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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS, JOKA EI LIITY 
LAINSÄÄDÄNTÖÖN

esityksestä neuvoston päätökseksi sellaisista eläimistä saadun naudanlihan tuontia, joille 
ei ole annettu tiettyjä kasvua edistäviä hormoneja, sekä korotettuja tulleja, joita 
Yhdysvallat soveltaa tiettyihin Euroopan unionin tuotteisiin, koskevassa tarkistetussa 
yhteisymmärryspöytäkirjassa (2014) tarkoitetun korkealaatuisen naudanlihan 
tariffikiintiöosuuden myöntämisestä Yhdysvalloille tehdyn Amerikan yhdysvaltojen ja 
Euroopan unionin välisen sopimuksen tekemisestä 
(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (10681/2019),

– ottaa huomioon luonnoksen Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin väliseksi 
sopimukseksi sellaisista eläimistä saadun naudanlihan tuontia, joille ei ole annettu 
tiettyjä kasvua edistäviä hormoneja, sekä korotettuja tulleja, joita Yhdysvallat soveltaa 
tiettyihin Euroopan unionin tuotteisiin, koskevassa tarkistetussa 
yhteisymmärryspöytäkirjassa (2014) tarkoitetun korkealaatuisen naudanlihan 
tariffikiintiöosuuden myöntämisestä Yhdysvalloille (10678/2019),

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen 
alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan 
pyynnön (C9-0107/2019),

– ottaa huomioon 12. syyskuuta 2018 antamansa päätöslauselman EU:n ja Yhdysvaltojen 
suhteiden tilasta1,

– ottaa huomioon 25. heinäkuuta 2018 annetun Yhdysvaltain ja EU:n yhteisen lausuman 
puheenjohtaja Junckerin vierailusta Valkoisessa talossa2,

– ottaa huomioon edistymiskertomuksen 25. heinäkuuta 2018 annetun EU:n ja 
Yhdysvaltojen yhteisen lausuman täytäntöönpanosta3,

– ottaa huomioon ... antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman4,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 2 kohdan, 

– ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A9-0000/2019),

A. ottaa huomioon, että EU:lla ja Yhdysvalloilla on maailman laajimmat kahdenväliset 
kauppa- ja investointisuhteet, niiden taloussuhteet ovat maailman integroiduimmat ja 

1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0342.
2 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_fi.htm
3 https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/july/tradoc_158272.pdf
4 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_fi.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/july/tradoc_158272.pdf
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niillä on tärkeitä yhteisiä arvoja ja taloudellisia etuja nykyisistä kaupallisista jännitteistä 
huolimatta; 

B. ottaa huomioon, että EU ja Yhdysvallat tekivät vuonna 2009 
yhteisymmärryspöytäkirjan (tarkistettu vuonna 20145), jonka avulla saatiin aikaan 
väliaikainen ratkaisu Maailman kauppajärjestössä (WTO) pitkään jatkuneeseen riitaan 
koskien EU:n vuonna 1989 käyttöön ottamia toimenpiteitä, jotka koskevat keinotekoisia 
naudanlihan kasvuhormoneja sisältävän lihan tuontia Yhdysvalloista6; ottaa huomioon, 
että yhteisymmärryspöytäkirjassa vahvistettiin hormonilla käsittelemätöntä naudanlihaa 
koskeva 45 000 tonnin tariffikiintiö, joka on avoin kaikille vaatimukset täyttäville 
WTO:n jäsenvaltioiden tavarantoimittajille;

C. ottaa huomioon, että vuonna 2019 komissio neuvotteli Yhdysvaltojen kanssa uudesta 
jaetusta tariffikiintiöstä (35 000 tonnia Yhdysvalloille 45 000 tonnin kokonaismäärästä) 
ja että muut toimittajat (Australia, Uruguay ja Argentiina) sopivat jakavansa kiintiön 
jäljellä olevan osan;

D. katsoo, että tätä sopimusta on tarkasteltava ottaen huomioon EU:n ja Yhdysvaltojen 
välisen kaupan jännitteiden lieventäminen, josta sovittiin 25. heinäkuuta 2018 annetussa 
Yhdysvaltojen ja EU:n yhteisessä lausumassa;

E. ottaa huomioon, että kansallisiin turvallisuusnäkökohtiin vedoten Yhdysvallat otti 
maaliskuussa 2018 käyttöön teräksen ja alumiinin tuontiin sovellettavat lisätullit ja 
uhkaa soveltaa samanlaisia tulleja moottoriajoneuvojen ja niiden osien tuontiin EU:sta 
(vuonna 1962 annetun Yhdysvaltojen kaupanlaajennuslain 232 pykälän nojalla);

F. ottaa huomioon, että EU on riitauttanut WTO:ssa Yhdysvaltojen espanjalaisille 
oliiveille asettamat polkumyynti- ja tasoitustullit7;

G. ottaa huomioon, että Yhdysvallat ilmoitti 2. lokakuuta 2019 annetun WTO:n 
välimiespäätöksen8 perusteella ja vastatoimena Airbusille myönnetyille laittomille EU:n 
tuille olevansa valmis määräämään arvoltaan 7,5 miljardin Yhdysvaltain dollarin tariffit 
EU:n tuonnille, joka koskee ilma-alusten lisäksi maatalous- ja teollisuustuotteita;

1. suhtautuu myönteisesti Yhdysvaltojen kanssa tehtyyn sopimukseen korkealaatuisen 
naudanlihan tariffikiintiön myöntämisestä ratkaisuna pitkäaikaiseen kauppakiistaan, 
koska se on myönteinen esimerkki EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä 
neuvotteluratkaisusta;

5 Amerikan yhdysvaltojen kanssa tehty tarkistettu yhteisymmärryspöytäkirja sellaisista eläimistä saadun 
naudanlihan tuonnista, joille ei ole annettu tiettyjä kasvua edistäviä hormoneja, sekä korotetuista tulleista, joita 
Yhdysvallat soveltaa tiettyihin Euroopan unionin tuotteisiin,
EUVL L 27, 30.1.2014, s. 2.
6 Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen 17. huhtikuuta 2014 antama yhteinen tiedonanto, joka koskee lihaa ja 
lihatuotteita (hormonit) koskevia toimenpiteitä (WT/DS26/29).
7 Anti-Dumping and Countervailing Duties on Ripe Olives from Spain: Request for the establishment of a panel 
by the European Union of 17 May 2019 (WT/DS577/3).
8 European Communities and Certain Member States – Measures Affecting Trade in Large Civil
Aircraft: Recourse to Article 7.9 of the SCM Agreement and Article 22.7 of the DSU by the United States of 
4 October 2019 (WT/DS316/42).
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2. toteaa, että vaikka on edelleen epäselvää, onko mitään korvauksia suunniteltu, muut 
WTO:n jäsenet, jotka vievät naudanlihaa EU:hun, ovat sopineet tukevansa tätä 
sopimusta ja ovat hyväksyneet sen, että suurin osa kiintiöstä myönnettäisiin 
Yhdysvalloille; pitää tätä myönteisenä;

3. toteaa, että sopimus ei vaikuta naudanlihan nykyisen markkinoillepääsyn tasoon EU:n 
markkinoilla;

4. painottaa, että tämän sopimuksen kaltaisten neuvotteluratkaisujen löytäminen on tärkeää 
EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kaupan jännitteiden lievittämiseksi;

5. panee merkille, että yhteisen lausuman täytäntöönpanossa ei ole edistytty, mutta EU on 
toteuttanut sopimuksessa esitettyjä tavoitteita kaupan jännitteiden lieventämiseksi;

6. kehottaa Yhdysvaltoja yhdessä EU:n kanssa pyrkimään molempien osapuolten 
lentokoneteollisuuden kannalta oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen ratkaisuun, jotta 
estetään se, että kumpikin osapuoli ottaa pitkäaikaisen Airbus/Boeing-kiistan 
seurauksena käyttöön vastatoimenpiteitä;

7. kehottaa Yhdysvaltoja peruuttamaan teräksen ja alumiinin sekä oliivien lisätullit ja 
perumaan uhkauksensa ottaa käyttöön autojen ja autonosien lisätulleja;

8. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksille ja parlamenteille.


