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EHDOTUKSET 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

kehitysvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

Yleinen lähestymistapa 

1. panee merkille, että G8-maiden hallitukset ovat L’Aquilassa vuonna 2009 maailman 

elintarviketurvasta annetussa yhteisessä julkilausumassa sitoutuneet tukemaan maiden 

itsensä ohjaamia strategioita elintarviketuotannon lisäämiseksi ja siten elintarvikkeiden 

saatavuuden parantamiseksi sitä kautta, että keskitytään erityisesti pientilallisten ja 

naisviljelijöiden vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen sekä edistämään heidän 

kohdallaan maan ja rahoituspalvelujen saatavuutta, mikrorahoituksen saatavuus ja 

markkinoille pääsy mukaan luettuina; 

2. toteaa, että EU:n FSPF:ssä1 korostetaan, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden on keskityttävä 

pienimuotoiseen elintarviketuotantoon lisätäkseen elintarvikkeiden saatavuutta vähiten 

kehittyneissä maissa; toteaa, että tällä on moninaisia vaikutuksia, kuten se, että maaseudun 

tuottajien tulot lisääntyvät ja selviytymiskyky paranee, väestölle saadaan enemmän 

elintarvikkeita, ympäristön laatua parannetaan, pk-yrityksiä kannustetaan ja maaseudun 

kehittymistä jalostuksen avulla edistetään; 

3. toteaa, että kehitysmaiden elintarviketurvapolitiikassa painopiste on siirtynyt pelkästä 

maataloushyödykkeiden lisäämisestä sen varmistamisen, että mailla on valmius ruokkia 

itsensä ja parantaa elintarvikeomavaraisuutta, joka ymmärretään kansan oikeutena päättää 

omista maatalous- ja elintarviketoimistaan sekä tuotannostaan; 

4. kehottaa sen vuoksi toteuttamaan toimia, joilla liiallinen tukeutuminen tuotuihin 

elintarvikkeisiin korvataan kotimaisella elintarviketuotannolla ja asetetaan etusijalle 

paikalliset viljelykasvit, jotka täyttävät ravitsemukselliset vaatimukset; toteaa, että tästä on 

tulossa entistä tärkeämpää, koska ilmaston ja markkinaolosuhteiden vaihtelu on yhä 

voimakkaampaa;  

5. katsoo, että kotimaiseen elintarviketuotantoon ja entistä lyhyempiin alueellisiin 

elintarvikeketjuihin keskittyvä omavaraisuus vähentäisi nälkää ja varmistaisi yhtäläisen 

elintarvikkeiden saatavuuden paikallisen väestön keskuudessa ja entistä paremmat 

elinolosuhteet sekä elintarviketurvan pitkällä aikavälillä; korostaa, että koska 

epäoikeudenmukaiset kauppasopimukset voivat heikentää näiden maiden valmiuksia 

ruokkia itsensä ja sulkea niiden viljelijät joidenkin markkinoiden ulkopuolelle, vientiä 

olisi harkittava vasta sitten, kun nämä peruselintarviketurvaa koskevat tavoitteet on 

saavutettu; 

6. kannattaa keskipitkän ja pitkän aikavälin kestäviä maatalous-, elintarviketurva- ja 

ravitsemusohjelmia ja maaseudun kehittämisen ohjelmia nälän ja köyhyyden 

perimmäisten syiden poistamiseksi myös toteuttamalla asteittain riittävää ravintoa 

                                                 
1 EU:n poliittinen toimintakehys kehitysmaiden auttamiseksi selviämään elintarviketurvaan liittyvistä haasteista, 

COM(2010)0127. 
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koskevan oikeuden sekä oikeuden puhtaaseen veteen ja ottamalla yhteisön mukaan 

maatalouden kehittämistoimiin (viljelyyn, jalostukseen ja markkinointiin) erityisesti 

kehittämällä valmiuksia, keskittymällä politiikkaa, instituutioita ja kansalaisia koskeviin 

integroituihin toimiin, joissa korostetaan erityisesti pienviljelijöitä ja naispuolisia 

viljelijöitä1, parannetaan heidän vaikutusmahdollisuuksiaan ja edistetään heidän 

oikeuttaan ihmisarvoiseen työhön; 

7. panee merkille, että elintarviketurva, joka perustuu terveeseen elävään maaperään ja 

ilmastonmuutosta kestäviin maatalouden ekosysteemeihin, lisää vakautta ja vähentää 

maastamuuttoa; 

Pienviljely 

8. toteaa, että pienviljely on aina ollut keskeisessä asemassa eri maiden taloudellisen ja 

sosiaalisen kehityksen käynnistysprosessissa, sillä se on taannut elintarviketurvan koko 

väestölle, auttanut välttämään valuuttavarantojen kuluttamista elintarvikkeiden tuontiin 

sekä tarjonnut myös työpaikkoja; 

9. korostaa, että pienviljelijät, jotka tuottavat noin 70 prosenttia Afrikassa kulutettavista 

elintarvikkeista, ovat keskeisessä asemassa paikallisten elinkeinojen joukossa ja 

korvaamattomia maatalouden osallistavan kehittämisen kannalta; 

10. korostaa sen vuoksi, että Afrikan elintarviketurvan ja ravitsemuksen parantamiseen 

tähtäävän uuden kumppanuuden (NAFSN) on ennen kaikkea hyödytettävä pienviljelijöitä 

ja pieniä perheyrityksiä, jotta ne voivat varmistaa paikkansa ja vahvistaa asemaansa 

elintarvikeketjussa; 

11. toteaa, että ulkomaisilla yksityisillä investoinneilla ja kaupan vapauttamisen politiikalla 

voi olla merkittäviä vaikutuksia kehitysmaiden maatalouden aloihin; 

Maananastus, maan hankkiminen ja maanomistuksen keskittyminen 

12. panee merkille vaarat, jotka aiheutuvat maanomistuksen sääntelyn liiallisesta 

purkamisesta; korostaa tässä yhteydessä, että elinkeinot, maatalousmaan hankkiminen ja 

pienviljelijöiden käyttämät perinteiset viljelymenetelmät ovat vakavasti uhattuina; 

13. pitää valitettavana maanomistuksen voimakasta keskittymistä ja myös ulkomaisten 

sijoittajien harjoittamaa maananastusta, sillä nämä koettelevat kovalla kädellä 

pienviljelijöitä ja aiheuttavat vakavia vaikutuksia maataloustuotannolle, nostavat 

elintarvikkeiden hintoja sekä aiheuttavat paikallista, alueellista ja kansallista 

elintarviketurvan puutetta ja köyhyyttä;  

Maatalousmallin muuttuminen 

14. on tietoinen veden saannin merkityksestä maataloudelle ja riskeistä, joita aiheuttaa 

liiallinen tukeutuminen arvokkaaseen kasteluveteen, ja toteaa tämän perusteella, että 

tuhlaavia kastelukäytäntöjä on vähennettävä, ja korostaa roolia, joka vettä säästävillä 

                                                 
1 Maailman huippukokouksen lopullinen julistus maailman elintarviketurvasta, FAO 2009. 
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viljelytekniikoilla voi olla haihtumisen estämisessä sekä sen suhteen, että vesi säilyy 

terveessä elävässä maaperässä ja juomavesilähteet pysyvät puhtaina;  

15. ottaa huomioon trooppisten ja puolikuivien alueiden maatalouden erityistarpeet etenkin 

suojaa auringolta tarvitsevien viljelykasvien ja maaperän suojelun osalta, ja toteaa, että 

yhden lajin viljely on vanhentunutta ja että siitä ollaan kasvavassa määrin asteittain 

luopumassa NAFSN:n avunantajamaissa; 

16. ottaa huomioon, että on siirryttävä kestävään monimuotoiseen maatalouteen, jonka 

panosriippuvuus ja maaperää huonontava vaikutus ovat pienempiä ja ilmastonmuutoksen 

kielteisten vaikutusten sietokyky suurempi; 

17. painottaa, että NAFSN:n on saatava aikaan alueellisesti mukautettu maatalouden rakenne 

ensi- ja jalostusvaiheessa; 

18. varoittaa turvautumasta liiaksi muiden maataloushyödykkeiden kuin elintarvikkeiden ja 

erityisesti biopolttoaineiden raaka-aineiden tuotantoon NAFSN:n rahoittamissa aloitteissa, 

koska näiden hyödykkeiden tuotannolla voi olla haitallinen vaikutus elintarviketurvaan ja 

elintarvikeomavaraisuuteen osallistuvissa maissa; 

19. kehottaa ottamaan strategioiden ja toimintasuunnitelmien laatimisessa huomioon 

paikallisen tietämyksen ja paikalliset lajikkeet sekä soveltamaan luonnollisia menetelmiä 

siementen tuottamiseksi paikallisia yhteisöjä kuullen; 

Agroekologia ja peltometsätalous 

20. toteaa, että resurssitehokkaat pitkän aikavälin agroekologiset toimintatavat, jotka 

perustuvat lajien runsaaseen kirjoon, hyödyllisten lajien esiintymiseen, riskien 

hajauttamiseen ja jätteiden kierrätykseen, tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia; 

21. toteaa, että tällaiset viljelytekniikat, luonnollisten prosessien kuten pintamaan 

muodostuksen edistäminen, veden ja tuholaisten sääntely tai ravinteiden suljettu kierto, 

voivat taata viljelijöille ja hallinnoijille pitkän aikavälin tuottavuuden ja viljavuuden 

alhaisin kustannuksin; 

22. toteaa, että kestävä maaperän hoito voi tuottaa jopa 58 prosenttia enemmän maailman 

elintarvikkeista1; 

23. kannattaa agroekologisia toimintatapoja ja erityisesti niitä, joissa keskitytään maaperään, 

kuten permakulttuuri, peltometsätalous, kasvinvuorotus ja sekaviljelmät, ja joissa 

käytetään erityisesti palkokasveja, kylvämistä pääkasvin alle, kompostointia ja maan 

kattamista ekosysteemitoimintojen suorituksen parantamiseksi ja siten tuottavuuden ja 

viljavuuden lisäämiseksi pitkällä aikavälillä luonnollisia prosesseja käyttäen; 

24. panee merkille synergiat maaperään ja puihin perustuvien lähestymistapojen sekä 

maatalouden ekosysteemien ilmastonmuutokseen mukauttamisen välillä; panee erityisesti 

merkille polttopuun suuren kysynnän; panee erityisesti merkille typpeä sitovien puiden 

moninaiset käyttötavat; 

                                                 
1 FAO, Maailmanlaajuinen maaperäkumppanuus. 
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25. toteaa, että maatalouden kemikaaleja voidaan käyttää sekä liiallisesti että 

epäasianmukaisesti kehitysmaissa, muun muassa niissä, jotka ovat mukana NAFSN:ssa; 

26. panee merkille, että tilannetta pahentaa lukutaidottomuus ja asianmukaisen koulutuksen 

puuttuminen ja että tämä voi johtaa siihen, että tuoreissa hedelmissä ja vihanneksissa on 

merkittävän suuria määriä torjunta-ainejäämiä ja että viljelijät ja heidän perheensä kärsivät 

myrkytyksistä sekä muista ihmisen terveyteen kohdistuvia vaikutuksista; 

Ravitsevien elintarvikkeiden ja veden saatavuus 

27. korostaa, että korkealaatuinen ja tasapainoinen ravitsemus on tärkeää, ja toteaa, että 

ravitsemus olisi otettava elintarvikejärjestelmien (jälleen)rakentamisen keskeiseksi 

tekijäksi; 

28. muistuttaa, että ravitsemustilaa ei voida kuvata pelkästään energiansaannilla; 

29. korostaa, että miljoonat ihmiset Afrikassa, etenkin lapset, kärsivät nälästä ja 

virheravitsemuksesta, jotka ovat tärkeimpiä kuolleisuuden syitä mantereella, ja että 

maananastuksen ja ilmastonmuutoksen ohella nälkä on yksi tärkeimmistä syistä, joiden 

vuoksi ihmiset pakenevat kodeistaan; 

30. on tietoinen, että puhtaan veden saannilla on elintärkeä merkitys ja että maatalous voi 

vaikuttaa siihen; 

31. kehottaa toteuttamaan paikallisesti asianmukaisia maatalous- ja elintarviketoimia, joilla 

vastataan koko yhteiskunnan tarpeisiin, kun tavoitteena on nälän ja virheravitsemuksen 

poistaminen; 

32. korostaa, että tarvitaan strategioita, joilla minimoidaan elintarvikejäte koko 

elintarvikeketjussa; 

Kriittiset huomiot 

33. pitää myönteisenä, että NAFSN on sitoutunut elintarviketurvaan, mutta pelkää, että 

sovelletut keinot perustuvat vanhentuneisiin maatalouden kehittämisen malleihin ja vallan 

epätasapainoon; 

34. on huolissaan siitä, että NAFSN ei ehkä hyödytä pieniä perheviljelijöitä alkuperäisen 

tavoitteen mukaisesti vaan edistää sitä, että heistä tulee kalliista ulkoisista 

tuotantopanoksista riippuvaisia; 

35. panee merkille siemenalan sääntelyn purkamisen vaarat osallistuvissa maissa, koska se voi 

johtaa pientilallisten liialliseen riippuvuuteen ulkomaisten yritysten tuottamista siemenistä 

ja kasvinsuojeluaineista; 

36. korostaa, että kaikkia sidosryhmiä ei ole otettu mukaan yhteistyöjärjestelmän 

päätöksentekoprosessiin, vaan pikemminkin on suljettu sen ulkopuolelle muiden muassa 

maaseutuyhteisöt, maataloustyöntekijät, pienviljelijät, kalastajat ja alkuperäisväestö ja 

heidän oikeutensa osallistua on jätetty huomiotta; 
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37. katsoo, että Afrikan valtioita olisi kohdeltava kumppaneina tässä kumppanuudessa sen 

sijaan, että ne nähdään pelkästään palveluntarjoajina, jotka vähentävät yksityisten 

sijoittajien riskejä ja epävarmuustekijöitä; 

38. panee merkille G20-maiden vuoden 2011 raportin, jossa korostetaan, että verotuksellisista 

syistä tehdyt investoinnit voivat osoittautua tilapäisiksi; muistuttaa, että lukuisat 

sijoittajien motiiveista tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että verokannustimilla on 

neutraali tai kielteinen vaikutus heidän investointipäätöksiinsä1; 

 

TAI palauttaa mieliin, että lukuisat sijoittajien vaikuttimista tehdyt tutkimukset ovat 

osoittaneet, että verokannustimet eivät vaikuta lainkaan tai vaikuttavat korkeintaan 

kielteisesti heidän investointipäätöksiinsä; 

39. panee merkille, että verokannustimet, joihin sisältyy vapautus yhtiöverosta erityisillä 

talousalueilla, vähentävät Afrikan maiden verotuloja, jotka olisivat voineet olla 

maatalouteen ja erityisesti elintarviketurvaan ja ravitsemusohjelmiin tehtävien tärkeiden 

julkisten investointien lähde2; 

40. pitää valitettavana, että NAFSN:n kymmenen yhteistyöjärjetelmän ainoa yhteinen 

indikaattori on Maailmanpankin ”Doing Business” -indeksi; 

Vaatimukset – osallistuvat maat 

41. kehottaa osallistuvia maita 

– panemaan täytäntöön FAO:n vuoden 2014 vapaaehtoiset suuntaviivat, joilla tuetaan 

riittävää ravintoa koskevan oikeuden vaiheittaista toteuttamista kansallisen 

elintarviketurvan yhteydessä, sekä FAO:n vuonna 2014 julkaisemat periaatteet, jotka 

koskevat vastuullista investoimista maatalous- ja elintarvikejärjestelmiin, ja 

varmistamaan yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n suuntaviivojen 

noudattaminen 

– varmistamaan, että NAFSN:n toimien arvioinnissa mennään investointien laadun 

arviointia pidemmälle ja että niissä otetaan myös huomioon kehitykseen kohdistuvan 

vaikutuksen laatu ja tarkastellaan naisten oikeuksia ja hyväksyntää sidosryhmien 

keskuudessa, tasapainoista ja terveellistä ravitsemusta ja elintarvikehuollon 

kestävyyttä  

– arvioimaan vuosittain, osana maiden edistymiskertomuksia, maiden 

yhteistyöjärjestelmän soveltamista sen tarkastamiseksi, onko annetut sitoumukset 

täytetty, ja myös julkistamaan nämä tulokset 

– varmistamaan ihmisoikeuksiin perustuvan lähestymistavan maanomistusoikeuksien 

jakamiseen ja hyväksymään maanomistusta koskevat FAO:n vuoden 2012 

vapaaehtoiset suuntaviivat ja panemaan ne täysimääräisesti täytäntöön kansallisen 

elintarviketurvan puitteissa 

                                                 
1 Mwachinga, E. (Global Tax Simplification Team, World Bank Group), ”Results of investor motivation survey 

conducted in the EAC”, Lusakassa 12.2.2013 pidetty esitelmä. 
2 ”Supporting the development of more effective tax systems” – a report to the G20 working group by the IMF, 

the OECD and the World Bank, 2011. 



 

PE575.117v02-00 8/13 AD\1089502FI.doc 

FI 

– varmistamaan osallistavat järjestelyt, joissa asetetaan etusijalle erityisesti niiden 

pienviljelijöiden ja pienten perhetilalliset oikeudet, tarpeet ja edut, jotka ovat 

maaoikeuksien legitiimejä haltijoita; varmistamaan erityisesti, että kaikilta yhteisöiltä, 

jotka asuvat maalla, jonka omistusoikeus ja/tai hallinta siirretään, on saatu vapaa ja 

tietoinen ennakkosuostumus 

– tarkistamaan julkisia toimia ja hankkeita siinä tarkoituksessa, että maananastukselta ja 

tuottamattomalta maan omistamiselta poistetaan kaikki kannustimet 

– toteuttamaan sitovia kansallisia toimenpiteitä, joilla torjutaan maan anastamista sekä 

maa-alueiden luovuttamiseen perustuvaa korruptiota sekä maan käyttämistä 

keinottelutarkoituksessa tehtäviin investointeihin 

– valvomaan maan omistusoikeus- ja sertifiointijärjestelmiä sen varmistamiseksi, että ne 

ovat avoimia eikä niissä keskitetä maan omistamista eikä riistetä yhteisöltä resursseja, 

joista ne ovat riippuvaisia 

– varmistamaan, että rahoitusapua ei käytetä sellaisten aloitteiden tukemiseen, jotka 

antavat yrityksille mahdollisuuden siirtää paikallisyhteisöjä muualle 

– soveltamaan osallistavia prosesseja, jotta laaditaan mallisopimuksiin perustuvia 

viljelyjärjestelmiä, joilla täytetään paikallisyhteisöjen tarpeet 

– perustamaan, edistämään ja tukemaan osuuskuntien kaltaisia tuottajajärjestöjä, jotka 

vahvistavat pienviljelijöiden neuvotteluasemaa, luovat tarvittavat olosuhteet, joilla 

varmistetaan, että markkinat maksavat entistä paremmin pienviljelijöille ja jotka 

mahdollistavat tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihdon pienviljelijöiden välillä  

– aloittamaan kotimaisten viljelijöiden, paikallisyhteisöjen, paikallisviranomaisten ja 

kansalaisyhteiskunnan järjestöjen välisen yhteistyön, jotta voidaan torjua puutteellista 

elintarviketurvaa ja parantaa toimeentuloa, kuulla kotimaisia sidosryhmiä ja varmistaa, 

että paikalliset toimijat ovat täysin mukana ohjelman täytäntöönpanossa 

– vauhdittamaan monen toimijan foorumin luomista (pienviljelijäjärjestöt, asianomaiset 

yhteisöt, järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan edustajat) 

– varmistamaan, että pienviljelijöillä ja erityisesti naisilla on selkeästi määritellyt maan 

ja veden saatavuutta koskevat oikeudet ja että he hyötyvät täysin kehityksestä; 

kuulemaan asianmukaisesti paimentolaisia, kun harkitaan NAFSN:n rahoittamia 

investointeja, jotta vältetään maanomistuskiistoja ja optimoidaan yhteisen maan käyttö 

ottamaan kaiken toiminnan perustaksi kotimaan pienviljelijöiden edut ja 

mahdollisuudet 

– varmistamaan riittävän julkisten investointien tason pitkäaikaisten, kestävien ja 

osallistavien ratkaisujen takaamiseksi 

– tarjoamaan maanviljelijöille panosriippuvuuden välttämiseen soveltuvia vaihtoehtoja 

ja tukemaan maanviljelijöiden siemenjärjestelmiä, jotta maatalouden luonnon 

monimuotoisuutta voidaan vaalia ja parantaa ylläpitämällä paikallisia julkisessa 

omistuksessa olevia siemenpankkeja sekä vaihtotoiminnan ja paikallisten 
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siemenlajikkeiden jatkuvan kehittämisen avulla, sekä erityisesti huolehtimaan 

siemenluetteloita koskevasta joustavuudesta, jotta maanviljelijöiden lajikkeita ei 

jätettäisi niiden ulkopuolelle ja varmistettaisiin perinteisen tuotannon jatkuminen 

– turvaamaan pienviljelijöiden ja heikoimmassa asemassa olevien ryhmien ja 

maaseutuyhteisöjen siementen ja maatalouden tuotantopanosten saanti sekä vaihto; 

noudattamaan kansainvälisiä sopimuksia, joiden mukaisesti elämä ja biologiset 

prosessit eivät ole patentoitavissa erityisesti silloin, kun kyse on alkuperäisistä 

kannoista ja lajeista 

– välttämään sitä, että elintarvikkeiden tuotantojärjestelmistä tehdään liiallisen 

riippuvaisia fossiilisista polttoaineista hintavaihtelun rajoittamiseksi ja 

ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiseksi 

– kehittämään lyhyitä elintarvikkeiden toimitusketjuja paikallisesti ja alueellisesti sekä 

asianmukaista varastointi- ja viestintäinfrastruktuuria tätä varten, koska lyhyet 

toimitusketjut ovat tehokkaimpia torjuttaessa nälkää ja maaseudun köyhyyttä 

– laatimaan toimintalinjoja, jotka tukevat kestävää maataloutta, edistävät 

monimuotoisempia maatalousjärjestelmiä, joita johdetaan agroekologian periaatteiden 

mukaisesti, peltometsätalous ja integroitu tuholaistorjunta mukaan lukien 

– antamaan afrikkalaisille viljelijöille mahdollisuuden kohtuuhintaisiin ja vähän 

tuotantopanoksia vaativiin teknisiin ratkaisuihin Afrikalle tyypillisiin maatalouden 

haasteisiin vastaamiseksi 

– varmistamaan toivottujen NAFSN:n tavoitteiden ulottuvuuden lisääminen ja 

täytäntöönpano investoimalla koulutukseen ja maatalouden neuvontapalveluihin ja 

painottamaan yhteisöllisiä osallistavia lähestymistapoja, jotka kattavat ravitsemuksen, 

maanomistussuhteet, oikeudet ja peltometsätalouden sekä vähän tuotantopanoksia 

vaativan maatalouden, kestävät perinteiset tekniikat mukaan luettuina 

– kannustamaan käyttämään monia erilaisia ravitsevia, paikallisia ja mahdollisimman 

paljon kausittain ravintona käytettäviä viljelykasveja, jotka ovat mieluiten paikallisesti 

mukautettuja tai alkuperäisiä lajikkeita, sekä mausteita ja myös hedelmiä, vihanneksia 

ja pähkinöitä, jotta voidaan parantaa ravitsemusta siten, että on jatkuvasti mahdollista 

noudattaa monipuolista ja terveellistä ruokavaliota, joka on asianmukainen 

pikemminkin laadun, määrän ja monipuolisuuden kuin pelkästään nautitun 

kalorimäärän osalta ja johdonmukainen kulttuuristen arvojen kanssa  

– varmistamaan, että strategiat eivät perustu ainoastaan siihen, että tuotetaan lisää 

elintarvikkeita erityisesti tuottamalla suuria määriä viljelykasveja, jotka ovat vain 

kaloripitoisia ja joiden hallitseva asema voi johtaa ravintoaineiden puutteeseen 

ruokavaliossa 

– välttämään toimenpiteitä, jotka estävät riittävän ravitsemuksen ja elintarvikkeiden 

saannin, ja erityisesti toimia, jotka estävät väestöä saamasta ja käyttämästä resursseja 

ja tuotantopanoksia, jotka varmistavat heidän selviytymisensä 



 

PE575.117v02-00 10/13 AD\1089502FI.doc 

FI 

– varmistamaan, että ravitsemus sisältyy julkisiin peruspalveluihin (mukaan luettuina 

terveydenhoito, vesi ja sanitaatio) 

– sitoutumaan äidinmaidonkorvikkeiden kansainvälisen markkinointikoodin ja 

Maailman terveyskokouksen (WHA) imeväisten ja pikkulasten ravitsemuksesta 

antamien päätöslauselmien täysimääräiseen täytäntöönpanoon 

– suunnittelemaan toimia, joilla parannetaan maaseudun naisten mahdollisuuksia 

vaikuttaa ja itsenäistyä ottaen erityisesti huomioon heidän aikaa ja liikkuvuutta 

koskevat rajoituksensa  

– varmistamaan naisten yhdenvertaiset oikeudet sekä yhteiskunnalliset ja 

päätöksentekoon liittyvät roolinsa erityisesti maan hankkimisen, rahoituksen ja 

resurssien osalta 

– varmistamaan, että naiset hyötyvät maatalouden muutoksesta, ja torjumaan tätä varten 

syrjiviä tapoja ja poistamaan syrjivät määräykset, jotka estävät resurssien saantia 

– sisällyttämään maiden yhteistyöjärjestelmään erityiset tavoitteet, joiden mukaisesti 

parannetaan naisten vaikutusmahdollisuuksia, sekä niiden saavuttamista koskevan 

aikataulun; toteuttamaan hankkeissa sukupuolitietoista budjetointia ja jatkuvaa 

arviointia käyttämällä sukupuolen mukaan luokiteltuja tietoja 

– sisällyttämään sukupuolinäkökulman virallisiin tilastoihin ja maaseudun 

kehittämistoimia koskeviin indekseihin, jotta voidaan määrittää parhaat käytännöt ja 

suunnata strategioita paremmin 

– perustamaan järjestelmiä, joilla varmistetaan avoimuus ja vastuuvelvollisuus kaikissa 

aloitteissa 

– varmistamaan, että riippumattomat elimet suorittavat kaikkien hankkeiden arvioinnit, 

vaikutusten arvioinnin mukaan luettuina, käyttämällä useita indikaattoreita, joilla 

mitataan vaikutusta elintarviketurvaan, ravitsemukseen ja köyhyyteen ja näin ollen 

arvioikaan kattavasti kunkin maan edistymistä NAFSN:n puitteissa 

– varmistamaan, että finanssi-, vero- tai hallintouudistuksilla ei estetä sijoittajia 

lujittamasta oikeudenmukaisesti osallistuvien maiden veropohjaa eikä toisaalta anneta 

sijoittajille epäoikeudenmukaista etua pientilallisiin nähden 

– varmistamaan, että niiden omat hallitukset säilyttävät oikeutensa suojella maatalous- ja 

elintarvikemarkkinoitaan asianmukaisilla tulli- ja verojärjestelmillä, jotka ovat 

erityisesti tarpeen taloudellisen keinottelun ja verojen välttelyn torjumiseksi 

– panemaan täytäntöön maanomistuksen, kalastuksen ja metsien vastuullista hallintaa 

koskevat FAO:n vuoden 2012 vapaaehtoiset suuntaviivat kaikki osapuolet 

osallistavilla järjestelyillä, joissa etusijalle asetetaan niiden ihmisten oikeudet ja 

tarpeet, jotka ovat maaoikeuksien legitiimejä haltijoita 

– tarkistamaan julkisia toimia ja hankkeita siinä tarkoituksessa, että maananastukselta 

poistetaan kaikki kannustimet 
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– toteuttamaan toimia, joilla edistetään vastuullista kaupankäyntiä ja sitoudutaan 

poistamaan alueellista kauppaa haittaavat tulliesteet; 

Vaatimukset – EU ja jäsenvaltiot 

42. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita maailman suurimpina kehitysavun antajina 

– edellyttämään tuen jatkamisen ja tehokkaan yhteistyön ehtona, että NASFN toteuttaa 

edellä mainitut seikat 

– tekemään yrityksistä vastuuvelvollisia ihmisoikeuksien, maaoikeuksien sekä 

sosiaalisten normien, ympäristöä koskevien normien ja työnormien osalta ja erityisesti 

varmistamaan, että jäsenvaltiot täyttävät ekstraterritoriaaliset velvoitteensa ja että 

niiden toimintapolitiikat eivät edistä ihmisoikeuksien loukkaamista muissa maissa ja 

että valtiolliset toimijat eivät estä näiden oikeuksien käyttämistä 

– varmistamaan, että EU:hun sijoittautuneet investoijat kunnioittavat ja kannustavat 

muita kumppaneita kunnioittamaan paikallisyhteisöjen oikeuksia ja pientilojen tarpeita 

noudatettaessa ihmisoikeuksiin perustuvaa lähestymistapaa yhteistyöjärjestelmässä, 

mukaan luettuina ympäristöä koskevien oikeuksien, sosiaalisten oikeuksien, 

maankäyttöoikeuksien, työntekijöiden oikeuksien ja ihmisoikeuksien sekä niiden 

investointisuunnitelmia koskevien tiukimpien avoimuusvaatimusten säilyttäminen 

– varmistamaan, että EU:hun sijoittautuneet investoijat noudattavat yhteiskuntavastuuta 

koskevaa politiikkaa työsopimuksia tehdessään eivätkä käytä hyväksi taloudellista 

etulyöntiasemaansa suhteessa paikallisyhteisöistä tuleviin työntekijöihin 

– kannustamaan osallistuvia maita panemaan demokraattisesti täytäntöön omat 

maatalous- ja elintarviketoimensa, prioriteettinsa ja strategiansa, jotka on määritelty 

kestävän maatalouden mallissa 

– ottamaan huomioon osallistuvien maiden tarpeen saavuttaa elintarviketurva ja niiden 

oikeuden olla mahdollisimman omavaraisia sekä puolustaa sitä 

– tukemaan ja puolustamaan paikallisia afrikkalaisia yrityksiä ja sidosryhmiä 

ensisijaisina toimijoina ja NAFSN:n aloitteiden edunsaajina 

– panemaan täytäntöön WTO:n äskettäisen päätöksen poistaa maatalouden vientituet, 

jotka vääristävät paikallisia markkinoita ja tuhoavat elinkeinot kehitysmaissa 

– poistamaan tulliesteet, jotka ehkäisevät sitä, että Afrikan maat tuottaisivat 

raakatuotteille lisäarvoa paikallisesti 

– varmistamaan tehokkaat EU:n ohjelmat, joissa keskitytään entistä enemmän 

paikallisella ja alueellisella tasolla täytäntöönpantaviin pienen mittaluokan hankkeisiin 

– ottamaan huomioon, että elinvoimaiset ja terveet maaseutuyhteisöt ja taloudet sekä 

hedelmälliset, tuottavat ja kestokykyiset maatalouden järjestelmät voivat auttaa 

ihmisiä elämään maaseudulla ja näin lisäämään maailmanlaajuista vakautta olemalla 

edistämättä massamuuttoa; 
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43. kehottaa osallistuvia hallituksia ja sijoittajia aloittamaan vuoropuhelun 

kansalaisyhteiskunnan, paikallisten yhteisöjen ja muiden NASFN:ään kuuluvien 

instituutioiden kanssa ja varmistamaan, että tehdyt sopimukset ovat avoimella tavalla 

julkisesti saatavilla, sekä varmistamaan tärkeiden kansalaisyhteiskunnan järjestöjen 

osallistumisen NAFSN:n päätöksentekoelimiin. 
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