslikke toiduaineid, nagu 
sealiha, kohv, magusad küpsised, puuviljamahl, tsitruselised ja muud puu- ja 
köögiviljad, kuigi vähemal määral;

F. arvestades, et põllumajandustootjad ja toidutarneahela ettevõtjad on pärast Venemaa 
embargot taas kord mittepõllumajandusliku kaubanduskonflikti ohvriks langenud ning 
USA otsus neid tollimakse kohaldada jääb kehtima määramata ajaks, kuni liikmesriigid 
täidavad WTO resolutsiooni Airbusi puudutava vaidluse kohta;
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G. arvestades, et USA vastumeetmed suurendavad ebastabiilsust ELi siseturul, kus tuleb 
juba maadelda Venemaa kehtestatud keelust tingitud häiretega ja tuleb valmistuda 
Ühendkuningriigi EList väljaastumisest tulenevateks võimalikeks majanduslikeks 
probleemideks;

H. arvestades, et mõnes sektoris, nagu lauaoliivide, oliiviõli ja lihatoodete sektorid, 
ohustab USA otsus veelgi siseturu niigi habrast olukorda, samal ajal kui teistes 
stabiilsemates sektorites, nagu veinisektor ja piimatoodete sektor, võib see põhjustada 
turul tõsiseid üldisi häireid;

I. arvestades, et uute tollidega hõlmatud toodete tarbijahinnad võivad olulisel määral 
tõusta; arvestades, et enamikku neist toodetest saab asendada muudest allikatest pärit 
alternatiividega;

J. arvestades, et kehtivate ELi eeskirjade kohaselt ei saa USA turule suunatud ja juba 
heaks kiidetud müügiedenduskampaaniaid ümber kavandada ning mõned meetmed, mis 
on juba võetud väga väärtuslike toodete edendamiseks, võivad osutuda USA 
tollimaksude kohaldamise korral viljatuks;

1. võtab teadmiseks WTO vaidluste lahendamise organi heakskiidu ja väljendab sügavat 
muret USA otsuse pärast kehtestada Airbusi vaidluse tulemusel Euroopa Liidu suhtes 
vastumeetmed, selle asemel et leida lahendus läbirääkimiste teel;

2. rõhutab, et need tollimaksud ei avalda märkimisväärset negatiivset mõju mitte ainult 
nendele liikmesriikidele ja toodetele, millele need on suunatud, vaid ka ELi 
põllumajandussektorile ja toidutarneahelale tervikuna;

3. peab äärmiselt kahetsusväärseks, et USA ei osale ELi püüdlustes leida enne 
tollimaksude kohaldamist õigeaegne läbirääkimiste teel saavutatud lahendus;

4. nõuab tungivalt, et komisjon võimaldaks kooskõlas WTO eeskirjadega kiire toetuse 
sektoritele, mida need tollid kõige rohkem kahjustavad, ning kasutaks kõiki 
olemasolevaid ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) vahendeid ja meetmeid, et tulla 
toime siseturu häiretega, nagu puu- ja köögiviljade turult kõrvaldamine ning juustude ja 
muude piimatoodete eraladustuskavad, ning peab seda arvesse võttes äärmiselt 
kahetsusväärseks sihtotstarbelise rahastamise puudumist üle 2020. aasta eelarves;

5. palub komisjonil tähelepanelikult jälgida ELi turgu kogu toiduainete tarneahela 
ulatuses, et teha kindlaks kõik nende sanktsioonide kohaldamisest tulenevad häired ja 
toiduainete tarneahelast toodete väljatõrjumise järelmõjud;

6. toetab ELi müügiedenduskampaaniate ulatuse laiendamist, et aidata liikmesriikidel 
tugevdada oma positsiooni kolmandate riikide turgudel ja leida uusi turustusvõimalusi 
ELi toodetele, millele tollimaksud on suunatud;

7. rõhutab vajadust tagada USA tollidest mõjutatud toodete turulepääs, kõrvaldades 
püsivad tehnilised takistused, mis on takistanud ettevõtjatel täielikult ära kasutada 
muudest vabakaubanduslepingutest tulenevaid ekspordivõimalusi;

8. kutsub komisjoni üles lubama suuremat paindlikkust reklaamikampaaniate 
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korraldamisel, et võimaldada ettevõtjatel reageerida ja keskenduda alternatiivsetele 
turgudele – kavandada ümber meetmed, mis on juba USA turu jaoks heaks kiidetud;

9. nõuab tungivalt, et komisjon jätkaks läbirääkimisi kiire lahenduse leidmiseks, 
leevendaks kasvavaid kaubanduspingeid kahe poole vahel ja kaotaks ELi kaupade 
suhtes kohaldatavad karistustollid;

10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.


