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EHDOTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. kehottaa komissiota noudattamaan tiukasti WTO-neuvotteluvaltuutustaan, jossa jo 
toteutettu YMP:n uudistus on asetettu komission toimintarajaksi edellyttäen, että 
kauppakumppaneilta saadaan vastaavia myönnytyksiä; palauttaa mieliin EU:n 
sitoutumisen vientitukien poistamiseen sillä ehdolla, että sen kauppakumppanit toimivat 
samoin vientitukien ja muiden vastaavien vientitoimien suhteen;

2. toteaa vuoden 2003 YMP-uudistuksen ja vuoden 2008 YMP:n kokonaisarvioinnin 
osoittaneen, että EU on tosissaan sitoutunut uudistuksiin Dohan kierrokselta odotettavissa 
olevia tuloksia ennakoiden, vaikka EU:n kauppakumppanit eivät ole vielä tehneet 
vastaavia myönnytyksiä;

3. pitää myönteisenä banaanikauppasopimusta, jolla ratkaistaan 20 vuotta kestäneet WTO-
kiistat ja edistetään merkittävästi sääntöihin perustuvan monenvälisen kauppajärjestelmän 
vakiinnuttamista; toteaa, että banaanisopimus on merkittävä apu käsiteltäessä WTO-
neuvotteluissa kysymyksiä, jotka liittyvät trooppisiin tuotteisiin ja etuuksiin; katsoo, että 
sopimuksella vakiinnutetaan EU:n kanta Dohan kierroksen maatalouskysymyksissä; 
kehottaa EU:ta nojautumaan tähän tärkeää läpimurtoon WTO-neuvottelujen viemiseksi 
eteenpäin;

4. kehottaa komissiota yhtenä ensisijaisista toimista jatkamaan pyrkimyksiään, joiden 
tavoitteena on parantaa maantieteellisten merkintöjen suojaa WTO:ssa ulottamalla viinien 
ja alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen laajempi suoja (TRIPS-sopimuksen 
23 artikla) koskemaan kaikkia maantieteellisiä merkintöjä ja luomalla maantieteellisten 
merkintöjen ilmoitus- ja rekisteröintijärjestelmä;

5. kehottaa komissiota jatkamaan ponnistelujaan maantieteellisten merkintöjen 
sisällyttämiseksi tuoteväärennösten torjuntaa koskevan kauppasopimuksen 
soveltamisalaan ja kahdenvälisiin kauppaneuvotteluihin;

6. katsoo, että kahdenvälisillä kauppasopimuksilla voidaan täydentää monenvälisiä 
prosesseja ja saada aikaan edistystä erityiskysymyksissä, kuten maantieteelliset merkinnät 
sekä sosiaaliset normit ja ympäristönormit; korostaa, että näitä kysymyksiä on 
tarkasteltava johdonmukaisesti eri kahdenvälisissä sopimuksissa;

7. korostaa, että komission on WTO-neuvotteluissa ja muissa kansainvälisissä 
kauppaneuvotteluissa pyrittävä varmistamaan, että tuodut maataloustuotteet täyttävät 
elintarviketurvallisuuden, eläinten hyvinvoinnin ja ympäristönsuojelun suhteen 
vaatimukset, jotka EU:ssa tuotettujen maataloustuotteiden on täytettävä;

8. korostaa, että on noudatettava tiukasti etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää koskevia 
sääntöjä; kehottaa tarkistamaan kaikki kauppaetuudet, jotka EU on myöntänyt nouseville 
talouksille kuten Kiinalle, Intialle ja Brasilialle;
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9. korostaa jälleen maatalouskaupan tärkeää asemaa kehitysmaiden talouskehityksessä ja 
köyhyyden lievittämisessä; kehottaa EU:ta auttamaan AKT-maita sopeutumaan 
Latinalaisen Amerikan maiden aiheuttamaan lisääntyvän kilpailuun (etelä-etelä-kauppa);

10. korostaa kauppapolitiikan roolia elintarviketurvaan liittyvissä haasteissa; kehottaa 
vahvistamaan vientirajoitustoimien valvontaa ja koordinointia tulevien elintarvikekriisien 
estämiseksi;


