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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EU:n maataloudesta ja kansainvälisestä kaupasta
(2010/2110(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kolmannen osan 
III osaston ja viidennen osan II ja V osaston,

– ottaa huomioon Maailman kauppajärjestön WTO:n sopimukset ja erityisesti 
maataloudesta tehdyn sopimuksen, joka neuvoteltiin Uruguayn kierroksella ja joka tuli 
voimaan 1. tammikuuta 1995,

– ottaa huomioon Dohassa 9.–14. marraskuuta 2001 pidetyn neljännen ministerikokouksen 
antaman julkilausuman, WTO:n yleisneuvoston 1. elokuuta 2004 tekemän päätöksen ja 
Hongkongissa 13.–18. joulukuuta 2005 pidetyn kuudennen ministerikokouksen antaman 
julkilausuman,

– ottaa huomioon 4. huhtikuuta 2006 antamansa päätöslauselman1 Dohan kierroksen 
arvioinnista Hongkongissa järjestetyn WTO:n ministerikokouksen jälkeen,

– ottaa huomioon maataloutta koskevien yksityiskohtaisten käytäntöjen tarkistetun 
ehdotuksen, jota WTO:n maatalousneuvottelujen puheenjohtaja kierrätti 
6. joulukuuta 2008,

– ottaa huomioon Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan komission 15. toukokuuta 2009 
allekirjoittaman yhteisymmärryspöytäkirjan, joka koskee sellaisen naudanlihan tuontia, 
joka on saatu eläimistä, joille ei ole annettu tiettyjä kasvuhormoneja, sekä korotettuja 
tulleja, joita Yhdysvallat soveltaa tiettyihin Euroopan yhteisöjen tuotteisiin,

– ottaa huomioon yhteisesti sovitun ratkaisun, johon päästiin 15. heinäkuuta 2009 Kanadan 
ja Euroopan unionin välillä ja joka koski riitaa aiheesta "Euroopan yhteisöt –
bioteknologian tuotteiden hyväksymistä ja markkinoille saattamista koskevat toimet",

– ottaa huomioon EU:n ja Latinalaisen Amerikan maiden välillä 15. joulukuuta 2009 
parafoidun sopimuksen, joka koskee edellytyksiä, joilla unionissa sovellettavaa banaanien 
tuontijärjestelmää koskevat riidat ratkaistaan lopullisesti (Geneven sopimus),

– ottaa huomioon 16. joulukuuta 2009 antamansa päätöslauselman2 Dohan kehitysohjelman 
näkymistä WTO:n seitsemännen ministerikokouksen jälkeen,

– ottaa huomioon EU:n ja Marokon välillä 17. joulukuuta 2009 päätökseen saadut 
neuvottelut sopimuksesta, joka koskee maatalous- ja kalatuotteiden kaupan 
vapauttamistoimenpiteitä,

                                               
1 EUVL C 293 E, 2.12.2006, s. 155.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2009)0110.
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– ottaa huomioon EU:n, Perun ja Kolumbian välillä 1. maaliskuuta 2010 päätökseen saadut 
neuvottelut monen osapuolen välisen sopimuksen allekirjoittamisesta,

– ottaa huomioon yhteisesti sovitun ratkaisun, johon päästiin 18. maaliskuuta 2010 
Argentiinan tasavallan ja Euroopan unionin välillä ja joka koski riitaa aiheesta "Euroopan 
yhteisöt – bioteknologian tuotteiden hyväksymistä ja markkinoille saattamista koskevat 
toimet",

– ottaa huomioon 25. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman1 aiheesta 
"Maataloustuotteiden laatupolitiikka: mitä strategiaa olisi noudatettava?",

– ottaa huomioon EU:n ja Keski-Amerikan välillä 19. toukokuuta 2010 päätökseen saadut 
neuvottelut assosiaatiosopimuksen kauppapilarista,

– ottaa huomioon 8. heinäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman2 yhteisen 
maatalouspolitiikan tulevaisuudesta vuoden 2013 jälkeen,

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2010 allekirjoitetun vapaakauppasopimuksen EU:n ja 
Etelä-Korean välillä,

– ottaa huomioon meneillään olevat neuvottelut EU:n ja Mercosurin väliseen 
assosiaatiosopimukseen pääsemiseksi,

– ottaa huomioon meneillään olevat neuvottelut EU:n ja Kanadan välillä kattavaan talous- ja 
kauppasopimukseen pääsemiseksi,

– ottaa huomioon meneillään olevat neuvottelut EU:n ja Intian väliseen 
vapaakauppasopimukseen pääsemiseksi,

– ottaa huomioon meneillään olevat neuvottelut EU:n ja Ukrainan väliseen 
assosiaatiosopimukseen pääsemiseksi,

– ottaa huomioon kesäkuussa 2009 julkaistun tutkimuksensa WTO:n 
maatalousneuvottelujen tilannekatsauksesta vuoden 2008 neuvottelujen epäonnistumisen 
jälkeen,

– ottaa huomioon komission toimeksiannosta laaditun kertomuksen nimeltä "Geographical 
Indications and TRIPs: 10 Years Later. A roadmap for EU GI holders to get protection in 
other WTO Members" (Maantieteelliset merkinnät ja TRIPS: 10 vuotta myöhemmin. 
Etenemissuunnitelma EU:n maantieteellisten merkintöjen haltijoille suojan saamiseksi 
muissa WTO:n jäsenvaltioissa),

– ottaa huomioon komission 15. syyskuuta 2010 antaman ehdotuksen Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetukseksi OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja 
kauppatietorekistereistä (KOM(2010)0484),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,
                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA-PROV(2010)0088.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2010)0286.
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– ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön sekä 
kansainvälisen kaupan valiokunnan ja kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnot 
(A7-0000/2010),

A. ottaa huomioon, että EU on edelleen ehdottomasti maailman suurin maataloustuotteiden 
maahantuoja ja että sen tuonnin arvo on melkein kaksinkertaistunut viimeksi kuluneiden 
kymmenen vuoden aikana ja tällä hetkellä se on lähes 20 prosenttia maailman tuonnista,

B. toteaa, että EU:n osa maailmanlaajuisesta maataloustuotteiden viennistä on vähenemässä, 
koska muiden tärkeimpien maatalouden kauppakumppaneiden viennin kasvu on ollut 
nopeampaa; toteaa, että lopputuotteiden osuus EU:n viennin arvosta vuosina 2007–2009 
oli 68 prosenttia, välituotteiden 23 prosenttia ja perustuotteiden 9 prosenttia,

C. toteaa, että EU:n maatalouskaupan vaje oli ennätykselliset 7 miljardia euroa vuonna 2008; 
ottaa huomioon, että EU:n kauppavaje esimerkiksi Mercosur-maiden suhteen on enemmän 
kuin kaksinkertaistunut vuodesta 2000 ja että EU:n maataloustuotteiden tuonti Mercosur-
maista on nyt 19 miljardia euroa, kun viennin arvo on miljardi euroa,

D. toteaa, että EU on maailman suurin kehitysmaista peräisin olevien maataloustuotteiden 
tuoja ja että sen tuonti näistä maista on suurempi kuin Yhdysvaltojen, Japanin, Kanadan, 
Australian ja Uuden-Seelannin yhteensä; toteaa, että noin 71 prosenttia EU:n maatalouden 
kokonaistuonnista tulee kehitysmaista vähiten kehittyneitä maita koskevan "Kaikki paitsi 
aseet" -aloitteen, yleisen tullietuusjärjestelmän ja talouskumppanuussopimusten johdosta,

E. toteaa, että vuoden 2008 ehdotuksessa maataloutta koskeviksi yksityiskohtaisiksi 
käytännöiksi edellytettäisiin EU:lta vielä suurempia myönnytyksiä kuin ne jo huomattavan 
suuret myönnytykset, joita EU tarjosi lokakuussa 2005,

F. toteaa, että EU on jo vähentänyt tuntuvasti kauppaa vääristäviä kotimaisia tukia toisin 
kuin sen tärkeimmät kumppanit, etenkin Yhdysvallat, joka säilytti vuoden 2008 
maatalouslaissaan tukivälineensä ja joissakin tapauksissa jopa vahvisti niitä,

G. toteaa, että EU on yksipuolisesti alentanut merkittävästi vientitukiaan ja että niiden osuus 
YMP:n talousarviosta on pudonnut 29,5 prosentista vuonna 1993 vain 1,2 prosenttiin 
vuonna 2009; panee merkille, että jotkin tärkeimmät kauppakumppanit käyttävät edelleen 
huomattavan paljon muuntyyppisiä vientikannustimia,

H. panee merkille, että naudanlihan kasvuhormoniriidassa Yhdysvallat asettaa edelleen 
sanktioita EU:lle ja on ilmoittanut jopa siirtävänsä niitä muille EU:n maataloustuotteille 
niiden vaikutuksen lisäämiseksi (nk. karusellilainsäädäntö); toteaa, että 
yhteisymmärryspöytäkirjan nojalla EU myöntää tullittoman tuontikiintiön 20 000 tonnille 
naudanlihaa,

I. toteaa, että Yhdysvallat on asettunut WTO:n sisällä vastustamaan EU:n säännöksiä 
siipikarjanlihan hygieniasta ja kaupanpitämisestä,

J. toteaa, että Kanadan ja Argentiinan kanssa päästiin yhteisesti sovittuun ratkaisuun 
gmo-riidassa; huomauttaa, että Yhdysvallat on tehnyt yleisen vastatoimipyynnön,
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K. ottaa huomioon, että WTO:n sokeripaneeli oli yksi sokeriuudistuksen tärkeimpiä edistäviä 
tekijöitä ja että sillä on edelleen painava vaikutus sokerikauppaan; panee merkille, että 
kolmen vuoden aikana EU on muuttunut toiseksi suurimmasta sokerin viejästä toiseksi 
suurimmaksi nettotuojaksi,

L. toteaa, että vuoden 2006 sokeriuudistus on saavuttanut tavoitteet kilpailukyvyn 
lisäämisestä, sokerin hintojen alentamisesta ja sokerin tuotantokiintiön vähentämisestä 
noin 30 prosentilla; toteaa kuitenkin, että tämä on johtanut siihen, että 27 EU-valtion 
kaikkiaan 189 tehtaasta on suljettu 83, maaseutualueilta on kadonnut yli 16 500 
välittömästi sokeriin liittynyttä työpaikkaa ja sokerijuurikkaan viljely on loppunut noin 
140 000 viljelijältä,

M. toteaa, että komission neuvottelemien kauppasopimusten tekemiseksi tarvitaan 
parlamentin hyväksyntä,

EU:n maatalouspolitiikan ja yhteisen kauppapolitiikan johdonmukaisuus

1. katsoo, että EU:n maataloussektorista on selvää lisäarvoa Euroopan taloudelle ja että sillä 
on strateginen rooli Eurooppa 2020 -strategiassa, kun pyritään selviytymään EU:n 
kohtaamista taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristöön liittyvistä haasteista;

2. painottaa, että ulkomaankauppapolitiikka ei saa vaarantaa EU:n kykyä säilyttää voimakas 
maataloussektori ja varmistaa elintarviketurva ottaen huomioon markkinoiden lisääntynyt 
epävakaus; kehottaa komissiota puolustamaan EU:n maatalouden ja maatalous- ja 
elintarvikemallin monitoiminnallista roolia;

3. tuomitsee komission näkökulman, jossa aivan liian usein tehdään myönnytyksiä 
maataloudessa teollisuustuotteiden ja palvelujen markkinoillepääsyn parantamiseksi 
kolmansissa maissa;

4. kehottaa komissiota ehdottamaan lähestymistapaa, jossa luodaan tasapaino kotimaan 
tuotannon ja tuonnin välillä, ottaen huomioon kunkin maatalouden osa-alueen osalta 
monenvälisten ja kahdenvälisten kauppaneuvottelujen kehittyminen sekä EU:n 
ympäristö-, sosiaali- ja turvallisuusstandardit;

5. korostaa, että komission on suoritettava maatalousalalla vaikutustenarviointeja, jotka on 
julkistettava ennen neuvottelujen alkamista ja joita on päivitettävä neuvotteluissa esille 
tulevien uusien kantojen huomioon ottamiseksi; painottaa tarvetta asianmukaiseen ja 
avoimeen prosessiin kaikkien asianosaisten kuulemiseksi;

6. korostaa, että rahallisilla korvauksilla ei voida peittää EU:n maataloustuotannon 
lakkauttamisen kielteisiä vaikutuksia; katsoo, että EU:n maataloustuotannolla taataan 
elintarviketurva ja elintarvikkeiden laatu ja että se on olennaisen tärkeää EU:n 
maaseutualueiden hyvinvoinnin kannalta ja maaseutuympäristön suojaamiseksi siltä, että 
maata poistuu viljelykäytöstä ja väestö muuttaa muualle; painottaa tämän vuoksi tarvetta 
säilyttää olosuhteet, joita EU:n maanviljelijät tarvitsevat työnsä jatkamiseksi ja 
kohtuullisen tulotason saamiseksi;

7. muistuttaa, että EU:n tuottajat täyttävät korkeimmat standardit, mitä tulee 
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tuotehygieniaan, kestäviin tuotantomenetelmiin, kasvien terveyteen, eläinten terveyteen ja 
hyvinvointiin, jäljitettävyyteen, torjunta-ainejäämien valvontaan, eläinlääketieteeseen ja 
lisäaineiden käyttöön;

8. katsoo, että tuontiin on sovellettava vastaavia standardeja kuin ne, joita EU:ssa 
sovelletaan, jotta taataan, että EU:n viljelijät kilpailevat muiden kanssa tasavertaisin 
edellytyksin ja että EU:n kansalaisia suojellaan tehokkaasti; tähdentää, että tuonnin 
valvontaa rajoilla on tiukennettava;

9. katsoo, että tuonnissa on noudatettava tarkasti alkuperäsäännöksiä ja mekanismeja 
kolmikantakaupan estämiseksi;

10. kehottaa komissiota edistämään aktiivisesti EU:n maatalouden tavoittelemia etuja, koska 
EU:n korkealaatuisilla maataloustuotteilla ja elintarvikkeilla on valtava vientipotentiaali; 
painottaa lisäksi tarvetta lisätä myynninedistämisohjelmia, mukaan lukien EU:n 
yhteisrahoituksen prosenttiosuuden kasvattaminen; huomauttaa, että nämä toimet ovat 
WTO:n määräysten mukaisia, koska ne kuuluvat ns. vihreään laatikkoon;

Maatalous monenvälisessä kauppajärjestelmässä 

Dohan kehitysohjelma 

11. katsoo, että pyrkiessään varmistamaan Dohan kehitysohjelman onnistumisen EU teki 
erittäin anteliaan tarjouksen maataloudesta, mutta muut kehittyneet maat ja edistyneet 
kehitysmaat eivät vastanneet siihen yhtä kunnianhimoisesti; 

12. kehottaa komissiota noudattamaan tiukasti neuvostolta saamaansa neuvottelumandaattia, 
jossa asetetaan sen toiminnan rajaksi viimeisin YMP:n uudistus, edellyttäen että myös 
kauppakumppanit tekevät vastaavia myönnytyksiä; pyytää komissiota olemaan tekemättä 
ehdotuksia, joissa tehtäisiin ennakolta päätökset, jotka on tehtävä vuoden 2013 jälkeisen 
YMP:n tulevaisuudesta; 

13. pitää valitettavana, että viineille ja väkeville alkoholijuomille tarkoitetun monenvälisen 
rekisterin perustamisessa ei ole edistytty eikä myöskään maantieteellisten merkintöjen 
suojan laajentamisessa kaikkiin maataloustuotteisiin; muistuttaa, että nämä seikat ovat 
ehdoton edellytys tasapainoisen tuloksen saavuttamiseksi maatalousneuvotteluissa;

14. muistuttaa, että EU on jo merkittävästi vähentänyt kauppaa vääristävää kansallista 
tukeaan, ja pyytää, että muut kauppakumppanit sitoutuisivat vakaasti tekemään samoin;

15. muistuttaa WTO:n jäsenten Hongkongin ministerikokouksessa vuonna 2005 antamasta 
sitoumuksesta poistaa kaikki vientitukien muodot samanaikaisesti, kun otetaan käyttöön 
kaikkia vientitoimia koskevat määräykset, joilla on vastaava vaikutus, etenkin 
vientiluotot, maatalousalan kaupalliset valtionyritykset sekä elintarviketukien sääntely;

16. katsoo, että tullitariffien yleisen alentamisen arvioinnin olisi perustuttava EU:n 
tarjoukseen, joka koskee kotimaista tukea ja vientikilpailupilareita, ja että alentamisen 
ehdoksi olisi asetettava mahdollisuus säilyttää erityinen suojalauseke, erityispoikkeus 
tariffien yksinkertaistamista koskevista määräyksistä sekä riittävä joustavuus tariffien 



PE450.614v01-00 8/12 PR\833565FI.doc

FI

alentamismalleissa ja herkkien tuotteiden nimeämisessä; on sitä mieltä, että velvoite 
saavuttaa merkittäviä tariffikiintiöiden laajennuksia heikentää kohtalokkaasti ehdotettua 
mekanismia herkkien tuotteiden nimeämiseksi;

WTO:n riitojenratkaisu

17. kehottaa komissiota varmistamaan, että naudanlihan kasvuhormoniriidan ratkaiseminen 
mahdollistaa sanktioiden poistamisen EU:n tuotteilta ja takaa samalla, että naudanlihan 
tuonti EU:hun on EU:n vaatimusten mukaista;

18. katsoo kloorattua siipikarjanlihaa koskevan riidan osalta, että tällaisen lihan tuonti EU:hun 
olisi turvallisia tuotteita EU:ssa vaativan yleisön tahdon vastaista;

19. pyytää komissiota päättäväisesti puolustamaan muuntogeenisten organismien 
hyväksymistä ja kaupanpitämistä koskevaa EU:n järjestelmää WTO:ssa ilmeneviä 
haasteita vastaan;

Maatalous monenvälisissä, alueiden välisissä ja kahdenvälisissä kauppasuhteissa

20. painottaa, että jotta vältettäisiin kahdesti maksaminen – ensin kahdenvälisellä ja sitten 
monenvälisellä tasolla – on kannatettava "yhden taskun sopimusta", jonka nojalla 
kahdenvälisissä sopimuksissa olevat myönnytykset liitetään Dohan neuvottelujen 
lopputulokseen;

21. kehottaa komissiota päättäväisesti puolustamaan maantieteellisten merkintöjen 
sisällyttämistä olennaisena osana väärentämisenvastaiseen kauppasopimukseen; 
pahoittelee, että äskettäin päätökseen saaduissa tai meneillään olevissa 
kauppaneuvotteluissa kauppakumppanimme suojaavat vain osan EU:n maantieteellisistä 
merkinnöistä;

22. pyytää komissiota varmistamaan, että kauppasopimukset eivät vaikuta EU:n hedelmien ja 
vihannesten tulohintoja koskevaan järjestelmään, samalla kun säilytetään nykyiset 
tuontiaikataulut, ja parantamaan järjestelmän toimivuutta;

23. pahoittelee, että komissio ei ole halukas edellyttämään, että kauppasopimuksissa asetetaan 
vastaavat standardit tuontitavaroille; katsoo, että näissä sopimuksissa on määrättävä 
ainakin kansainvälisten velvoitteiden ja standardien (kuten ihmisten, eläinten ja kasvien 
terveyttä koskevat määräykset) noudattamisesta;

24. huomauttaa, että kolmansille maille (esimerkiksi Latinalaisen Amerikan maat) annetut, 
EU:n sokerimarkkinoille pääsyä koskevat kahdenväliset lisämyönnytykset horjuttavat 
EU:n sokerimarkkinoita ja aiheuttavat vähiten kehittyneiden maiden ja AKT-maiden 
etuuskohtelun heikentymistä; on entistäkin huolestuneempi siitä, että kun näitä 
myönnytyksiä annetaan nettotuojamaille, ne rohkaisevat ns. vaihtokauppamekanismeihin; 
kehottaa komissiota jatkamaan sokerin ja sokerista jalostettujen tuotteiden, etanoli 
mukaan lukien, jättämistä kahdenvälisten neuvottelujen ulkopuolelle;

25. ei pidä hyväksyttävänä, että komissio jatkoi neuvotteluja Mercosurin kanssa julkaisematta 
yksityiskohtaista vaikutustenarviointia ja ryhtymättä asianmukaiseen poliittiseen 
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keskusteluun neuvoston ja parlamentin kanssa; 

26. on syvästi huolestunut Mercosurin kanssa mahdollisesti tehtävän assosiaatiosopimuksen 
vaikutuksista EU:n maataloussektoriin ottaen huomioon Mercosurin maaliskuussa 2006 
esittämän, EU:n maatalousmarkkinoille pääsyä koskevan pyynnön, joka meni 
huomattavasti pitemmälle kuin EU:n vuonna 2004 tekemä jo tuntuva tarjous; 

27. huomauttaa, että maatalousyrityksillä Mercosur-maissa on paljon pienemmät 
tuotantokustannukset, mukaan lukien maa-, työvoima- ja muut pääomakustannukset, ja 
että Mercosurin tuottajien ei tarvitse täyttää samoja korkeita turvallisuutta ja kestävää 
kehitystä koskevia määräyksiä kuin EU:n tuottajien;

28. katsoo, että markkinoiden yhdentymisen taso Mercosurin tulliliitossa ei tällä hetkellä riitä 
takaamaan tuontitavaroiden riittävää liikkuvuutta alueen sisällä;

29. toteaa, että monessa elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston raportissa korostetaan, että 
brasilialaisen naudanlihan osalta on jatkuvasti epäonnistuttu täyttämään EU:n tuottaja- ja 
kuluttajastandardit elintarviketurvallisuudesta, eläinten tunnistettavuudesta ja 
jäljitettävyydestä sekä eläinten terveyden ja tautien valvonnasta;

30. on erittäin huolestunut Argentiinan soveltamasta, WTO:n velvoitteita rikkovasta 
politiikasta, jolla rajoitetaan sellaisten elintarvikkeiden tuontia, jotka kilpailevat 
kotimaisen tuotannon kanssa; huomauttaa, että nämä toimet ovat lisänä Argentiinan 
harkinnanvaraiseen tuontilisensiointiin, jolla on jo nyt kielteinen vaikutus EU:n vientiin; 
kehottaa komissiota toteuttamaan tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että tosiasiassa 
keskeytetään toimenpiteet, jotka ovat EU:n ja Mercosurin välisten sopimusneuvottelujen 
hengen vastaisia;

31. toteaa, että komission mukaan EU:n ja Etelä-Korean välinen vapaakauppasopimus 
keventäisi EU:n viejien tullitaakkaa 380 miljoonalla eurolla vuosittain poistamalla 
99 prosenttia EU:n maatalousviennin tulleista;

32. on huolestunut Euro–Välimeri-sopimuksissa tehdyistä myönnytyksistä tuotteille, joita 
koskevat samat kausivaihtelut kuin eurooppalaisia tuotteita;

33. kehottaa komissiota varomaan etanolin tuontitullien kiertämistä, koska EU:hun tuodaan 
nyt yhä suurempia määriä etanolia sekoituksina, joiden tuontitulli on hyvin matala;

34. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Aikana, jolloin EU pohtii yhteisen maatalouspolitiikkansa tulevaisuutta, maatalouspolitiikan 
ja ulkomaankauppapolitiikan välisen johdonmukaisuuden takaamisesta tulee entistäkin 
tärkeämpää.

Yhteinen maatalouspolitiikka on EU:n yhdentymisen symboli, ja se edustaa yhtä EU:n 
ylikansallisen päätöksenteon korkeimmin kehittyneistä muodoista. YMP:n uudistukset on 
tehty erilaisten sisäisten ja ulkoisten paineiden vallitessa. Maataloutta koskevat monenväliset 
kauppaneuvottelut ja WTO:n määräykset ovat olleet YMP-uudistuksen suurin 
liikkeellepaneva voima. EU:n sisäiset paineet YMP:n markkinasuuntautuneisuuden 
lisäämiseksi ja suuremman painoarvon asettaminen muille EU-politiikoille heijastuvat 
samalla tavoin EU:n ulkomaankauppapolitiikkaan, jossa komission neuvottelustrategiana on 
maatalousmarkkinoiden avaamisen tarjoaminen vastikkeena sille, että parannetaan 
eurooppalaisten teollisuustuotteiden ja palvelujen pääsyä kolmansien maiden markkinoille.

Maatalous ja kauppa ovat kaksi toisiaan leikkaavaa poliittista asiakokonaisuutta. Näiden 
kummankin taloudenalan erityispiirteet vaikuttavat sääntelyjärjestelyihin ja saavat niistä 
vaikutteita monenvälisellä, alueiden välisellä, alueellisella ja kahdenvälisellä tasolla. 
Sääntelyjärjestelyt eivät ole muuttumattomia, vaan ne luovat hierarkioita ja kehittyvät 
neuvottelujen kautta. Sääntelyjen erot, toisistaan poikkeavat kaupalliset intressit, kaupan 
jännitteet ja riidat kuvaavat kotimaan maatalousmarkkinoiden ja kansainvälisen kaupan 
mutkikkuutta.

Koska maatalous ei ole pelkästään taloudellista toimintaa, vaan maatalous- ja 
elintarvikepolitiikassa on saavutettava tietyt perustavoitteet, kuten elintarviketurva ja 
-turvallisuus, suurin haaste on sovittaa tehokkaasti yhteen kauppaa ja muuta kuin kauppaa 
koskevat kysymykset. Tämä yhteensovittaminen aiheuttaa vähemmän vaikeuksia EU:n sisällä 
kuin monenvälisesti, riippuen oikeusjärjestelmän osien yhdentymisen tasosta (joka vaihtelee 
alhaisimman tason täydellisestä erilaisuudesta keskinäisen tunnustamisen kautta 
yhdenmukaisuuteen). WTO:ssa negatiiviseen yhdentymiseen, johon päästään avaamalla 
markkinat poistamalla kaupan esteitä, ei liity tarpeeksi paljon positiivista yhdentymistä, joka 
taas saavutetaan sääntelyjä lähentämällä. Kuitenkin WTO:n sopimusta terveys- ja 
kasvinsuojelutoimista ja sopimusta kaupan teknisistä esteistä voidaan pitää edistysaskeleena 
kohti uutta sääntelyfilosofiaa.

Maatalous otettiin mukaan WTO:hon Uruguayn kierroksen maataloussopimuksella, jonka 
pitkän aikavälin tavoitteena on "luoda tasapuolinen ja markkinatalouteen perustuva 
maatalouskauppajärjestelmä" toteuttamalla "huomattavia asteittaisia maataloustukea ja suojaa 
koskevia vähennyksiä, jotka johtavat maailman maatalouskaupan rajoituksien ja vääristymien 
oikaisemiseen ja estämiseen".

Suuri ongelma Dohan kierroksen maatalousneuvotteluissa on, että niissä on mukana 
maaryhmiä, joiden maatalousmallit ja -intressit ovat hyvin erilaiset. EU:n ja muiden WTO:n 
jäsenvaltioiden, jotka soveltavat monitoiminnallista maatalousmallia, muuta kuin kauppaa 
koskevia huolenaiheita ei aina oteta asianmukaisesti huomioon. Näissä neuvotteluissa EU on 
jo kauan ollut – ja tietyssä määrin on edelleen – puolustuskannalla maatalouden suhteen. On 
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kuitenkin esitettävä joitakin huomioita tietyistä virheellisistä käsityksistä, joissa ei oteta 
huomioon, kuinka paljon YMP on muuttunut alkuajoistaan.

EU on maailman suurin maataloustuotteiden tuoja kehitysmaista, ja sen tuonti näistä maista 
on suurempi kuin Yhdysvaltojen, Japanin, Kanadan, Australian ja Uuden-Seelannin yhteensä. 
Jatkuva paine EU:n markkinoiden avaamiselle vielä enemmän tulee pääasiassa kilpailevilta 
maataloustuotteiden viejiltä. Laajemman markkinoillepääsyn suominen näille maille saattaa 
vaikuttaa haitallisesti EU:n maataloustuottajiin ja myös niihin kehitysmaihin, jotka ovat 
heikoimmassa asemassa ja joiden etuusmarginaali pienenee.

Lisäksi EU on, toisin kuin muut sen tärkeimmät kumppanit, tuntuvasti vähentänyt kauppaa 
vääristäviä tukia erottamalla suorat tuet tuotannosta ja siirtymällä yleisesti kohti 
turvaamistoimia jättäen vähemmän tehokkaampien välineiden tehtäväksi selviytyä 
markkinoiden lisääntyneestä epävakaudesta. EU on myös esittänyt huomattavan tarjouksen 
vähentää (jo merkittävästi vähennettyjä) vientitukiaan, edellyttäen että vastaavia periaatteita 
sovelletaan muihinkin vientikannustimiin, etenkin vientiluottoihin ja -takauksiin (joita 
käytetään erityisesti Yhdysvalloissa), maatalousalan kaupallisiin valtionyrityksiin (etenkin 
Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Kanadassa) sekä elintarviketukeen (laajalti käytössä 
Yhdysvalloissa).

WTO:ssa EU on myös ollut "vastaaja" suurissa riitojenratkaisutapauksissa, joista 
mainittakoon tapaukset "muuntogeeniset organismit", "maantieteelliset merkinnät", 
"naudanlihan kasvuhormonit" ja "kloorattu siipikarjanliha". Naudanlihan kasvuhormonien 
tapauksessa päätettiin, että aineen vaarallisuuden arvioinnin ja käytettyjen keinojen välillä ei 
ollut rationaalista yhteyttä huolimatta siitä, että EU:n huoli kansanterveydestä oli perusteltu ja 
että sen toimet eivät olleet syrjiviä.

On esitetty, että WTO:n "oikeudellisten elinten" "oikeudenkäyttö" eräiden riitojen 
ratkaisemisessa asettaa demokratian näkökulmasta syvällekäyvän haasteen WTO:n 
laillisuudelle. On huomattava, että WTO:n riitojenratkaisujärjestelmää pidetään laajalti 
Uruguayn kierroksen kaikkein tärkeimpänä kokonaisvaltaisena tuloksena, jossa muutettiin 
oikeudellista mallia ottamalla käyttöön pakolliset tuomiot ja sitovat seuraukset.

WTO:n perustaminen on laajentanut niiden sääntelykysymysten alaa, jotka koskevat 
välittömästi kansallista lainsäädäntöä ja toimintatapoja, ja painopiste siirretään "rajalla" 
olevista esteistä "rajojen sisällä" oleviin. Tämä siirto asettaa WTO:n jäsenille haasteen 
harjoittaa lainsäädäntövaltaa ja luoda (kansanterveyttä, ympäristönsuojelua ja 
elintarviketurvallisuutta koskevat) standardit, jotka mahdollisesti rajoittavat kauppaa. 
WTO-sopimuksissa yksilöidään tavoitteet, joihin WTO:n jäsenet voivat laillisesti pyrkiä 
(esimerkiksi GATTin XX artikla, sopimus terveys- ja kasvinsuojelutoimista ja sopimus 
kaupan teknisistä esteistä). Terveys- ja kasvinsuojelutoimista tehdyn sopimuksen mukaan 
kansallisia standardeja pidetään WTO:n kanssa yhteensopivina, jos ne perustuvat 
kansainvälisille standardeille (kuten Codex Alimentarius), mutta kansainvälistä tasoa 
korkeammat standardit on perusteltava tieteellisesti riskinarvioinnin avulla.

Monenvälisten kauppaneuvottelujen umpikujan takia EU on jatkanut kahdenvälisiä ja 
alueiden välisiä kauppasopimuksia täydentävänä mutta ei korvaavana vaihtoehtona 
monenvälisille neuvotteluille. Voidaan väittää, että tämäntyyppisten sopimusten tekeminen 
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aiheuttaa, että kauppakumppanit menettävät kiinnostuksensa WTO:n sopimukseen, jos ne 
saavat haluamansa pääsyn kohdemarkkinoille. Näiden sopimusten lisääntymisessä nähdään 
myös riski siitä, että ne heikentävät monenvälistä kauppajärjestelmää luomalla kilpailevia 
kaupparyhmittymiä. Riitoja saattaa syntyä sen vuoksi, että nämä sopimukset tarjoavat 
mahdollisuuden, joka ei tällä hetkellä ole WTO:ssa saatavilla, neuvotella kestävää kehitystä 
koskevia lausekkeita ja muita lausekkeita ja asettaa myönnytyksille ehdoksi sosiaalisten ja 
ympäristöä koskevien standardien noudattamisen. Etusijan antaminen kahdenvälisille 
sopimuksille voi yksinkertaisesti johtua niiden vähemmän mutkikkaasta luonteesta ja uskosta 
siihen, että kauppakumppanien lähestyminen valikoivasti palvelee etuja paremmin. Tällä 
hetkellä Yhdysvallat ja EU "kilpailevat" keskenään siitä, kumpi pääsee ensin – ja millä 
ehdoilla – uusille, tärkeille markkinoille.

Näissä neuvotteluissa EU:n on selvästikin lähestyttävä eri sektoreita tasapainoisemmin ja 
ajettava Euroopan maatalouden sekä puolustettavia että tavoiteltavia etuja. YMP:n ja EU:n 
ulkomaankaupan välisellä johdonmukaisuudella on varmistettava eurooppalaisen 
maatalousmallin säilyttäminen samoin kuin tasavertaiset mahdollisuudet EU:n tuottajille 
maailmanmarkkinoilla.

Euroopan maataloussektorin monitoiminnallinen rooli voi toimia uusien mallien edistäjänä, 
koska se tarjoaa julkishyödykkeitä, jotka ovat hyvin tärkeitä yhteiskunnissamme ja joiden 
tarjontaa ei voida turvata markkinoiden kautta: elintarviketurvaa ja -turvallisuutta sekä 
elintarvikkeiden laatua kohtuulliseen hintaan EU:n kansalaisille. Elintarvikkeiden kysyntä on 
kasvanut maailmanlaajuisesti, ja sen taustalla ovat korkeammat tuotantokustannukset, 
maatalousmarkkinoiden voimakas epävakaus sekä maan, veden ja energiavarojen 
vähentyminen. Voimakas YMP on myös elintärkeää EU:n maaseutualueiden säilyttämisen, 
kestävän kehityksen ja taloudellisen kehityksen kannalta ja maaseutuympäristön 
suojaamiseksi siltä, että maata poistuu viljelykäytöstä ja väestö muuttaa muualle.

YMP:n talousmaantiede liittyy muihin yhteiskunnallisiin ja eri politiikanalojen tavoitteisiin. 
EU:n maataloussektorista on selvää lisäarvoa Eurooppa 2020 -strategialle ja sillä on 
merkittävä rooli tässä strategiassa, kun pyritään selviytymään EU:n kohtaamista 
sosioekonomisista ja ympäristöön liittyvistä haasteista sekä sisäisesti että johtavana toimijana 
maailmanlaajuisesti. EU:n kauppapolitiikalla on ratkaiseva rooli siinä, jatkaako maatalous 
täyden positiivisen panoksen antamista näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Kauppapolitiikka 
ei saisi hidastaa EU:n maataloussektorin dynamiikkaa. Päinvastoin kauppapolitiikka ja 
maatalouspolitiikka voivat ja niiden täytyy tukea toisiaan vastavuoroisesti.


