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ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu arengu 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. palub Euroopa Komisjonil rangelt kinni pidada oma läbirääkimisvolitustest WTOs, mis on 
piiritletud juba lõpule viidud ühise põllumajanduspoliitika reformiga, tingimusel et 
kaubanduspartnerid teevad samaväärseid mööndusi; tuletab meelde ELi kohustust kaotada 
ekspordisubsiidiumid, lähtudes rangelt tingimusest, et ka kaubanduspartnerid kaotavad 
nimetatud subsiidiumid, ning kõik võrdväärse mõjuga ekspordimeetmed;

2. tuletab meelde, et ühise põllumajanduspoliitika 2003. aasta reform ja 2008. aasta 
läbivaatamine näitasid, kui tõsiselt suhtub EL reformidega võetud kohustustesse Doha 
vooru tõenäoliste tulemuste ootuses, samas ELi kaubanduspartneritelt oodatakse ikka veel 
samaväärseid mööndusi;

3. väljendab heameelt banaanikaubanduslepingu sõlmimise üle, millega lahendati WTOs 
kakskümmend aastat kestnud vaidlused ja mis kujutab endast olulist sammu 
eeskirjapõhise mitmepoolse kaubandussüsteemi kindlustamise suunas; märgib, et 
banaanikaubanduslepingul on otsustav kaal WTO läbirääkimistel, kus otsitakse lahendusi 
troopiliste toodete ja soodustustega seotud probleemidele; on seisukohal, et see leping 
tugevdab veelgi ELi põllumajanduse alast seisukohta Doha voorus; palub ELil toetuda 
sellele olulisele läbimurdele, et ergutada WTO läbirääkimisi;

4. palub komisjonil ühe prioriteedina jätkata püüdu saavutada WTOs geograafiliste tähiste 
tõhusam kaitse seeläbi, et kaitse kõrgemat taset, mis kehtib praegu veinidele ja kangetele 
alkohoolsetele jookidele (TRIPS-lepingu artikkel 23), laiendatakse kõikidele 
geograafilistele tähistele ning luuakse geograafiliste tähiste teavitamise ja registreerimise 
süsteem;

5. palub komisjonil jääda kindlale seisukohale geograafiliste tähiste lisamise kohta 
võltsimisvastast võitlust käsitleva kaubanduslepingu reguleerimisalasse ja nende 
käsitlemise kohta kahepoolsetel kaubandusläbirääkimistel;

6. on seisukohal, et kahepoolsed kaubanduslepingud võivad olla kasulikuks täienduseks 
mitmepoolsetes protsessides, sest võimaldavad teha edusamme teatud probleemide 
lahendamisel, nagu näiteks geograafiliste tähiste ning sotsiaalsete ja keskkonnanormidega 
seotud küsimused; rõhutab nimetatud probleemide ühtse käsituse olulisust kahepoolsetes 
lepingutes;

7. rõhutab, et WTO läbirääkimiste ja muude rahvusvaheliste kaubanduslepingute puhul peab 
komisjon püüdma tagada, et imporditud põllumajandustooted vastavad samadele 
toiduohutuse, loomade heaolu ja keskkonnakaitse alastele ELi nõuetele ja standarditele, 
mis kehtivad Euroopa Liidus toodetud põllumajandustoodetele;

8. rõhutab mittesooduspäritolu eeskirjade mööndusteta rakendamise olulisust; nõuab, et läbi 
vaadataks kõik kaubandussoodustused, mis Euroopa Liit on andud kiirelt areneva 
majandusega riikidele nagu Hiina, India ja Brasiilia;
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9. kordab taas, et põllumajandustoodetega kauplemine on arengumaade majanduslikuks 
arenguks ja vaesuse leevendamiseks oluline; palub ELil aidata AKV riikidel kohaneda 
Ladina-Ameerika maadest tuleneva suureneva konkurentsiga (lõuna-lõuna suunal toimuv 
kaubavahetus);

10. rõhutab, et kaubanduspoliitika peab aitama kaasa toiduga kindlustatusega seotud 
probleemide lahendamisele; nõuab eksporti piiravate meetmete tugevdatud järelvalvet ja 
kooskõlastamist, et ära hoida tõsiseid toidukriise tulevikus.


