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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ELi põllumajanduse ja rahvusvahelise kaubanduse kohta
(2010/2110(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu kolmanda osa III jaotist ning viienda osa 
II ja V jaotist;

– võttes arvesse WTO lepinguid ja eelkõige Uruguay vooru raames sõlmitud 
põllumajanduslepingut, mis jõustus 1. jaanuaril 1995;

– võttes arvesse 9.–14. novembrini 2001 Dohas toimunud neljandal ministrite konverentsil 
vastu võetud deklaratsiooni, WTO peanõukogu poolt 1. augustil 2004 vastu võetud otsust 
ning 13.–18. detsembrini 2005 Hongkongis toimunud kuuendal ministrite konverentsil 
vastu võetud deklaratsiooni;

– võttes arvesse oma 4. aprilli 2006. aasta resolutsiooni Doha vooru hindamise kohta pärast 
Hongkongis toimunud WTO ministrite konverentsi1;

– võttes arvesse WTO põllumajandusläbirääkimiste esimehe poolt 6. detsembril 2008 
ringlusse lastud põllumajandusvaldkonna kavandatud ja läbivaadatud meetmeid; 

– võttes arvesse 15. mail 2009 Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Komisjoni vahel 
sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumit, mis käsitleb teatavaid kasvuhormoone 
mittesaavatelt loomadelt pärit veiseliha importi ning Ameerika Ühendriikide poolt 
teatavate Euroopa ühenduste toodete suhtes kehtestatud kõrgendatud tollimakse;

– võttes arvesse Kanada ja Euroopa Liidu vahel 15. juulil 2009 vastastikuse kokkuleppe 
kohaselt saavutatud lahendust vaidluses „Euroopa ühendused – biotehnoloogia toodete 
heakskiitmist ja turustamist mõjutavad meetmed”;

– võttes arvesse 15. detsembril 2009 ELi ja Ladina-Ameerika riikide vahel parafeeritud 
kokkulepet, millega seatakse tingimused ELis kohaldatava banaanide impordikorraga 
seotud pooleliolevate vaidluste lõplikuks lahendamiseks (Genfi kokkulepe);

– võttes arvesse oma 16. detsembri 2009. aasta resolutsiooni Doha arengukava väljavaadete 
kohta pärast Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) seitsmendat ministrite 
konverentsi2;

– võttes arvesse läbirääkimiste lõpuleviimist ELi ja Maroko vahel 17. detsembril 2009 
kokkuleppe osas, mis käsitleb põllumajandus- ja kalandustoodete kaubanduse 
liberaliseerimist;

– võttes arvesse läbirääkimiste lõpuleviimist ELi, Peruu ja Colombia vahel 1. märtsil 2010 
mitmepoolse kokkuleppe allkirjastamise osas;

                                               
1 ELT C 293E, 2.12.2006, lk 155.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2009)0110.
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– võttes arvesse Argentina Vabariigi ja Euroopa Liidu vahel 18. märtsil 2010 vastastikuse 
kokkuleppe kohaselt saavutatud lahendust vaidluses „Euroopa ühendused –
biotehnoloogia toodete heakskiitmist ja turustamist mõjutavad meetmed”;

– võttes arvesse oma 25. märtsi 2010. aasta resolutsiooni põllumajandustoodete 
kvaliteedipoliitika kohta: millist strateegiat kasutada?1;

– võttes arvesse läbirääkimiste lõpuleviimist ELi ja Kesk-Ameerika riikide vahel 19. mail 
2010 assotsieerimislepingu kaubandussamba osas;

– võttes arvesse oma 8. juuli 2010. aasta resolutsiooni ühise põllumajanduspoliitika tuleviku 
kohta pärast 2013. aastat2;

– võttes arvesse 6. oktoobril 2010 ELi ja Lõuna-Korea vahel sõlmitud 
vabakaubanduslepingut;

– võttes arvesse ELi ja Mercosuri vahelisi käimasolevaid läbirääkimisi 
assotsieerimislepingu sõlmimiseks;

– võttes arvesse ELi ja Kanada vahelisi käimasolevaid läbirääkimisi ulatusliku majandus- ja 
kaubanduslepingu sõlmimiseks;

– võttes arvesse ELi ja India vahelisi käimasolevaid läbirääkimisi vabakaubanduslepingu 
sõlmimiseks;

– võttes arvesse ELi ja Ukraina vahelisi käimasolevaid läbirääkimisi assotsieerimislepingu 
sõlmimiseks;

– võttes arvesse oma 2009. aasta juunis avaldatud uurimust WTO 
põllumajandusläbirääkimiste seisukorra kohta pärast 2008. aasta läbirääkimiste 
ebaõnnestumist;

– võttes arvesse komisjoni tellitud juhist „Geographical Indications and TRIPs: 10 Years 
Later. A roadmap for EU GI holders to get protection in other WTO Members”;

– võttes arvesse komisjoni 15. septembri 2010. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja 
kauplemisteabehoidlate kohta (KOM(2010)0484);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit ning rahvusvahelise 
kaubanduse komisjoni ja arengukomisjoni arvamusi (A7 0000/2010),

A. arvestades, et EL on jätkuvalt ülekaalukalt suurim põllumajandustoodete importija 
maailmas ja ELi poolt imporditava kauba väärtus on viimase kümne aasta jooksul peaaegu 
kahekordistunud, moodustades praegu ligi 20% maailma impordist;

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2010)0088.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2010)0286.
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B. arvestades, et ELi osakaal ülemaailmses põllumajandustoodete ekspordis on teiste 
peamiste põllumajandusvaldkonna kaubanduspartnerite kiirema kasvu tõttu vähenemas; 
arvestades, et valmistooted moodustasid aastatel 2007–2009 ELi ekspordi väärtusest 68%, 
samal ajal kui vahesaadused moodustasid 23% ja toorained 9%;

C. arvestades, et ELi põllumajandustoodetega kauplemise puudujääk jõudis 2008. aastal 
rekordilisele 7 miljardi euro tasemele; arvestades, et ELi kaubavahetusbilansi puudujääk 
näiteks Mercosuri riikide suhtes on alates aastast 2000 rohkem kui kahekordistunud ja 
põllumajandustoodete impordimaht Mercosuri riikidest ELi on nüüd 19 miljardit eurot, 
samal ajal kui ekspordi väärtus on 1 miljard eurot;

D. arvestades, et EL on maailma suurim arengumaade põllumajandustoodete importija, 
importides rohkem põllumajandustooteid kui USA, Jaapan, Kanada, Austraalia ja Uus-
Meremaa kokku; arvestades, et ligikaudu 71% ELi põllumajandustoodete koguimpordist 
tuleb arengumaadest vähimarenenud riike hõlmava algatuse „Kõik peale relvade”, üldise 
soodustuste süsteemi ja majanduspartnerluslepingute tõttu;

E. arvestades, et WTO 2008. aasta põllumajandusvaldkonnas kavandatud meetmed nõuaksid 
ELilt veelgi suuremaid järeleandmisi, kui need, mis sisaldusid ELi poolt 2005. aasta 
oktoobris tehtud juba niigi märkimisväärses pakkumises;

F. arvestades, et EL on juba oluliselt vähendanud kaubandust moonutavaid sisetoetusi 
vastupidiselt peamistele kaubanduspartneritele, eelkõige USA-le, kes 2008. aasta 
põllumajandusseadusega säilitas ja mõnel juhul isegi tugevdas asjaomaseid vahendeid;

G. arvestades, et EL on ühepoolselt oluliselt vähendanud eksporditoetusi, mille osakaal ühise 
põllumajanduspoliitika eelarvest on langenud 29,5%-lt 1993. aastal vaid 1,2%-ni 2009. 
aastal; arvestades, et mõned peamised kaubanduspartnerid kasutavad jätkuvalt olulisel 
määral muid eksporti ergutavaid vahendeid;

H. arvestades, et hormoonidega töödeldud veiseliha vaidluse raames seab USA jätkuvalt 
ELile sanktsioone ja on isegi teatanud, et kavatseb nende mõju suurendamiseks neid 
roteerida ja hõlmata ka muid ELi põllumajandustooteid (nn karuselliseadus); arvestades, 
et vastastikuse mõistmise memorandumi alusel annab EL 20 000 tonnile veiselihale 
nullmääraga imporditariifikvoodi;

I. arvestades, et USA on WTO raames vaidlustanud ELi eeskirjad, mis hõlmavad 
kodulinnuliha hügieeni ja turustamist;

J. arvestades, et Kanada ja Argentinaga jõuti geneetiliselt muundatud organismidega seotud 
vaidluses vastastikuse kokkuleppe kohase lahenduseni; arvestades, et USA on teinud 
taotluse üldiste vastumeetmete võtmiseks;

K. arvestades, et WTO suhkru vaekogu otsus oli üks suhkrureformi peamisi käivitajaid ja see 
avaldab suhkrukaubandusele endiselt rasket mõju; arvestades, et kolme aasta jooksul on 
EL muutunud suuruselt teisest suhkru eksportijast suuruselt teiseks netoimportijaks;

L. arvestades, et 2006. aasta suhkrureform on saavutanud oma eesmärgid, milleks olid 
konkurentsivõime suurendamine, suhkru hinna alandamine ja suhkru tootmiskvoodi 
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vähendamine ligikaudu 30% võrra; arvestades siiski, et see on kaasa toonud 27-liikmelise 
ELi kokku 189 tehasest 83 tehase sulgemise, rohkem kui 16 500 suhkruga otseselt seotud 
töökoha kadumise maapiirkondades ja suhkrupeedi kasvatamise lõpetamise ligikaudu 140 
000 põllumajandustootja jaoks;

M. arvestades, et komisjoni peetud läbirääkimiste tulemusena kaubanduslepingute 
sõlmimiseks on vaja parlamendi nõusolekut,

ELi põllumajandus- ja ühise kaubanduspoliitika kooskõla

1. on seisukohal, et ELi põllumajandussektoril on selge lisandväärtus Euroopa majandusele 
ja strateegiline roll ELi 2020. aasta strateegias, kui püütakse lahendada ELi ees seisvaid 
majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnaga seotud probleeme; 

2. rõhutab, et väliskaubanduspoliitikaga ei tohi seada ohtu ELi võimet säilitada tugev 
põllumajandussektor ja tagada toiduga kindlustatus, võttes arvesse turu suurenenud 
volatiilsust; kutsub komisjoni üles kaitsma ELi põllumajanduse ja Euroopa 
põllumajandusliku toidutööstuse mudeli multifunktsionaalset rolli;

3. mõistab hukka komisjoni lähenemise, milles tehakse põllumajanduse osas liiga tihti 
järeleandmisi, et parandada tööstustoodete ja teenuste turulepääsu kolmandates riikides; 

4. kutsub komisjoni üles tegema ettepanekut lähenemisviisi kohta, millega luuakse tasakaal 
omamaise tootmise ja impordi vahel, võttes iga põllumajandussektori puhul arvesse 
mitme- ja kahepoolsete kaubandusläbirääkimiste arengut, samuti ELi keskkonna-, 
sotsiaal- ja ohutusstandardeid;

5. rõhutab, et komisjon peab põllumajandussektoriga seoses viima läbi mõjuhinnangu, mis 
tuleb avalikustada enne läbirääkimiste algust ning mida tuleb ajakohastada, et võtta 
arvesse läbirääkimistel tõstatatud uusi seisukohti; rõhutab vajadust asjakohase ja 
läbipaistva protsessi järele kõigi huvitatud pooltega konsulteerimiseks; 

6. rõhutab asjaolu, et rahalise hüvitisega ei saa korvata ELi põllumajandusliku tootmise 
lõpetamise negatiivseid mõjusid; on seisukohal, et ELi põllumajandusliku tootmisega 
tagatakse toiduga kindlustatus ja toidu kvaliteet ning see on äärmiselt oluline ELi 
maapiirkondade heaoluks ning selleks, et kaitsta maapiirkondade maastikku maa 
mahajätmise ja elanikkonna maapiirkondadest lahkumise eest; rõhutab seetõttu vajadust 
säilitada tingimused, mis on vajalikud ELi põllumajandustootjate elujõulisuse ja õiglase 
sissetuleku säilitamiseks;

7. tuletab meelde, et ELi tootjad järgivad kõrgeimaid standardeid tootehügieeni, säästvate 
tootmismeetodite, taimetervise, loomatervise ja loomade heaolu, jälgitavuse, 
pestitsiidijääkide kontrolli, veterinaaria ja lisaainete osas; 

8. on seisukohal, et impordi suhtes peab kohaldama ELis kehtivatega samaväärseid 
standardeid, et tagada ELi põllumajandustootjatele võrdne konkurentsiolukord ja ELi 
kodanike tõhus kaitse; rõhutab vajadust karmistada impordi kontrolli piiril;

9. rõhutab, et impordiga seoses on vaja täpselt järgida päritolureegleid ja mehhanisme 
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kolmnurkkaubanduse vältimiseks; 

10. nõuab tungivalt, et komisjon edendaks ennetavalt ELi aktiivseid huve 
põllumajandusvaldkonnas, pidades silmas ELi kvaliteetsete põllumajandustoiduainete 
tohutut ekspordipotentsiaali; rõhutab muu hulgas ka vajadust hoogustada 
edendamisprogramme, muu hulgas ELi-poolse kaasrahastamismäära suurendamise kaudu; 
märgib, et need meetmed on kooskõlas WTO sätetega, kuna nad kuuluvad nn rohelisse 
kategooriasse; 

Põllumajandus mitmepoolses kaubandussüsteemis

Doha arengukava 

11. on seisukohal, et püüdes tagada Doha arengukava edukust, tegi EL põllumajanduse osas 
väga suuremeelse pakkumise, kuid teised arenenud riigid ja enamarenenud arengumaad ei 
vastanud sellele sama ambitsioonikalt; 

12. kutsub komisjoni üles rangelt järgima nõukogult saadud läbirääkimisvolitusi, millega 
nähakse tema tegevuse piiriks ette ühise põllumajanduspoliitika kõige viimane reform, 
tingimusel, et kaubanduspartnerid teevad samaväärseid järeleandmisi; palub komisjonil 
hoiduda esitamast mis tahes ettepanekuid, mis määraksid ette ära otsused, mis tuleb teha 
ühise põllumajanduspoliitika tuleviku kohta pärast aastat 2013; 

13. taunib asjaolu, et ei ole saavutatud edasiminekut veinide ja kangete alkohoolsete jookide 
mitmepoolse registri loomisel ega ka geograafiliste tähiste kaitsmise laiendamisel kõigile 
põllumajandustoodetele; tuletab meelde, et need elemendid on põllumajandust käsitlevatel 
läbirääkimistel tasakaalustatud tulemuste saavutamise vältimatuteks eeldusteks; 

14. tuletab meelde, et EL on juba oluliselt vähendanud kaubandust moonutavaid sisetoetusi ja 
palub, et teised kaubanduspartnerid annaksid kindla lubaduse teha samamoodi; 

15. tuletab meelde WTO liikmete poolt 2005. aastal Hongkongi ministrite konverentsil võetud 
kohustust kaotada kõik eksporditoetuste vormid, kehtestades ühtlasi eeskirjad kõigile 
samaväärse mõjuga ekspordimeetmetele, eelkõige ekspordikrediit, 
põllumajandustoodetega tegelevad riiklikud kaubandusettevõtted ning toiduabi 
reguleerimine; 

16. on seisukohal, et tollitariifide üldise vähendamise hindamisel tuleks arvestada ELi 
pakkumist omamaise toetuse ja ekspordikonkurentsi sammaste osas ning nende 
langetamine peaks sõltuma võimalusest säilitada erikaitseklausel, konkreetse erandi 
tegemisest tariifide lihtsustamise eeskirjades ning piisavast paindlikkusest tariifide 
kärpimise valemites ja tundlike toodete määramisel; on seisukohal, et kohustus saavutada 
olulisi tariifikvootide laiendusi annab saatusliku löögi tundlike toodete määramiseks 
kavandatavale mehhanismile; 

WTO vaidluste lahendamine

17. kutsub komisjoni üles tagama, et hormoonidega töödeldud veiseliha vaidluse lahendamine 
võimaldab kõrvaldada sanktsioonid ELi toodetelt, kindlustades samas, et veiseliha import 
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ELi on ELi nõuetega kooskõlas; 

18. on klooriga töödeldud kanaliha vaidlusega seoses seisukohal, et selliste toodete import 
ELi oleks vastuolus üldsuse nõudmisega ELis tagada toodete ohutus;

19. palub komisjonil otsustavalt kaitsta geneetiliselt muundatud organismide heakskiitmist ja 
turustamist käsitlevaid ELi eeskirju WTOs esitatavate väljakutsete vastu; 

Põllumajandus mõnepoolsetes, piirkondadevahelistes ja kahepoolsetes 
kaubandussuhetes

20. rõhutab, et vältimaks „kaks korda maksmist” – kõigepealt kahepoolsel ja siis 
mitmepoolsel tasandil – tuleb toetada nn ühe tasku lepingut, mille alusel kahepoolsetes 
lepingutes sisalduvad soodustused seotakse Doha läbirääkimiste lõplike tulemustega; 

21. kutsub komisjoni üles otsustavalt kaitsma geograafiliste tähiste lisamist lahutamatu osana 
võltsimisvastast võitlust käsitlevasse kaubanduslepingusse; avaldab kahetsust, et hiljuti 
lõpuleviidud või käimasolevate kaubandusläbirääkimiste raames kaitsevad meie 
kaubanduspartnerid üksnes osa ELi geograafilistest tähistest;

22. palub komisjonil tagada, et kaubanduskokkulepped ei mõjuta ELi süsteemi, mis käsitleb 
puu- ja köögivilja hinda piiril, säilitades samal ajal praegused impordigraafikud, ja 
parandada süsteemi toimimist;

23. avaldab kahetsust, et komisjon ei ole kaubanduskokkulepete raames valmis nõudma 
samaväärsete standardite kehtestamist importkaubale; on seisukohal, et kõnealuste 
kokkulepetega tuleks näha ette vähemalt rahvusvaheliste kohustuste ja standardite (näiteks 
sanitaar- ja fütosanitaarstandardite) järgimine; 

24. juhib tähelepanu sellele, et kolmandatele riikidele (näiteks Ladina-Ameerika riikidele) 
tehtavad täiendavad kahepoolsed soodustused ELi suhkruturule juurdepääsuks muudavad 
ELi suhkruturu ebastabiilseks ja kaotavad vähim arenenud riikide ja AKV riikide 
eeliskohtlemise; on üha enam mures asjaolu pärast, et kui neid soodustusi antakse 
netoimportivatele riikidele, siis soodustavad need vahetuskaubamehhanisme; kutsub 
komisjoni üles jätma jätkuvalt suhkur ja suhkrust tuletatud tooted, sealhulgas etanool, 
kahepoolsete läbirääkimiste raamidest välja;

25. ei pea vastuvõetavaks seda, et komisjon jätkas läbirääkimisi Mercosuriga ilma 
üksikasjaliku mõjuhinnangu avalikkusele kättesaadavaks tegemist ja ilma asjakohase 
poliitilise arutelu pidamist nõukogu ja Euroopa Parlamendiga; 

26. on sügavalt mures mõju pärast, mida võimaliku assotsieerimislepingu sõlmimine 
Mercosuriga avaldab ELi põllumajandussektorile, pidades silmas Mercosuri 2006. aasta 
märtsis esitatud taotlust juurdepääsuks ELi põllumajandusturule, mis läks oluliselt 
kaugemale 2004. aastal ELi tehtud juba niigi märkimisväärsest pakkumisest; 

27. märgib, et Mercosuri riikides on põllumajandustootjatel palju väiksemad tootmiskulud, 
sealhulgas maa, tööjõu ja muu kapitaliga seotud kulud, ning et Mercosuri tootjad ei pea 
järgima sama kõrgeid ohutus- ja säästvusstandardeid kui ELi tootjad;
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28. on seisukohal, et turgude integreerimise tase Mercosuri tolliliidus on praegu ebapiisav, et 
tagada piirkonnas importkauba piisav ringlus; 

29. rõhutab asjaolu, et Toidu- ja Veterinaarameti mitmetes aruannetes rõhutatakse, et Brasiilia 
veiseliha puhul ei suudeta jätkuvalt saavutada ELi tootja- ja tarbijastandardeid 
toiduohutuse, loomade tuvastamise ja jälgitavuse, loomatervise ja haiguste järelevalve 
kohta; 

30. väljendab sügavat muret asjaolu pärast, et Argentina kohaldab vastupidiselt tema 
kohustustele WTOs poliitikat, mille eesmärk on piirata omamaise toodanguga 
konkureerivate toidukaupade importi; juhib tähelepanu sellele, et need meetmed 
täiendavad Argentina impordi mitteautomaatse litsentsimise süsteemi, millel on juba 
negatiivne mõju ELi ekspordile; kutsub komisjoni üles võtma mis tahes meetmeid, mis on 
vajalikud selleks, et tagada kõnealuste meetmete – mis on ELi ja Mercosuri vahelise 
lepingu sõlmimise mõttega vastuolus – tegelik peatamine;

31. märgib, et komisjoni väitel vabastaks ELi ja Lõuna-Korea vaheline vabakaubandusleping 
ELi eksportijad igal aastal 380 miljoni euro suurusest tollimaksude koormast, kaotades 
tollimaksud 99% ELi põllumajandustoodete ekspordi puhul; 

32. tunneb muret Euroopa-Vahemere piirkonna lepingutes tehtud soodustuste pärast toodetele, 
millel on samasugused hooajalised kõikumised nagu Euroopa toodetel;

33. kutsub komisjoni üles hoidma ära etanooli impordimaksudest kõrvalehoidmist, kuna ELi 
tuuakse nüüd üha suuremates kogustes etanooli segudes, mille imporditollimaks on väga 
madal;

34. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Ajal, mil EL mõtiskleb ühise põllumajanduspoliitika tuleviku üle, on põllumajanduspoliitika 
ja väliskaubanduspoliitika vahelise ühtsuse tagamine veelgi olulisem. 

Ühine põllumajanduspoliitika on ELi integratsiooni sümbol ning esindab ühte ELi riigiülese 
otsustamisprotsessi kõige kõrgemalt arenenud vormi. Ühise põllumajanduspoliitika 
järjestikused reformid on toimunud erineva välise või sisemise surve tõttu. Ühise 
põllumajanduspoliitika reformide suureks liikumapanevaks jõuks on mitmepoolsed 
kaubandusläbirääkimised ja WTO põhimõtted põllumajanduspoliitika valdkonnas. ELi 
sisemine surve liikuda ühise põllumajanduspoliitika turule orienteerituse suunas ning pöörata 
rohkem tähelepanu muudele Euroopa Liidu poliitikavaldkondadele on samuti kajastatud ELi 
väliskaubanduspoliitikas, kus komisjoni läbirääkimisstrateegia hõlmab põllumajandusturu 
avamise pakkumist vastutasuks selle eest, et parandatakse Euroopa tööstustoodete ja teenuste 
juurdepääsu kolmandate riikide turgudele.

Põllumajandus ja kaubandus on kaks omavahel ristuvat poliitikavaldkonda. Mõlema 
valdkonna majandustegevuse dünaamika mõjutab reguleerivaid sätteid mitmepoolsel, 
piirkondadevahelisel, piirkondlikul ja kahepoolsel tasandil ning on suuremal määral nendest 
ka mõjutatud. Need reguleerivad sätted ei ole staatilised, vaid nad moodustavad hierarhiaid ja 
neid arendatakse edasi läbirääkimiste teel. Mitmekesisus regulatiivsel tasandil, erinevad 
kaubandushuvid, pinged ja vaidlused kaubandusvaldkonnas peegeldavad kohaliku 
põllumajanduspoliitika ja rahvusvahelise kaubanduse keerukat olemust. 

Kuna põllumajandus ei ole ainult majandustegevus, vaid selle alla kuuluvate põllumajandus-
ja toiduainete poliitikapõhimõtetega teenitakse põhieesmärke, nagu toiduga kindlustatus ja 
toiduohutus, on selle peamine ülesanne kooskõlastada tõhusalt nii kaubandusalaseid kui ka 
kaubandusväliseid küsimusi. See kooskõlastamine tekitab ELi sees vähem probleeme kui 
mitmepoolsel tasandil, sõltuvalt õigussüsteemi osade integratsiooni tasemest (mis varieerub 
madalaima taseme täielikust mitmekesisusest vastastikuse tunnustamise kaudu ühtluseni). 
WTOs ei ole negatiivse integratsiooni kõrval, mis hõlmab turgude avamist kaubandustõkete 
eemaldamise teel, piisavalt palju positiivset integratsiooni, mida aga saavutatakse 
õigusnormide lähendamise teel. Sellegipoolest saab WTO sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete 
rakendamise lepingut ning tehniliste kaubandustõkete lepingut pidada sammuks uute 
õigusalaste põhimõtete poole.

Põllumajandus võeti WTO raamistikku Uruguay voorus sõlmitud põllumajanduslepinguga, 
mille kaugem eesmärk on luua õiglane ja turule orienteeritud põllumajandusalase kaubanduse 
süsteem, tagades põllumajanduse toetamise ja kaitse olulise progresseeruva vähendamise, 
mille tulemusel korrigeeritakse ja välditakse maailma põllumajandusturgude piiranguid ja 
kahjustusi. 

Doha voorus toimuvate põllumajandusalaste läbirääkimiste suureks takistuseks on asjaolu, et 
need hõlmavad väga erinevate põllumajandusmudelite ja huvidega riikiderühmi. 
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Nõuetekohaselt ei võeta arvesse ELi ja teiste multifunktsionaalsete põllumajandusmudelitega 
liikmete kaubandusväliseid küsimusi. Nendel läbirääkimistel on EL olnud 
põllumajandusküsimustes pikka aega kaitsepositsioonil ning mingil määral on ta seda 
praegugi. Tuleb teha paar märkust, kuna on olemas teatavad eksiarvamused, mille puhul ei 
võeta arvesse seda, kui palju on ühine põllumajanduspoliitika selle loomisest alates 
muutunud. 

EL on maailma suurim põllumajandustoodete importija arengumaadest, importides rohkem 
põllumajandustooteid kui USA, Jaapan, Kanada, Austraalia ja Uus-Meremaa kokku. Kestev 
surve avada veelgi rohkem ELi turge tuleb peamiselt konkureerivate põllumajandustoodete 
eksportijate poolt. Kui nendele riikidele anda suurem juurdepääs turule, ei ole sel kahjulik 
mõju mitte ainult ELi põllumajandustootjatele, vaid ka nendele arengumaadele, kes on kõige 
ebasoodsamas olukorras ning kelle soodusmäär selletõttu väheneb. 

Peale selle on EL vastupidiselt teistele peamistele partneritele vähendanud oluliselt 
kaubandust kahjustavaid toetusi, näiteks lahutanud otsetoetused tootmiskohustusest ning 
liikunud üldiselt kaitsemeetmete suunas, mille tulemusel on ELil turu üha suureneva 
ebastabiilsusega toimetulemiseks vähem tõhusaid vahendeid. EL on samuti teinud 
märkimisväärse pakkumise vähendada järkjärgult (juba oluliselt vähendatud) eksporttoetusi, 
tingimusel et võrdseid põhimõtteid kohaldatakse ka muude ekspordisoodustuste suhtes, eriti 
ekspordikrediidi ja -garantii (mida kasutatakse eelkõige USAs), põllumajandustoodetega 
tegelevate riiklike kaubandusettevõtete (mida kasutatakse eelkõige Austraalias, Uus-
Meremaal ja Kanadas) ning toiduabi suhtes (mida kasutatakse ulatuslikult USAs). 

EL on olnud ka nn kostjaks WTO suurtes vaidluse lahendamise menetlustes, nimelt vaidlustes 
geneetiliselt muundatud organismide, geograafiliste tähiste, kasvuhormoonidega töödeldud 
veiseliha ja klooriga töödeldud kanaliha üle. Kasvuhormoonidega töödeldud veiseliha üle 
toimunud vaidluses otsustati, et aine ohtlikkuse hindamise ja eesmärgi saavutamiseks 
kasutatud vahendite vahel ei olnud ratsionaalset seost, kuigi ELi rahvatervise seisukohast oli 
mure põhjendatud ning meetmed ei olnud diskrimineeriva olemusega. 

On väidetud, et WTO nn kohtuorganite õiguse mõistmine mõnede vaidluste lahendamisel 
kujutab endast WTO legitiimsusele demokraatia perspektiivist suurt probleemi. Tuleks 
märkida, et WTO vaidluste lahendamise mehhanismi peetakse üldiselt Uruguay vooru kõige 
peamiseks ulatuslikuks tulemuseks, mis tähistab paradigma muutust õigusvaldkonnas, kuna 
on toonud kaasa kohustuslikud otsused ja siduvad tagajärjed. 

WTO asutamine on laiendanud õigusküsimuste kohaldamisala, mis mõjutab otseselt 
siseriiklikke õigusakte ja põhimõtteid ning mille puhul on tähelepanu suunatud nn piiril 
olevatelt tõketelt nn piiri sees eksisteerivatele tõketele. Selline muutus tekitab WTO 
liikmetele raskusi täita seadusandja rolli ja kehtestada (tervishoiu, keskkonnakaitse, 
toiduohutuse) standardeid, mis võivad kaubandust piirata. WTO lepingutega tuvastatakse 
eesmärgid, mille poole WTO liikmed võivad legitiimselt püüelda (näiteks GATTi XX 
artikkel, sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete rakendamise leping, kaubandustõkete leping). 
Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete rakendamise lepingu kohaselt vastavad kohalikud 
standardid WTO standarditele siis, kui need põhinevad rahvusvahelistel standarditel (nagu on 
sõnastatud ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni toidustandardite koodeksis (Codex 
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Alimentarius)), kuid rahvusvahelisest tasandist kõrgemad standardid tuleb teaduslikult 
põhjendada riskianalüüsi kaudu. 

Ummikseisu tõttu mitmepoolsetes kaubandusläbirääkimistes on EL jätkanud läbirääkimisi 
kahepoolsete ja piirkondadevaheliste kaubanduslepingute üle, mis täiendavad, kuid ei asenda 
mitmepoolseid kokkuleppeid. Võidakse väita, et seda tüüpi lepingute sõlmimine toob kaasa 
selle, et kaubanduspartneritel ei ole enam huvi WTOga lepingut sõlmida, kui nad saavutavad 
soovitud juurdepääsu sihtturgudele. Nähakse ohtu ka selliste lepingute sõlmimise 
sagenemises, mis kahjustavad mitmepoolset kaubandussüsteemi konkureerivate 
kaubandusblokkide loomisega. Probleeme võib tekkida ka sellepärast, et need lepingud 
pakuvad võimalust (mida WTO raamistikus praegu ei ole) rääkida läbi jätkusuutlikku arengut 
puudutavad ja muud klauslid ning tegema soodustusi sotsiaalsete ja keskkonnaalaste 
standardite järgimiseks. Kahepoolseid lepinguid eelistatakse ilmselt nende vähem keerulise 
olemuse ning uskumuse pärast, et kaubanduspartnerite valikuline lähenemisviis teenib huvisid 
paremini. Praegu võistlevad USA ja EL omavahel selle pärast, kes pääseb esimesena – ning 
millistel tingimustel – uutele olulistele turgudele.

Nendel läbirääkimistel peab EL selgelt tagama tasakaalukama lähenemisviisi erinevate 
sektorite vahel ning edendama nii Euroopa passiivseid kui ka aktiivseid põllumajanduslikke 
huve. Ühise põllumajanduspoliitika ja ELi väliskaubanduspoliitika vahelise sidususega 
tagatakse Euroopa põllumajandusmudeli säilimine ning võrdne konkurentsiolukord ELi 
tootjatele maailmaturul. 

ELi põllumajandussektori multifunktsionaalne roll võib toimida uute paradigmade 
katalüsaatorina, kuna nimetatud sektor pakub avalikke hüvesid, mis on meie ühiskonnas väga 
olulised ja mille pakkumist ei saa turu kaudu tagada: toiduga kindlustatus, toiduohutus ja 
kvaliteet mõistlike hindadega ELi kodanikele. Nõudlus toidu järele on suurenenud üle kogu 
maailma ning selle põhjuseks on suuremad tootmiskulud, põllumajandusturgude suur 
ebastabiilsus, maa, vee ja energiavarude vähenemine. Tugev ühine põllumajanduspoliitika on 
äärmiselt oluline ka ELi maapiirkondade säilimiseks, jätkusuutlikuks arenguks ja 
majandusarenguks ning nende piirkondade kaitsmiseks maa kasutamata jätmise eest ja 
elanikkonna lahkumise eest. 

Ühise põllumajanduspoliitika majandusgeograafia on seotud muude sotsiaalsete ja erinevate 
poliitikavaldkondade eesmärkidega. ELi põllumajandussektoril on selge lisandväärtus ning 
suur roll ELi 2020. aasta strateegias ning ülesanne nii sisemise kui ka juhtiva globaalse 
osalejana lahendada sotsiaalmajanduslikke ja keskkonna probleeme, millega EL silmitsi 
seisab. ELi kaubanduspoliitikal on otsustav roll selles, kas põllumajandus jätkab täieliku ja
positiivse panuse andmist nende eesmärkide saavutamiseks. Kaubanduspoliitika ei tohiks 
takistada ELi põllumajandussektori dünaamikat. Vastupidi, kaubanduspoliitika ja 
põllumajanduspoliitika saavad teineteist toetada ning koguni peavad seda tegema.


