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ET

B9-0206/2019

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 miljardit eurot) 
väärtuses,

– võttes arvesse WTO vaidluste lahendamise organi 14. oktoobri 2019. aasta ametlikku 
otsust nende sanktsioonide lubamise kohta,

– võttes arvesse USA otsust kehtestada alates 18. oktoobrist 2019 teatavatele 
põllumajandustoodetele uus 25 %-line väärtuseline tollimaks 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 ekspordi kogumaht 22,3 miljardit eurot;

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 
peamised riigid, keda USA otsus mõjutab; arvestades, et sellel on negatiivne mõju ka 
teiste ELi liikmesriikide põllumajandusliku toidutööstuse sektoritele;

D. arvestades, et hoolimata USA soovimatusest leida Boeingu-Airbusi vaidluses 
kokkulepe, mis oleks kasulik mõlemale poolele, ja võtta meetmeid WTO vaidluste 
lahendamise organi apellatsioonikogu liikmete ametisse nimetamise blokeerimise 
lõpetamiseks, teeb komisjon ettepaneku eraldada USA-le osa kõrgekvaliteedilise 
veiseliha tariifikvoodist, hoolimata USA keeldumisest tunnustada ettevaatuspõhimõtet;

E. arvestades, et peamised põllumajandustooted, mida USA sanktsioonid mõjutavad, on 
ELi suure väärtusega tooted (Šoti viski, vein, piimatooted, nagu või ja juust, ning 
oliiviõli);

F. arvestades, et meetmed puudutavad ka muid põllumajanduslikke toiduaineid, nagu 
sealiha, kohv, magusad küpsised ja puuviljamahl, kuigi vähemal määral;

G. arvestades, et põllumajandustootjad ja toidutarneahela ettevõtjad on taas kord 
mittepõllumajandusliku kaubanduskonflikti ohvriks langenud; arvestades, et uued 
tollimaksud mõjutavad ka Itaaliat ja Iirimaad, kes ei kuulu Airbusi konsortsiumisse;
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H. arvestades, et USA sanktsioonid suurendavad ELi siseturu ebastabiilsust, võimendades 
praegust turu volatiilsust, mis on tingitud äärmuslikest ilmastikunähtustest, 
ületootmisest mõnes sektoris, mis avaldab survet tootjate tulu vähendamiseks, ning 
Ühendkuningriigi EList väljaastumise võimalikust negatiivsest majanduslikust 
järelmõjust;

I. arvestades, et õigust toidule tunnustatakse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsioonis;

J. arvestades, et ülemaailmne toidusüsteem on kriisis ning toitu käsitatakse tänapäeva 
tööstuslikus toidusüsteemis erakaubana, mitte ühise hüvena, mis aitaks üle minna 
kestlikule toidusüsteemile, mis on õiglasem nii toidutootjate kui ka tarbijate jaoks;

1. märgib, et Ameerika Ühendriikide otsuse kehtestada ELi suhtes Airbusi vaidluse 
tulemusena vastumeetmed kiitis heaks WTO vaidluste lahendamise organ; kutsub 
komisjoni üles toetama WTO reformi, et selle ülesanne oleks ka hinnata 
kaubanduspoliitika mõju Pariisi kokkuleppe järgimisele ja kestliku arengu eesmärkide 
saavutamisele;

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 sügavalt kahetsusväärseks, et USA ei reageerinud ELi püüdlustele leida õigeaegne 
läbirääkimiste teel saavutatud lahendus enne tollimaksude kohaldamist, ning nõuab 
tungivalt, et komisjon jätkaks läbirääkimisi kiire lahenduse leidmiseks ja osapoolte 
vaheliste kasvavate kaubanduspingete leevendamiseks;

4. on seisukohal, et USA-le ei tohiks eraldada osa kõrgekvaliteedilise veiseliha 
tariifikvoodist seni, kuni Boeingu-Airbusi juhtumi lahendamiseks ei ole võetud sisulist 
kohustust ja kuni see riik blokeerib uute liikmete nimetamist WTO apellatsioonikogusse 
ning lükkab tagasi kõik ettepanekud valikumenetluse algatamiseks, et täita vabad 
töökohad;

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

6. nõuab, et EL kasutaks kooskõlas WTO reeglitega olemasolevaid ühise 
põllumajanduspoliitika vahendeid, et võimaldada põllumajandustootjatel minna 
õiglaselt üle kestlikele põllumajandustavadele, mis põhinevad lühikestel tarneahelatel ja 
piirkondlikul tootmisel, et isoleerida nad võimalikult suures ulatuses välistest 
vapustustest;

7. rõhutab, et toiduainete tarneahela globaliseerumine ei ole toonud kasu esmatootjatele, 
kuna seda sektorit iseloomustab selle killustatuse tõttu alla omahinna tootmine, madal 
tasuvus ja kokkupuude ebaausate kaubandustavadega;

8. peab kahetsusväärseks asjaolu, et ELi põllumajanduspoliitika on arenenud selliselt, et 
toitu käsitatakse kaubana; on kindlalt veendunud, et toit on põhiline inimõigus ja ükski 
kaubandusvaidluste osapool ei tohiks seda kasutada ründevahendina;
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9. kutsub komisjoni üles asuma ülemaailmsele juhtpositsioonile, et tegeleda vastuoluga 
maailma arvukate toiduvarude ning laialt levinud alatoitumuse ja nälja vahel, mis 
tuleneb sellest, et toitu, mis on üks meie peamisi inimvajadusi, peetakse kaubaks, 
millega kaubeldakse kasumi teenimise eesmärgil;

10. rõhutab, et ELi põllumajanduspoliitika tuleb ümber kujundada, liikudes praeguselt 
tööstusmudelilt, mis põhineb ekspordil kolmandatesse riikidesse ja jätab esmatootjad 
geopoliitiliste sündmuste meelevalda, mida nad mõjutada ei saa, sellise mudeli suunas, 
mille peamised eesmärgid on toiduainetega varustamise sõltumatus, kvaliteetne toit, 
õiglane tootjatulu, keskkonnakaitse ja kõrged loomade heaolu standardid;

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


