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ETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, et terav toidupuudus mõjutas 2017. aastal 124 miljonit inimest 51 riigis, mis on 

16 miljoni võrra rohkem kui 2016. aastal, ning enamik neist, keda mõjutab toiduga 

kindlustamatus, elavad maapiirkondades; 

2. tuletab meelde, et EL on põllumajandustoodete suurim eksportija ja importija ning 

etendab seetõttu maailma põllumajandusturgudel olulist rolli; märgib, et 

põllumajandustoodete puhul on EL arengumaade peamine kaubanduspartner; 

3. tuletab meelde uut Euroopa arengukonsensust, milles EL ja selle liikmesriigid 

kinnitavad veel kord oma tahet tunnustada Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 208 

sätestatud poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõtte tõhusa jälgimise tähtsust, mis 

eeldab arengukoostöö eesmärkide arvessevõtmist kõigis ELi poliitikavaldkondades, sh 

põllumajanduspoliitikas ja rahastamises, mis võivad arengumaid negatiivselt mõjutada; 

väljendab seoses sellega seisukohta, et ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) reform 

peaks austama arengumaade õigust kujundada oma põllumajandus- ja toidupoliitikat nii, 

et see ei nõrgendaks nende toiduainetootmise võimekust ja pikaajalist toiduga 

kindlustatust, eelkõige vähim arenenud riikides; 

4. tuletab meelde ELi ja selle liikmesriikide võetud kohustust täita kestliku arengu 

eesmärgid ja rõhutab, et ÜPP sidusus kestliku arengu eesmärkidega on ülioluline, eriti 

eesmärkidega nr 2 (nälja kaotamine), nr 5 (sooline võrdõiguslikkus), nr 12 

(vastutustundlik tarbimine ja tootmine), nr 13 (kliimameetmed) ja nr 15 (maa), millega 

tulevane ÜPP peab kooskõlas olema; 

5. tunnistab, et ÜPP ei ole kaugeltki täiuslik ning et see peab olema arengusõbralikum, 

vältides moonutusi nii Euroopas kui ka rahvusvahelistel põllumajandusturgudel, ning 

soodustades üleminekut kestlikumale põllumajandusele ja vastupidavamatele 

põllumajandustavadele, mis aitavad kaitsta ökosüsteeme ja loodusvarasid ning 

tugevdavad nende võimet kohaneda kliimamuutustega, äärmuslike ilmastikutingimuste, 

põudade, üleujutuste ja muude katastroofidega ning parandada järk-järgult mulla 

kvaliteeti kooskõlas kestliku arengu eesmärgiga nr 2; 

6. tuletab meelde, et põllumajandus, mis ei suuda kaitsta ja parandada elatusallikaid, 

võrdsust ja sotsiaalset heaolu maapiirkondades, ei ole jätkusuutlik; nõuab, et EL 

arendaks välja õiglased ja keskkonnasäästlikud toiduainete tootmise kavad, stimuleeriks 

vastutustundlikku tarbimist ja edendaks jätkusuutlikumaid toitumistavasid kõigis 

poliitikavaldkondades, mis tõenäoliselt mõjutavad arengumaid; 

7. rõhutab, et ÜPP reform peaks aitama kaasa uue Euroopa toidusüsteemi loomisele 

kooskõlas kestliku arengu tegevuskava 2030 ja Pariisi kokkuleppe ümberkujundava 

iseloomuga; on seisukohal, et selleks on vaja üle minna „rohelise revolutsiooni“ 

paradigmalt „agroökoloogilise lähenemisviisi“ paradigmale, kooskõlas rahvusvahelise 

arengule suunatud põllumajandusteaduste ja tehnoloogia hindamise institutsiooni 

(IAASTD) järeldustega ning õigusega toidule tegeleva ÜRO eriraportööri soovitustega, 

mis eeldab põllumajanduse multifunktsionaalsuse tunnustamist ja kiiret üleminekut 
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kemikaalide intensiivsel kasutamisel põhinevalt monokultuuride kasvatamiselt 

agroökoloogilistel põllumajandustavadel põhinevale mitmekesisele ja jätkusuutlikule 

põllumajandusele, tugevdades kohalikke toidusüsteeme ning 

väikepõllumajandustootmist ning toetades traditsioonilisi organisatsioonivorme; 

8. nõuab, et EL ja selle liikmesriigid rakendaksid Euroopa arengukonsensuse raames 

võetud kohustust toetada agroökoloogiat, sealhulgas välisinvesteeringute kava 

põllumajandusinvesteeringute komponendi kaudu; 

9. kutsub ELi ja selle liikmesriike üles tugevdama dialoogi arenguriikidega ning pakkuma 

oma teadmisi ja rahalist toetust, et edendada väike- ja pereettevõtlusel põhinevat 

ökoloogiliselt jätkusuutlikku põllumajandust, pöörates eelkõige tähelepanu naistele ja 

noortele, kooskõlas 2017. aasta Aafrika Liidu tippkohtumisel vastuvõetud 

ühisdeklaratsioonis „Investeerimine noortesse kaasava majanduskasvu ja säästva arengu 

kiirendamiseks“ võetud kohustusega; rõhutab veel kord naiste panust ettevõtjate ja 

säästva arengu edendajatena maapiirkondades; rõhutab vajadust suurendada nende 

potentsiaali jätkusuutlikus põllumajanduses ja nende vastupanuvõimet 

maapiirkondades; 

10. nõuab – tuletades meelde ELi toimimise lepingu artiklis 39 sätestatud algseid ühise 

põllumajanduspoliitika eesmärke –, et 2020. aasta järgse ühise põllumajanduspoliitika 

õigusaktides oleks veel üks peatükk, kus käsitletakse selle poliitika vastutust 

arengupoliitika küsimuste eest, eesmärgiga paremini lõimida keskkonna- ja säästva 

arengu eesmärke, kuna eksporditoetuste keelustamine tähendab majanduslike 

moonutuste säilimist, võimaldades ELi põllumajandussektoril eksportida 

põllumajandustooteid odavamalt, kui on keskmised tootmiskulud; 

11. palub komisjonil teostada säästva arengu eesmärkide näitajate abil süsteemselt ÜPP 

välismõjude eel- ja järelhindamisi ning töötada välja metoodiline raamistik, mille abil 

jälgida ja hinnata ÜPP mõju arengumaade põllumajandustootmise sektorile ning toidu 

taskukohasusele ja kättesaadavusele; teeb ettepaneku, et neid andmeid kasutataks 

hoiatusmehhanismi loomisel, mis annaks märku ÜPP negatiivsest mõjust 

põllumajanduslikele väiketootjatele, eelkõige naistootjatele, arengumaades; 

12. rõhutab, et ÜPP peab järgima põhimõtet „ära põhjusta kahju“ ning olema sidus muude 

ELi poliitikavaldkondade ja rahvusvaheliste arengukohustustega, samuti inimõiguste, 

keskkonna, kliima, loomaõiguste ja looduse kaitsega; märgib lisaks, et ELi 

eelarvekulutuste seisukohast on väga ebaefektiivne tekitada kõigepealt negatiivset 

välismõju ning seejärel katta kulusid, mida need välismõjud tekitavad; 

13. peab kooskõlas 2030. aasta tegevuskava ja säästva arengu eesmärkidega vajalikuks 

tunnistada arenguriikide ja ELi vaheliste kaubandussuhete geograafilist 

tasakaalustamatust ja konkurentsi põllumajandussektoris ning edendada oma 

kaubanduspartneritega tasakaalustatumaid suhteid; 

14. kutsub ELi üles tagama, et tulevane ÜPP lahendaks praeguse ekspordile suunatud 

põllumajandusmudeliga seotud probleemid, edendades ELi siseturge ja lühikesi 

toidutarneahelaid jätkusuutlikult ning riikide majandusarengut kahjustamata, tagades 

samal ajal vastupanuvõime välistele vapustustele ja ohtudele; 
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15. märgib, et ELi põllumajandustoodete eksport ja import põhinevad kaubanduslepingutel; 

rõhutab, et need lepingud peaksid tagama ELi ja muu maailma põllumajandustootjatele 

võrdsed võimalused, koos soodustustega arenguriikidele; 

16. kutsub liikmesriike üles loobuma eesmärgist, mis näeb ette aina intensiivistuvat 

põllumajandust Euroopas, ning peatama ületootmise loomakasvatuses, kehtestades 

kohustusliku pindalapõhise karjakasvatussüsteemi; märgib murega, et ELi sõltuvus 

imporditud loomasöödast, eelkõige sojast, on suurendanud nõudlust EList väljaspool 

asuva maa järele, mis geneetiliselt muundatud soja pestitsiidi-intensiivse viljelemise 

tulemusena põhjustab raadamist, bioloogilise mitmekesisuse vähenemist, kogukondade 

ümberasustamist ja suurenenud mürgitamist; nõuab seetõttu tungivalt, et liikmesriigid 

vähendaksid ja järk-järgult lõpetaksid valgurikaste taimede impordi kolmandatest 

riikidest nagu Argentina ja Brasiilia; 

17. nõuab ühtlasi kogu asjaomase haritava maa ulatuses liblikõielisi sisaldava külvikorra 

kasutamist ning kogu ELi hõlmava valgustrateegia rakendamist, mille eesmärk on 

vähendada impordisõltuvust kolmandate riikide sojast; nõuab, et seniks kehtestaks 

köögiviljavalgu impordile säästlikkuse kriteeriumid; 

18. tuletab meelde, kui tähtis on suurendada kohalike põllumajandustootjate võimalusi 

liikuda väärtusahelas ülespoole, pakkudes neile abi ja toetust mahe- ja lisandväärtusega 

toodete tootmiseks ning uusi teadmisi ja tehnoloogiaid, kuna jätkusuutlikkuse 

saavutamine nõuab otseseid meetmeid loodusvarade säilitamiseks, kaitsmiseks ja 

suurendamiseks; 

19. nõuab loobumist taolistest kaudsetest ja mittesihtotstarbelistest toetustest nagu 

pindalatoetused; nõuab, et toetusi makstaks välja ainult siis, kui need annavad oma 

panuse sellistesse avalikesse hüvedesse nagu kohalikud töökohad, bioloogiline 

mitmekesisus, loomade heaolu, puhas õhk ja vesi ning heas seisundis elus mullastik; 

20. tuletab siinkohal meelde 2014.–2020. aasta ÜPP tootmiskohustusega seotud toetuste 

taastamisega põhjustatud turgu moonutava mõju; tuletab meelde, et piimakvootide 

tühistamine 2015. aastal, mis pidi ootuste kohaselt andma Euroopa 

põllumajandustoodetele uued turuväljundid arenguriikides, on veelgi suurendanud 

ületootmist, mille tulemuseks on madalamad hinnad ja mis mõjutavad piimasektori 

arengut nii Euroopas kui ka arenguriikides; 

21. kordab oma arvamust, et väljamaksed jaotuvad ebaühtlaselt; on arvamusel, et suuremaid 

põllumajandusettevõtteid ei ole stabiilse sissetuleku tagamiseks vaja sissetuleku 

kõikumise ajal tingimata sama palju toetada kui väiksemaid või väiksema sissetulekuga 

põllumajandusettevõtteid, sest suurematel on võimalik saada mastaabisäästu, mis aitab 

neil tõenäoliselt paremini vastu pidada; 

22. tuletab meelde, et nälg ja alatoitlus arengumaades on suuresti seotud ostujõu 

puudumisega ja/või maapiirkonna vaeste suutmatusega end ise ära majandada; nõuab 

seepärast tungivalt, et EL aitaks aktiivselt arengumaadel ületada põllumajandusliku 

tootmisega seotud takistusi (nt kehv infrastruktuur ja halb logistika); 

23. kutsub ELi ja tema liikmesriike üles selle asemel, et suurendada ELi 

põllumajandustoodete eksporti arenguriikidesse, tugevdama neis riikides omamaist 
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toiduainete tootmist, nagu soovitavad ka säästva arengu eesmärgid; nõuab tungivalt, et 

EL innustaks arenguriike suurendama ja mitmekesistama oma toiduainete toodangut, et 

rahuldada nii oma sisenõudlust kui ka suurenevat nõudlust arenguriikide omavahelisel 

turul, kuna ELi põllumajanduspoliitika ei saa üksi vastutada maailma kasvava 

elanikkonna toitmise eest; rõhutab seetõttu maa hõivamise vastu peetava võitluse 

tähtsust arenguriikides; 

24. nõuab, et EL reageeriks arenguriikide üleskutsele kaitsta nende toiduainetetootmist ja 

elanikkonda odava impordi võimaliku hävitava mõju eest; 

25. juhib tähelepanu sellele, et rohkem kui pooled vähim arenenud riikide elanikest elavad 

2050. aastal endiselt maapiirkondades ning et säästva põllumajanduse arendamine 

arenguriikides aitab vallandada nende maakogukondade potentsiaali, säilitada 

maapiirkondade elanikkonda ning vähendada vaeghõivet, vaesust ja toiduga 

kindlustamatust, mis omakorda aitab lahendada sundrände algpõhjuseid; 

26. väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle tekitada ÜPP toetatavate projektide abil 

tööhõivevõimalusi ja tulu teenivad tegevusi rändajate päritolu- ja transiidipiirkondades; 

kutsub komisjoni üles rakendama ELi ja Aafrika Liidu vahetusprogramme koostöö ja 

dialoogi kaudu põllumajandusliku toidutööstuse ja põllumajandusliku innovatsiooni 

valdkonnas; 

27. tunnistab olulist rolli, mida kosmosetehnoloogiad (nt Euroopa GNSSi Agentuuri 

hallatavates ELi kosmose- ja satelliitprogrammides (Galileo, EGNOS ja Copernicus) 

välja arendatud tehnoloogiad) võivad etendada ÜRO säästva arengu eesmärkide 

saavutamisel, pakkudes taskukohaseid lahendusi üleminekuks täppispõllumajandusele, 

mille abil kaotataks jäätmed, hoitaks kokku aega, vähendataks kurnatust ja 

optimeeritaks seadmete kasutamist; 

28. kutsub komisjoni üles uurima lähemalt kosmoseteaduse tehnoloogiaid ja rakendusi ning 

tulemusliku arengukoostöö ülemaailmset partnerlust kui mehhanisme, mis võiksid 

aidata teostada põllukultuuride, kariloomade, metsanduse, kalanduse ja vesiviljeluse 

seiret, toetada põllumajandustootjaid, kalureid, metsandustöötajaid ja 

poliitikakujundajaid jõupingutustes kasutada säästva toidutootmise saavutamiseks 

mitmekesiseid meetodeid ning reageerida sellega seotud väljakutsetele; 

29. rõhutab, et üldiselt peab põllumajanduskaubandus aitama partnerluspõhiselt vähendada 

ülemaailmset ebavõrdsust ja tuua tulevikus kõigile kaubanduspartneritele rohkem 

kaasavaid sotsiaalseid hüvesid, püsides samas meie planeedi ökoloogilistes piirides. 
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