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ETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et ELi põllumajandussektor on väga tundlik ja oluline osa TTIP 
läbirääkimistest ja saab uutest ja suurenenud turule juurdepääsu võimalustest kasu;

B. arvestades, et ühiste standardite puudumine on ELi ja USA vahelises 
põllumajandustoodete ja toiduainetega kauplemises peamine takistus ja muudab teatavate 
toodetega kauplemise võimatuks;

C. arvestades, et Venemaa embargo tagajärjed on selgelt näidanud põllumajanduse jätkuvat 
geopoliitilist tähtsust ja seda, kui oluline on omada juurdepääsu paljudele eri 
põllumajandusturgudele ning kui vajalikud on tugevad ja strateegilised partnerlused 
usaldusväärsete kaubanduspartneritega;

D. arvestades, et kaubandusläbirääkimised USAga on peamine võimalus parandada USA 
juurdepääsu teatavatele ELi eksporttoodetele, nt puuviljad ja köögiviljad, vein ja teatavad 
suure lisandväärtusega tooted;

E. arvestades, et TTIP on võimalus lihtsustada vastastikust ja kaubandust tarbetult takistavat 
regulatiivset koormust, nähes ette rohkema ja läbipaistvama teabe andmise, nt üksikasjad 
märgistusel, haldus- ja tolliprotseduuride täpsustamise ning õigusnormide ühtlustamise ja 
lihtsustamise, kui see on võimalik;

F. arvestades, et Euroopa põllumajanduse jaoks on oluline tagada vastastikku kasulik 
kaubanduslepe USAga, et parandada ELi positsiooni peamise osalejana maailmaturul, 
ilma et sellega ohustataks Euroopa põllumajandustoodete praegust kvaliteeditaset ja selle 
taseme parandamist tulevikus, säilitades samas Euroopa põllumajandusmudeli ja tagades 
selle majandusliku ja sotsiaalse elujõulisuse;

G. arvestades, et TTIP annab võimaluse kehtestada ülemaailmsed kõrged standardid ja 
täiendada neid mõlemal kontinendil, eriti siis, kui jõudu koguvad uued majanduses 
osalejad, kes ei järgi ELi ja USA pühendumust eeskirjapõhisele kaubandusele, kõrgetele 
tarbijakaitse, keskkonna- ja loomade heaolu standarditele;

H. arvestades, et komisjon on kinnitanud, et Euroopa toiduohutuse, inim-, taime- ja 
loomatervise, loomade heaolu ning keskkonna- ja tarbijakaitsestandarditest kinnipidamine 
on läbirääkimistel Euroopa põllumajanduse jaoks peamine ja kompromissitu põhimõte, 
mis kinnitab ja tugevdab ELi standardeid avatud, õiglases, modernses ja ülemaailmses 
kaubanduspoliitika süsteemis;

I. arvestades, et ELi ja USA vahelises põllumajandustoodete ja toiduainetega kauplemises 
on peamisteks takistusteks piiritagused sisemised õigusnormid ja mittetariifsed tõkked;

J. arvestades, et TTIP läbirääkimistel tuleks seada prioriteediks tarbijate huvid;

K. arvestades, et ELi ja USA eeskirjade ühtlustamine ei tohi mingil juhul ohustada tarbijate 
tervist või vähendada kvaliteedistandardeid, millele ELi turule toodavad USA tooted 
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peavad vastama;

L. arvestades, et geograafilised tähised on intellektuaalsetest omandiõigustest sõltumatud ega 
kujuta endast kaubamärgi liiki;

M. arvestades, et tänu teaduse edusammudele saab toidu kahjulikkusega seotud ohtude 
eelhinnangute väljatöötamist toetada tänapäevaste arvutusmeetoditega, mis põhinevad 
suure hulga andmete analüüsimisel ja mida toetavad suure võimsusega arvutid, mis 
võimaldavad ettevaatuspõhimõtte rakendamist parandada;

1. palub komisjonil teha järgmist:

a. tagada, et saavutatav kokkulepe oleks kõikehaarav ja tasakaalustatud ja hõlmaks kõiki 
TTIP alla kuuluvaid valdkondi, pidades silmas, et põllumajandust ei tohi kasutada 
vahetuskaubana selleks, et tagada muudele sektoritele juurdepääs USA turule, ning et 
põllumajandus on väga strateegiline poliitiline küsimus, millest sõltub kõigi 
eurooplaste toiduga kindlustatus ja elulaad;

b. võtta prioriteediks läbirääkimiste ambitsioonikas ja tasakaalustatud tulemus 
põllumajanduse jaoks – valdkonna jaoks, mille põhiosadega (juurdepääs turule, 
geograafilised tähised ning sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed) tuleks tegeleda varakult, 
võttes aluseks kõigi asjakohaste USA tõkete üksikasjaliku analüüsi, ja paralleelselt 
läbirääkimiste protsessis, säilitades samas toiduohutusstandardid ja tarbijakaitse, et 
anda parlamendile piisavalt aega ja selgust seda valdkonda koos sidusrühmade, 
Euroopa kodanike, kodanikuühiskonna ja sotsiaalpartneritega arutada ja hinnata, 
keskendudes eelkõige põllumajandusettevõtjatele ja pere-põllumajandusettevõtetele;

c. luua TTIP raames kaasaegne ja parem investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise 
mehhanism, mis ei kahjusta ELi, liikmesriikide ning piirkondlike ja kohalike asutuste 
suveräänseid huve, vaid annab välisinvestoritele õiglase võimaluse kaebusi esitada ja 
neile lahendus leida;

d. võtta endale kindel kohustus säilitada rangelt toiduohutuse ja inimeste tervise, 
taimetervise ning saagi- ja keskkonnakaitse, tarbijakaitse ja loomade tervise ja heaolu 
standardid, nagu on sätestatud ELi õigusaktides; tagada, et nende standardite tõstmine 
ei oleks tulevikus mingilgi viisil takistatud, et ELi põhiväärtusi, nagu 
ettevaatuspõhimõte ja jätkusuutlik põllumajandus, ei kahjustataks ning ELi kodanikud 
võiksid ka edaspidi olla kindlad ELi turul olevate toodete jälgitavuses ja märgistuses; 
määrata kindlaks konkreetsed meetmed ettevaatuspõhimõtte järgimiseks 
läbirääkimistes;

e. tagada seetõttu, et pädevad ELi ametiasutused oleksid seoses USAs kehtivate sanitaar-
ja fütosanitaarnõuetega kaasatud ettevõtete, rajatiste ja ELi eksporditavate toodete 
kontrolli, ning väljendab muret komisjoni poolt USA-le selle kohta esitatud ettepaneku 
teksti pärast, arvestades et varasemate ELi kaubanduslepingute kohaselt oli ELil 
võimalik teiste lepinguosaliste kontrolliprogrammi auditeerida ja kontrollida, ning 
kutsub komisjoni üles seda põhimõtet säilitama;

f. teha kõik jõupingutused, et põllumajandustoodete sissevedu ELi oleks lubatud vaid 
tingimusel, et need on toodetud Euroopa tarbija-, looma- ja keskkonnakaitsenorme 
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ning sotsiaalseid miinimumnorme järgides;

g. pidada meeles, et TTIP läbirääkimised ei saa iseenesest muuta eri valdkondades 
kehtivate õigusaktide rakendamist või esitatavaid seadusandlikke ettepanekuid, kaasa 
arvatud Euroopa toiduohutuse, sanitaar- ja fütosanitaarnormide, loomade heaolu ja 
keskkonnameetmete alal;

h. tagada põllumajanduse jaoks positiivne ja kaugeleulatuv läbirääkimiste lõpptulemus, 
mis peegeldaks ELi põllumajandussektori siseturu kaitsmise ja välisturgudele 
juurdepääsuga seotud huve seoses tariifsete ja mittetariifsete tõkete, sh eelkõige 
sanitaar- ja fütosanitaarnormide ja -menetluste kaotamise või vähendamisega, tagaks 
kõrge kvaliteediga Euroopa toodetele tugeva positsiooni, nii et ELi tootjad saaksid 
USA turule tõepoolest parema ligipääsu, ning võtta arvesse, et tarbijate või nende 
tervise kaitsmiseks või toiduohutuse säilitamiseks mõeldud meetmeid ei tohiks pidada 
mittetariifseteks tõketeks;

i. ergutada toiduohutuse ja toiduga kindlustatuse alase oskusteabe vahetamist poolte 
vahel;

j. pidada läbirääkimisi Euroopast eksporditavate taimede tervise kontrolli paindliku 
süsteemi üle, milles oleks järgitud ohutusstandardeid, ilma et see tooks kahju 
Euroopast USA turule suunduvale ekspordile, ning seeläbi suurendada eksporti 
USAsse;

k. tagada võrdsed võimalused, ergutades selleks toidukaupade puhul õiglast 
maksupoliitikat ja kaubandustavasid ning koheldes tundlikuna neid tooteid ja 
sektoreid, mille otsene või kaudne konkurents jätaks Euroopa põllumajandustootjad, 
sh väiketootjad kas ELis tervikuna või selle üksikutes piirkondades ülemäärase surve 
või ebaausa konkurentsi meelevalda, näiteks juhul, kui ELi eeskirjad ja nendega 
seotud tootmiskulud, nagu loomapidamishoonetele esitatavad nõuded, erinevad USA 
omadest, ning kaaluda kõiki tundlike kaupade kohtlemise võimalusi, sh tollimaksude 
alandamine ja piiratud tariifikvoodid;

l. teha vastavalt läbirääkimisvolitustes selgelt ettenähtule kõik jõupingutused, et lisada 
leppesse kaitseklausel, mida kohaldatakse juhul, kui tekib oht, et mingi konkreetse 
toote import võib kahjustada omamaist toiduainete tootmist; 

m. esitada, nii nagu juba mitu liikmesriiki on nõudnud, juba sõlmitud ja veel 
läbirääkimisel olevates kokkulepetes antud kontsessioonide ülevaade, nii et iga toote 
kohta oleks võimalik saada ülevaade kõigist kontsessioonidest, sest selleta on tundlike 
kaupade üle võimatu läbirääkimisi pidada; 

n. teavitada parlamenti ja üldsust võimalikult varakult tundlike kaupade võimalikust 
nimekirjast, nii et kõigil sidusrühmadel oleks nii vara kui võimalik ja enne 
läbirääkimiste lõppemist piisavalt aega ettepanekuid kaaluda ja hinnata;

o. tagada ELi geograafilistele tähistele ja kvaliteetsetele ELi põllumajandustoodetele 
USA turul asjakohane õiguslik kaitse, ebakohase kasutamise ja eksitava teabe vastased 
meetmed ning kindlustada põllumajandustoodete märgistamise, jälgitavuse ja tegeliku 
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päritoluga seotud kaitse kui oluline tasakaalustatud leppe sõlmimise tingimus;

p. lisada TTIPsse mahetooteid käsitlev kokkulepe, mida on laiendatud toodetele, mille 
suhtes kokkulepe seni ei kehtinud (vein);

q. lisada TTIPsse ELi ja USA vaheline 2006. aasta veinikokkulepe, jättes välja 17 
pooleldi üldnimetust, mis sisalduvad valdkondlikus kokkuleppes;

r. võtta arvesse asjaolu, et USA põllumajandustootjate sissetulekutoetus võib asetada 
ELi põllumajandustootjad ülemaailmse hindade kõikumise tõttu halvemasse 
konkurentsiolukorda ning et ELi kriisiohjemeetmed tuleks läbi vaadata, et muutuvaid 
turutingimusi arvesse võtta;

s. luua kahepoolne ühine töökomisjon, mis arutleks korrapäraselt 
põllumajandustoodetega kauplemise üle, et prognoosida ja kõrvaldada eeskirjade 
muutumise puhul varajase hoiatussüsteemi abil kaubandust takistavad tegurid ning 
edendada normide lähendamist;

t. kaasata täielikult läbipaistvalt, õigeaegselt ja laiaulatuslikult Euroopa Parlament, kõik 
liikmesriikide parlamendid ja põllumajanduse sidusrühmad kõigisse läbirääkimiste 
aspektidesse ning tagada kõigi selliste õigusaktide järgimine, millel põhineb Euroopa 
põllumajanduslik ja sotsiaalne mudel;

u. tagada, et USA tühistab keelu EList imporditavale veiselihale;

v. tagada võrdsed võimalused, kehtestades selleks märgistusnõuded imporditud 
toodetele, mis on toodetud ELi loomade heaolu, toiduohutust ning inimeste ja loomade 
tervist käsitlevatele normidele mittevastavate meetoditega;

w. esitada viivitamata selge ja objektiivne uuring TTIP mõju kohta Euroopa 
põllumajandusele sektorite kaupa, eelkõige selle mõju kohta väikestele 
põllumajanduslikele pereettevõtetele, ning luua õigeaegselt ja läbipaistvalt sidemed nii 
avaliku kui ka erasektori teadusasutustega, mis töötavad toiduohutuse alal ja võivad 
anda läbirääkimiste kõigis aspektides märkimisväärse panuse.
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