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ETTEPANEKUD 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu arengu 

komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et komisjoni 2016. aasta detsembri uuringust „Impacts of EU trade 

agreements on the agricultural sector“ (ELi kaubanduslepingute mõju 

põllumajandussektorile) nähtub, et ELi lepingud Mehhiko, Lõuna-Korea ja Šveitsiga on 

suurendanud ELi põllumajanduslike toiduainete eksporti rohkem kui ühe miljardi euro 

võrra ja põllumajandusliku toidutööstuse lisandväärtust 600 miljoni euro võrra; 

arvestades, et alates ELi-Peruu ja ELi-Colombia vabakaubanduslepingu kohaldamise 

algusest (vastavalt 2013. aasta märtsis ja 2013. aasta augustis) on ELi 

põllumajandustoodete eksport mõlemasse riiki märkimisväärselt kasvanud (Peruusse 

73 % ja Colombiasse 82 %); 

B. arvestades, et alates 2013. aastast on EL tervikuna olnud suurim põllumajanduslike 

toiduainete eksportija ja alates 2010. aastast on tal olnud ekspordi ülejääk; arvestades, et 

ELi põllumajanduslike toiduainete eksport kolmandatesse riikidesse on kasvanud ning 

jõudis 2017. aastal enneolematu mahuni, milleks on 137,9 miljardit eurot; arvestades, et 

EL on ühtlasi arenguriikidest pärit põllumajandustoodete suurim importija; 

1.  rõhutab, et ELi kaubanduspoliitika peab olema ELi muu poliitikaga, näiteks arengu- ja 

keskkonnapoliitikaga, sidus ning toetama kestliku arengu eesmärkide saavutamist ning 

et see saab aidata kaasa ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) eesmärkide saavutamisele, 

tagades eelkõige põllumajandusega tegelevale kogukonnale õiglase elatustaseme ja 

selle, et tarned jõuavad tarbijateni mõistlike hindadega; rõhutab, et ELi 

põllumajanduslik toidutööstus peaks kasutama ära ekspordist tulenevaid 

kasvuvõimalusi, arvestades, et järgneval aastakümnel tekib hinnanguliselt 90 % 

põllumajanduslike toiduainete ülemaailmsest lisanõudlusest väljaspool Euroopat; 

rõhutab, et ÜPP peab kõigepealt täitma Euroopa ühiskonna toidu-, keskkonna- ja 

kliimaalased vajadused ning alles siis keskenduma rahvusvahelistel 

põllumajandusturgudel müügiks mõeldud toodangule; rõhutab, et nn arenguriikidel 

peaks olema piisavalt võimalusi, et luua ise tugev põllumajanduslik toidutööstus ja seda 

ülal hoida; 

2. on arvamusel, et rahvusvahelise kaubanduse ja Maailma Kaubandusorganisatsiooni 

(WTO) nõuded on avaldanud väga märkimisväärset mõju ÜPP läbivaatamistele, mis on 

järjestikku toimunud alates 1990. aastatest; on seisukohal, et nende läbivaatamistega on 

suurendatud Euroopa põllumajandustoodete ja Euroopa põllumajandusliku 

toidutööstuse konkurentsivõimet, kuid on kahjustatud ka põllumajandussektori 

ulatuslikke valdkondi, seades need maailmaturgude ebastabiilsuse meelevalda; on 

arvamusel, et nüüd on aeg keskenduda rohkem muudele ÜPP eesmärkidele, näiteks 

põllumajandustootjate elatustasemele ning tervise, tööhõive, keskkonna ja kliimaga 

seotud küsimustele, nagu on soovitatud komisjoni teatises Euroopa toidutootmise ja 

põllumajanduse tuleviku kohta; 

3. kinnitab, et ELi kaubandus- ja põllumajanduspoliitika on omavahel tihedalt seotud ja 

jäävad tihedalt seotuks ka tulevikus, kaubanduspoliitika ei tohi muutuda 

põllumajanduspoliitika suhtes ülimuslikuks ning säästva põllumajanduse säilitamist ja 

arendamist tuleb pidada esmatähtsaks; juhib tähelepanu asjaolule, et see seos näitab, kui 
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tähtis on põllumajanduse roll nii kahepoolsetel ELi kaubanduslepinguid käsitlevatel kui 

ka mitmepoolsetel WTO raames toimuvatel läbirääkimistel, mida peetakse niisugustel 

teemadel nagu põllumajandustoodete turulepääs, siseriiklikud toetused, 

eksporditoetused, geograafiliste tähiste kaitse, sanitaar- ja fütosanitaareeskirjad, 

antimikroobikumide mõistlik kasutamine, et vähendada antimikroobikumiresistentsuse 

levikut, ning impordiprotseduuride lihtsustamine ja selle tagamine, et siseturule 

imporditavad põllumajandustooted on toodetud vastavalt ELi töö- ja 

keskkonnastandarditele, ettevaatusprintsiibile, loomade heaolu eeskirjadele ja muudele 

ohutusstandarditele; 

4. nõuab kindlalt, et protsessid ja tootmismeetodid moodustaksid põllumajandustoodete 

maailmakaubanduse sotsiaalsete, majanduslike ja keskkonnastandardite olulise osa, 

ning ergutab komisjoni nõudma tungivalt, et WTO tunnustaks neid protsesse ja 

tootmismeetodeid sellistena; 

5. rõhutab, et kliimamuutusi käsitleva Pariisi kokkuleppe eesmärkide ja kestliku arengu 

eesmärkide täitmine peab kuuluma põllumajandustoodetega seotud mis tahes 

kaubanduspoliitika juhtpõhimõtete hulka; märgib, et komisjon on oma 

aruteludokumendis üleilmastumise ohjamise kohta tõstnud üleilmastumise 

muutumistendentsina õigustatult esile nõudlust õiglasema kaubanduse ning kestlike ja 

kohalike toodete järele; rõhutab, et ELi kaubanduspoliitika saab kestliku arengu 

eesmärkide ja Pariisi kokkuleppes sätestatud kliimaeesmärkide saavutamisele suurel 

määral kaasa aidata; 

6. on veendunud, et kuigi kaubanduslepingud võivad tuua kasu peamiselt ELi ja 

välismaistele suurtele põllumajandusettevõtjatele, võib neil olla ka tõsine negatiivne 

sotsiaal-majanduslik mõju ELi ja kolmandate riikide väikese ja keskmise suurusega 

põllumajandustootmisele; 

7. tunneb heameelt selle üle, et ELi põllumajanduslike huvide edendamisel on hiljutistel 

kahepoolsetel kaubandusläbirääkimistel saavutatud edusamme, eelkõige kvaliteetsete 

ELi põllumajanduslike toiduainete turulepääsu ja geograafiliste tähiste kaitse küsimuses 

kolmandates riikides; usub, et niisugust suundumust on võimalik jätkata ja parandada;  

8. kutsub kolmandate riikidega peetavaid praegusi ja tulevasi kahepoolseid 

kaubandusläbirääkimisi silmas pidades komisjoni üles tagama ülemaailmselt võrdsed 

tingimused ning käsitlema nii kolmandate riikide kui ka ELi puhul tundlikes 

põllumajandussektorites turulepääsu liberaliseerimise küsimust suure ettevaatusega, 

võttes eeskätt arvesse üleminekuperioode, tariifikvoote, asjakohaseid kaitsemeetmeid, 

milles arvestatakse nii ELis kui ka meie ekspordi sihtriikides avalduva sotsiaalse, 

keskkonna- ja majandusliku mõjuga, ning lepingute kohaldamisalast kõige tundlikumate 

toodete võimalikku väljajätmist pärast igal üksikjuhul eraldi toimunud asjaolude 

kaalumist, samuti vastastikkuse eeskirjade täitmist seoses kolmandate riikide endi 

tundlike põllumajandussektoritega; märgib, et see võib olla seotud eri toodetega – 

sõltuvalt asjaomasest kaubanduspartnerist; rõhutab, et tundlike toodete ja iga sektori 

puhul tuleb arvesse võtta ELi poolt kõikide tema rahvusvaheliste kohustuste raames 

antud põllumajandussoodustuste maksimaalseid kumulatiivseid summasid; 

9. kordab, kui tähtis on lisada kaubanduslepingutesse tulemuslikud kaitseklauslid, mida 

saab kiiresti rakendada soodustuste ajutiseks peatamiseks tundlikke sektoreid 
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kahjustava turuhäire esinemise korral; 

10. rõhutab seetõttu kvalifitseeritud turulepääsu põhimõtet, mis tähendab, et imporditud 

kaubad peaksid vastama ELi standarditele; 

11. on ühtlasi seisukohal, et kaubad, mille tootmine on seotud raadamise, maa või 

ressursside hõivamise ja inimõiguste rikkumisega, ei tohiks saada pääsu ELi turule; 

12. peab kahetsusväärseks, et WTO 11. ministrite konverentsil ei tehtud siseriiklike 

põllumajandustoetuste valdkonnas edusamme; tunneb siiski heameelt enne konverentsi 

koostatud ELi ja Cairnsi rühma ühisdeklaratsiooni üle ning kutsub komisjoni üles 

jätkama siseriiklike toetuste valdkonnas koostöö tegemist; kordab, et mis tahes 

seisukoht, mille EL tulevikus selles küsimuses võtab, ei tohi muutuda ÜPP tulevikku ja 

läbivaatamist käsitlevate arutelude suhtes ülimuslikuks ning peab nõuetekohaselt 

vastama reformitud ÜPP raamistikule; rõhutab, et seda silmas pidades on ülimalt 

oluline, et rahvusvahelise kaubanduse eeskirjad ei vähendaks võimalusi anda Euroopa 

põllumajandusele siseriiklikke toetusi, mille eesmärk on hoida ära ja ohjata turukriise, 

minna põllumajandustavade puhul üle majanduslikult tõhusatele ning keskkonna- ja 

kliimasõbralikele tootmissüsteemidele ning kaitsta paremini taimsete valkude 

strateegilisi tarneid, et lõpuks saaks edendada ringmajanduse arendamist; märgib, et 

tugevad keskkonna- ja sotsiaalsed standardid suurendaksid veelgi selle poliitika poolt 

eurooplastele pakutavate avalike hüvede kvaliteeti; 

13. tuletab meelde, et EL on kaotanud omapoolsed eksporditoetused ja et praeguses ELi 

eelarves ei ole eksporditoetusteks enam ette nähtud ühtegi eelarverida; kutsub sellega 

seoses ELi kaubanduspartnereid üles võtma endale kohustuseks vähendada kaubandust 

moonutavaid siseriiklikke toetusi; palub WTO liikmetel, kes jätkuvalt annavad 

eksporditoetusi, rakendada 19. detsembril 2015. aastal Nairobis vastu võetud ministrite 

otsust ekspordikonkurentsi kohta; 

14. nõuab, et komisjon oleks jätkuvalt valvel ja suurendaks liidu kaitsemeetmeid, mille 

eesmärk on kaotada üha suurenevad praegused ja tulevased turulepääsu tõkked 

kolmandates riikides, austades seejuures keskkonda ja inimõigusi, sealhulgas õigust 

toidule; rõhutab, et enamik neist tõketest puudutab põllumajandustooteid (komisjoni 

turulepääsualase andmebaasi kohaselt 27 %), mis on omakorda peamiselt seotud 

sanitaar- ja fütosanitaarvaldkonna turulepääsu meetmetega; 

15. kutsub komisjoni üles prognoosima ja võtma pakkumiste vahetamise ettevalmistamisel 

ja kvootide arvutamisel arvesse Brexiti mõju. 
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