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EHDOTUKSET

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

A. ottaa huomioon, että EU:n maatalousala on erittäin herkkä ala, jolla on tärkeä asema 
TTIP-neuvotteluissa ja joka saa suurta etua uusista tai paremmista markkinoille pääsyn 
mahdollisuuksista;

B. ottaa huomioon, että yhteisten normien puuttuminen tällä alalla on merkittävä este EU:n 
ja Yhdysvaltojen maataloustuotteiden kaupalle ja tekee tiettyjen tavaroiden kaupasta 
mahdotonta;

C. katsoo, että Venäjän tuontikielto on selvästi osoittanut, että maataloudella on edelleen 
geopoliittista merkitystä, että on tärkeää taata pääsy eri maatalousmarkkinoille ja että on 
luotava vahvoja ja strategisia kauppakumppanuuksia luotettavien kauppakumppanien 
kanssa;

D. ottaa huomioon, että kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen kanssa tarjoavat hyvän tilaisuuden 
parantaa tiettyjen eurooppalaisten vientituotteiden, kuten hedelmien ja vihannesten, viinin 
ja tiettyjen suurta lisäarvoa tuottavien tuotteiden, pääsyä Yhdysvaltojen markkinoille;

E. pitää TTIP-sopimusta mahdollisuutena keventää kauppaa vaikeuttavaa molemminpuolista 
sääntelytaakkaa tarjoamalla enemmän ja avoimemmin tietoa esimerkiksi 
yksityiskohtaisista merkintävaatimuksista, selkeyttää hallinnollisia ja tullimenettelyjä 
sekä sovittaa yhteen ja yksinkertaistaa sääntelyjärjestelmiä mahdollisuuksien mukaan;

F. katsoo, että maatalousalan kannalta on tärkeää turvata vastavuoroisesti edullinen 
kauppasopimus Yhdysvaltojen kanssa, jotta edistetään Euroopan asemaa keskeisenä 
toimijana maailmanmarkkinoilla vaarantamatta eurooppalaisten maataloustuotteiden 
nykyisiä laatunormeja ja niiden parantamista tulevaisuudessa ja suojellen eurooppalaista 
maatalousmallia ja varmistaen sen taloudellinen ja sosiaalinen elinkelpoisuus;

G. pitää transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta mahdollisuutena asettaa tiukkoja 
normeja maailmanlaajuisesti ja täydentää kummankin osapuolen normeja etenkin nyt, 
kun alaa valtaavat uudet taloudelliset toimijat, jotka eivät jaa EU:n tai Yhdysvaltojen 
sitoutumista sääntöihin perustuvaan kauppaan ja kuluttajansuojan, ympäristönormien ja 
eläinten hyvinvoinnin korkeaan tasoon;

H. toteaa, että komission on vakuuttanut, että eurooppalainen elintarvikkeiden turvallisuus, 
ihmisten, kasvien ja eläinten terveys, eläinten hyvinvointi ja ympäristöä ja 
kuluttajansuojaa koskevat normit ovat eurooppalaisen maatalouden kannalta tärkeitä 
neuvotteluperiaatteita, joista ei tehdä kompromisseja, ja katsoo, että niillä vahvistetaan ja 
lujitetaan EU:n normeja avoimessa, oikeudenmukaisessa, nykyaikaisessa ja 
maailmanlaajuisessa kauppapolitiikassa;



PE549.106v02-00 4/8 AD\1057664FI.doc

FI

I. ottaa huomioon, että EU:n ja Yhdysvaltojen välisen maatalous- ja elintarvikealan kaupan 
tärkeimmät esteet ovat niiden rajojen sisäpuolella sisäisessä sääntelyssä ja tullien 
ulkopuolisissa esteissä;

J. ottaa huomioon, että TTIP-neuvotteluissa olisi asetettava etusijalle kuluttajien edut;

K. katsoo, että sääntöjen yhdenmukaistaminen EU:n ja Yhdysvaltojen kesken ei missään 
tapauksessa saa aiheuttaa vaaraa kuluttajien terveydelle eikä heikentää niitä 
laatustandardeja, joita Euroopassa markkinoille saatetuilta yhdysvaltalaisilta tuotteilta 
edellytetään;

L. katsoo, että maantieteelliset merkinnät ovat erillisiä immateriaalioikeuksia eivätkä mitään 
tavaramerkkejä;

M. katsoo, että tutkimuksen edistymisen ansiosta on mahdollista tukea elintarvikkeiden 
vahingollisuutta koskevan ennalta tehtävän riskinarvioinnin kehittämistä hyödyntämällä 
kehittyneitä laskentamenetelmiä, jotka perustuvat suurien tietomäärien analysointiin 
sellaisilla suurtehotietokoneilla, jotka kykenevät parantamaan ennaltavarautumisen 
periaatteen soveltamista;

1. kehottaa komissiota

a. varmistamaan, että mahdollisesti tehtävä sopimus on yleinen ja tasapainoinen ja kattaa 
kaikki TTIP:n piiriin kuuluvat alat, pitäen mielessä, että maataloutta ei saa käyttää 
joustovarana eikä välineenä neuvotteluissa, joissa tähdätään muiden alojen 
päästämiseen Yhdysvaltojen markkinoille, ja että maatalousala on hyvin strateginen 
poliittinen aihealue, jonka osalta vaakakupissa on elintarviketurva ja kaikkien 
eurooppalaisten elämäntapa;

b. asettamaan etusijalle neuvottelujen kunnianhimoisen ja tasapainoisen tuloksen 
maatalouden osalta, jonka keskeisiä osatekijöitä (markkinoille pääsy, maantieteelliset 
merkinnät ja terveys- ja kasvinsuojelutoimet) olisi käsiteltävä neuvottelujen 
varhaisessa vaiheessa kartoittamalla yksityiskohtaisesti kaikki esteet Yhdysvaltojen 
puolella ja rinnakkain neuvotteluprosessin kanssa – pitäen samalla kiinni 
elintarviketurvallisuuden normeista ja kuluttajansuojasta – jotta annetaan parlamentille 
riittävästi aikaa ymmärtää ja keskustella tästä luvusta ja arvioida sitä sidosryhmien, 
unionin kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkinaosapuolten kanssa 
keskittyen erityisesti maanviljelijöihin ja pieniin perheviljelmiin;

c. luomaan TTIP:hen nykyaikaisen ja parannetun sijoittajan ja valtion välisen 
riitojenratkaisumekanismin (ISDS), jolla ei heikennetä EU:n, jäsenvaltioiden sekä 
alue- ja paikallisviranomaisten suvereeneja oikeuksia, vaan jolla tarjotaan ulkomaisille 
sijoittajille oikeudenmukainen mahdollisuus hakea ja saada hyvitystä valituksensa 
johdosta;

d. sitoutumaan elintarvikkeiden sekä ihmisten terveyttä, kasvien terveyttä, viljelykasvien 
ja ympäristön suojelua, kuluttajansuojaa ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia 
koskevien nykyisten ja tulevien normien tiukkaan säilyttämiseen EU:n 
lainsäädännössä määritellyllä tavalla; varmistamaan, että normien kehittämistä 
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edelleen ei tulevaisuudessa haitata millään tavoin ja että EU:n perusarvoja, kuten 
ennaltavarautumisen periaatetta ja kestävää maanviljelyä, ei heikennetä ja että EU:n 
kansalaiset voivat jatkossakin luottaa tuotteiden jäljitettävyyteen ja merkintöihin EU:n 
markkinoilla, ja määrittämään erityisiä toimenpiteitä, joilla säilytetään 
ennaltavarautumisen periaate neuvotteluissa;

e. varmistamaan sen vuoksi, että toimivaltaiset EU:n viranomaiset osallistuvat EU:hun 
tuotavien yritysten, palvelujen ja tuotteiden valvontaan ja varmentamiseen 
Yhdysvalloissa sovellettavien terveys- ja kasvinsuojeluvaatimusten osalta, ja esittää 
huolensa komission Yhdysvalloille esittämästä, asiaa koskevasta tekstiehdotuksesta 
pitäen mielessä, että ennen EU:n kauppasopimuksia EU:lla oli mahdollisuus auditoida 
ja varmentaa muiden sopimuspuolten valvontaohjelmia, ja kehottaa komissiota 
säilyttämään tämän lähestymistavan;

f. toimimaan sen puolesta, että maataloustuotteiden tuonti EU:hun sallitaan vain, mikäli 
siinä noudatetaan eurooppalaisia kuluttajansuoja-, eläinsuojelu- ja 
ympäristönsuojelunormeja sekä sosiaalisia vähimmäisnormeja;

g. muistamaan, että TTIP-neuvottelut eivät itsessään voi muuttaa lainsäädännön 
täytäntöönpanoa tai lainsäädäntöehdotuksia millään alalla, mukaan lukien 
elintarvikkeiden turvallisuus, terveys- ja kasvinsuojelutoimet, eläinten hyvinvointi ja 
ympäristötoimet;

h. varmistamaan maatalouden kannalta positiivisen ja kunnianhimoisen
neuvottelutuloksen, joka on EU:n maatalousalan offensiivisten ja defensiivisten etujen 
mukainen tulliesteiden ja muiden esteiden poistamisen tai vähentämisen alalla, 
mukaan luettuina kasvien ja eläinten terveyttä koskevat normit ja menettelyt, ja turvaa 
laadukkaiden eurooppalaisten tuotteiden aseman, jotta EU:n tuottajat saavat todellista 
etua pääsystä Yhdysvaltojen markkinoille, ja määrittelemään, että toimenpiteitä 
kuluttajien ja heidän terveytensä suojelemiseksi tai elintarvikkeiden turvallisuuden 
ylläpitämiseksi ei voitaisi pitää tullien ulkopuolisina kaupan esteinä;

i. edistämään elintarviketurvallisuutta ja elintarviketurvaa koskevan taitotiedon 
vaihtamista osapuolten välillä;

j. neuvottelemaan Euroopan vientiä koskevasta kevyestä kasvintarkastusjärjestelmästä, 
joka noudattaa turvallisuusvaatimuksia vaarantamatta Euroopan vientiä Yhdysvaltojen 
markkinoille ja mahdollistaa siten tämän viennin kasvun;

k. turvaamaan yhtäläiset mahdollisuudet edistämällä elintarvikkeiden osalta 
oikeudenmukaista veropolitiikkaa ja kauppakäytäntöjä ja käsittelemään herkkinä 
kaikkia sellaisia tuotteita ja aloja, joihin kohdistuva suora tai epäsuora kilpailu 
aiheuttaisi EU:n maataloustuottajille, myös pienviljelijöille, koko EU:ssa tai tietyillä 
EU:n alueilla kohtuutonta painetta tai epäreilua kilpailua esimerkiksi tapauksissa, 
joissa tuotannon sääntelyolosuhteet ja niihin liittyvät kustannukset, kuten eläinsuojia 
koskevat vaatimukset, EU:ssa eroavat Yhdysvaltojen vastaavista, ja harkitsemaan 
kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja arkojen tuotteiden kohtelulle, mukaan lukien 
tullialennukset ja rajoitetut tariffikiintiöt;
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l. pyrkimään – kuten neuvotteluvaltuutuksessa selkeästi esitetään – kirjaamaan 
sopimukseen suojalauseke, jota käytetään siinä tapauksessa, että tietyn tuotteen 
tuonnin lisääntyminen uhkaa vahingoittaa merkittävästi omaa elintarviketuotantoa;

m. esittämään, kuten monet jäsenvaltiot ovat jo pyytäneet, tiedonannon jo tehtyjen ja 
valmisteilla olevien kauppasopimusten mukaisista myönnytyksistä, jotta saadaan 
kokonaiskuva kaikista myönnytyksistä tuotteittain, koska ilman tätä on mahdotonta 
neuvotella herkistä tuotteista;

n. tiedottamaan parlamentille ja kansalaisille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
mahdollisesta herkkien tuotteiden luettelosta, jotta kaikki asianomaiset toimijat ehtivät 
tutkimaan ja arvioimaan ehdotuksia nopeasti ja ennen neuvottelujen päättymistä;

o. varmistamaan, että tasapainoisen sopimuksen oleellisina osatekijöinä ovat 
asianmukainen oikeussuoja EU:n maantieteellisille merkinnöille Yhdysvaltojen 
markkinoilla ja toimet, joilla käsitellään harhaanjohtavan tiedon tai käytäntöjen 
väärinkäyttöä, ja varmistamaan maataloustuotteiden merkintöjä, jäljitettävyyttä ja 
aitoa alkuperää koskeva suojelu;

p. sisällyttämään TTIP:hen sopimus luomutuotteista, jota laajennetaan tuotteisiin, joita 
sopimus ei vielä kata (viini);

q. sisällyttämään TTIP-sopimukseen EU:n ja Yhdysvaltojen välinen vuonna 2006 tehty 
sopimus viinistä siten, että poistetaan alakohtaiseen sopimukseen sisältyvät 17 lähes 
vakiintuneita yleisnimiä koskevaa nimitystä;

r. ottamaan huomioon, että Yhdysvaltojen maatalouden tulotuki hintojen epävakauden 
aikana voisi asettaa EU:n viljelijät epäedulliseen kilpailuasemaan ja että EU:n 
kriisinhallintatoimenpiteitä olisi arvioitava uudelleen ja mukautettava muuttuviin 
markkinaolosuhteisiin;

s. luomaan pysyviä maatalouden kauppaneuvotteluita varten kahdenvälisen yhteisen 
työryhmän, jotta voitaisiin ennakoida ja poistaa kaupan vaikeuksia 
varhaisvaroitusjärjestelmällä sääntelyn muuttuessa ja edistää sääntelyn lähentämistä;

t. ottamaan neuvottelun kaikissa näkökohdissa täysin avoimella, oikein ajoitetulla ja 
kattavalla tavalla huomioon Euroopan parlamentin, kaikki kansalliset parlamentit ja 
maatalouden sidosryhmät sekä varmistamaan, että noudatetaan kokonaisuudessaan 
lainsäädäntöä, johon eurooppalainen sosiaalimallimme perustuu;

u. varmistamaan, että Yhdysvallat poistaa EU:n naudanlihalle asetetun tuontikiellon;

v. varmistamaan yhtäläiset mahdollisuudet ottamalla käyttöön merkintävaatimuksia 
tuontituotteille, joiden tuotantomenetelmät eivät vastaa eläinten hyvinvointia, 
elintarvikkeiden turvallisuutta sekä ihmisten ja eläinten terveyttä koskevia EU:n 
normeja;

w. esittämään mahdollisimman pian selkeän ja objektiivisen tutkimuksen 
TTIP-sopimuksen vaikutuksesta eurooppalaiseen maatalouteen alakohtaisesti, 
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erityisesti sen vaikutuksista pieniin perheviljelmiin, ja tekemään oikea-aikaisesti ja 
avoimesti yhteistyötä sellaisten elintarviketurvallisuuteen sitoutuneiden julkisten ja 
yksityisten tutkimuslaitosten kanssa, jotka kykenevät syventämään neuvottelujen 
kaikkia näkökohtia.
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