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B9-0201/2019

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 Yhdysvaltojen 
dollarin arvosta EU:n vientiin kohdistuvia vastatoimia,

– ottaa huomioon WTO:n riitojenratkaisuelimen 14. lokakuuta 2019 tekemän virallisen 
päätöksen, jossa näille pakotteille näytetään vihreää valoa,

– ottaa huomioon Yhdysvaltojen päätöksen asettaa tietyille maataloustuotteille uusi 
25 prosentin arvotulli 18. lokakuuta 2019 alkaen,

– ottaa huomioon sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa toteutettavista 
maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista 22. lokakuuta 2014 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1144/20141, 
jäljempänä ’menekinedistämisasetus’, asiaa koskevat artiklat sekä sisämarkkinoilla ja 
kolmansissa maissa toteutettavien maataloustuotteita koskevien tiedotus- ja 
menekinedistämistoimien vuotuisen työohjelman 2020 hyväksymisestä 18. marraskuuta 
2019 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen,

– ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä 17. joulukuuta 
2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/20132, 
jäljempänä ’yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus’, asiaa koskevat artiklat,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Yhdysvallat on EU28:n maataloustuotteiden viennin tärkein 
kohdemaa, että kyseisen viennin arvo oli 22,3 miljardia euroa vuonna 2018 ja että 
Yhdysvallat on näin ollen korvaamaton markkina-alue sekä viennin arvon että määrän 
puolesta;

B. ottaa huomioon, että WTO:n pakotteiden pääasialliseksi kohteeksi on strategisesti 
valittu EU:ssa symboliarvoa omaavia korkean lisäarvon maataloustuotteita, muun 
muassa väkevät alkoholijuomat, viini, oliiviöljy ja maitotuotteet, kuten voi ja juusto;

C. ottaa huomioon, että kohteena on myös muita maatalous- ja elintarviketuotteita, kuten 
sianliha, kahvi, makeat keksit ja pikkuleivät, sitrushedelmät ja hedelmämehut, 
vaikkakin vähäisemmässä määrin;

1 EUVL L 317, 4.11.2014, s. 56.
2 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.
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D. toteaa, että nämä tullit tuovat eurooppalaisille tuottajille lisää taloudellista ja 
oikeudellista epävarmuutta jo luonnostaan epävakaalla alalla ja että EU:n 
elintarvikeketju on pitkään kärsinyt häiriöistä Venäjän eurooppalaisille elintarvikkeille 
asettaman tuontikiellon ja Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eron vuoksi;

E. ottaa huomioon, että joillakin aloilla, kuten oliiviöljyalalla, Yhdysvaltojen päätös 
pahentaa sisämarkkinoiden jo entisestään epävakaata tilannetta ja että toisilla aloilla, 
kuten viinialalla, se uhkaa aiheuttaa vakavia yleisiä markkinahäiriöitä;

F. ottaa huomioon, että tullit johtavat kuluttajahintojen huomattavaan nousuun ja 
aiheuttavat taloudellisia ja työpaikkojen menetyksiä yrityksille Atlantin molemmin 
puolin, mikä hyödyttää viime kädessä EU:n ja Yhdysvaltojen ulkopuolisia tuottajia;

1. on syvästi huolissaan epäsuorasta vahingosta, jota EU:n maatalous- ja elintarvikealalle 
koituu siksi, että Yhdysvallat on päättänyt määrätä Euroopan unionille vastatoimia 
Airbus-kiistan vuoksi; pitää kestämättömänä sitä, että maatalousala joutuu kantamaan 
suuren osan aivan eri alalla alkunsa saaneen riita-asian kustannuksista; pitää 
valitettavana päätöstä asettaa tulleja näin monille maataloustuotteille;

2. korostaa, että näillä tulleilla on merkittävä kielteinen vaikutus paitsi kohteena oleviin 
jäsenvaltioihin ja tuotteisiin myös maatalousalaan yleensä ja koko elintarvikeketjuun 
kaikkialla EU:ssa ja että ne saattavat vaikuttaa kielteisesti yrityksiin ja kuluttajiin 
Yhdysvalloissa;

3. korostaa, että EU:n vastauksen on oltava koordinoitu ja yhtenäinen varsinkin, koska 
tullien on tarkoitus vaikuttaa epätasaisesti eri jäsenvaltioihin ja hajaannuttaa unionin 
kantaa;

4. kehottaa komissiota priorisoimaan maataloustuotteiden tullien nopean poistamisen 
ennen WTO:n päätöstä Boeingin tapauksesta, joka on määrä antaa maaliskuuhun 2020 
mennessä, ja kehottaa lieventämään osapuolten välisiä kasvavia kauppajännitteitä; 
kehottaa Yhdysvaltoja tekemään yhteistyötä EU:n kanssa tässä asiassa;

5. kehottaa komissiota myöntämään WTO:n sääntöjen rajoissa nopeasti tukea aloille, 
joihin tullit eniten vaikuttavat, ja hyödyntämään uusia tai olemassa olevia välineitä ja 
asiaankuuluvia toimenpiteitä sisämarkkinahäiriöiden poistamiseksi;

6. kehottaa komissiota hyödyntämään menekinedistämisasetuksen 15 artiklassa säädettyä 
mahdollisuutta nostaa menekinedistämiskampanjoiden yhteisrahoitusosuus 
80 prosentista 85 prosenttiin, jotta voidaan tukea toimijoita, joiden on tehostettava 
toimiaan päästäkseen Yhdysvaltojen markkinoille, ja lieventää markkinoille pääsyn 
esteitä;

7. pyytää komissiota rahoittamaan omasta aloitteestaan menekinedistämisasetuksen 
9 artiklan nojalla nopeasti vuonna 2020 toteutettavia horisontaalisia 
menekinedistämistoimia – kuten korkean tason vierailijaryhmien lähettäminen, 
osallistuminen kansainvälisen tason messuille ja näyttelyihin tai unionin tuotteiden 
tuotekuvan parantamiseen tähtäävät toimet – joissa keskitytään erityisesti pakotteiden 
kohteena oleviin tuotteisiin;
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8. kehottaa komissiota hyödyntämään yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevan asetuksen 
219 artiklaa kansallisten viinisuunnitelmien menekinedistämiskampanjoita koskevien 
sääntöjen joustavoittamiseksi ja erityisesti mahdollistamaan varojen siirtämisen tiettyjen 
määrärahojen välillä etenkin, jotta voidaan monipuolistaa kolmansien maiden 
markkinoita tai tehostaa menekinedistämistoimia Yhdysvaltojen markkinoilla;

9. painottaa, että Yhdysvaltojen pakotteita voidaan pitää poikkeuksellisina olosuhteina, 
joita toimijat eivät olisi voineet ennakoida ja hallita, ja pyytää siksi komissiota 
mukauttamaan valvonta- ja tarkastussääntöjä siten, ettei toimijoita rangaista 
väistämättömistä mukautuksista, joita niiden on tehtävä menekinedistämistoimiin tai jo 
suunniteltujen menekinedistämistoimien toteuttamatta jättämiseen;

10. pyytää komissiota harkitsemaan yksityisen varastoinnin järjestelmien käyttöä voin ja 
juuston tapauksessa ja laajentamaan niiden käytön oliiviöljyyn, jos markkinaolosuhteet 
heikkenevät entisestään;

11. pyytää komissiota harkitsemaan mahdollisuutta myöntää yhteisiä markkinajärjestelyjä 
koskevan asetuksen 221 artiklan nojalla korvauksia vakavista kriiseistä kärsiville aloille 
talousarviossa käytettävissä olevien enimmäismäärien rajoissa;

12. korostaa, että näissä olosuhteissa on olennaisen tärkeää välttää yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) määrärahojen lisäleikkauksia ja jatkaa YMP:n 
kriisivarauksen uudistamista, koska maatalousala on yhä alttiimpi epävakaudelle ja 
poliittisista syistä johtuville kansainvälisille kriiseille, jotka edellyttävät järeitä ja 
tehokkaita budjettitoimia;

13. korostaa tarvetta turvata Yhdysvaltojen tullien kohteena olevien tuotteiden 
markkinoillepääsy poistamalla sitkeät tekniset esteet, jotka estävät toimijoita 
hyödyntämästä täysimääräisesti muiden vapaakauppasopimusten tarjoamia 
vientimahdollisuuksia;

14. korostaa, että EU:lla on vakaa aikomus toteuttaa presidentti Trumpin ja puheenjohtaja 
Junckerin heinäkuussa 2018 neuvottelemat myönteiset toimet, ja pitää Yhdysvaltojen 
kanssa korkealaatuisen naudanlihan tariffikiintiön osuuden myöntämisestä äskettäin 
tehtyä sopimusta, joka ratkaisee pitkäaikaisen kauppakiistan, selvänä osoituksena tästä 
halukkuudesta; odottaa vastaavia signaaleja Yhdysvalloilta;

15. kannattaa edelleen vankkumatta vapaakauppaa ja avoimia markkinoita, koska ne ovat 
lisänneet monien pienten ja keskisuurten yritysten taloudellisia ja 
työllistämismahdollisuuksia Yhdysvalloissa ja EU:ssa, ja korostaa sekä EU:ta että 
Yhdysvaltoja hyödyttävien rakentavien kauppasuhteiden merkitystä;

16. painottaa tukevansa sääntöihin perustuvan kauppajärjestelmän säilyttämistä ja WTO:ta 
toimielimenä mutta tunnustaa samalla tarpeen toteuttaa kattava uudistus, erityisesti 
WTO:n valituselimen osalta;

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


