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ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. täheldab laialdast muret seoses ühise põllumajanduspoliitika väheneva, kuid kumulatiivse 
kahjuliku mõjuga arengumaadele; peab kahetsusväärseks, et komisjoni teatises ühise 
põllumajanduspoliitika eesmärkide kohta 2020. aastaks ei mainita seda mõju; nõuab, et 
uue ühise põllumajanduspoliitika põhieesmärk oleks põhimõtte „ära kahjusta arengumaid” 
järgimine;

2. nõuab, et 2013. aasta järgse ühise põllumajanduspoliitika raames kaotataks kõik 
eksporditoetused ja eraldataks otsetoetused tootmisest, et tagada võrdsed tingimused ELi 
ja arengumaade põllumajandustoodetele; palub komisjonil rahastada eraldamisest 
mõjutatud põllukultuuride tootmise üleminekukava, et toetada mahepõllunduslikke 
tootmisviise ja säästvat põllumajandustava;

3. kutsub ELi üles oma kaubandus- ja arengupoliitika raames edendama säästvat 
põllumajandustava ja toiduainetega varustamise sõltumatust arengumaades, et leevendada 
ühise põllumajanduspoliitika kumulatiivset kahjulikku mõju arengumaadele; peab väga 
oluliseks toiduga kindlustatuse tagamist vähim arenenud riikidele ja toiduainete 
puhasimpordiga arengumaadele, maade hõivamise keelustamist, omandiõiguste tagamist 
põlistele ja väiketalunikele, seemnemonopolide kaotamist ning sõltuvuse lõpetamist 
teatavatest pestitsiididest;

4. märgib, et toiduained ei ole üksnes kaup ning toidu kättesaadavus on eelkõige üks 
universaalsetest inimõigustest;

5. on arvamusel, et põllumajandussaaduste hindadega spekuleerimise vastu võitlemise 
meetmete valdkonnas tuleks uue ühise põllumajanduspoliitika raames kehtestada 
nõuetekohased mehhanismid ja eeskirjad põllumajandustoorme tuletisinstrumentide 
kaubavahetuse reguleerimiseks ja läbipaistvuse suurendamiseks; on veendunud, et EL 
peaks olema eeskujuks ja rajama ELi siseseid kohalikke põllumajandustoodete 
oksjoniturgusid ning turustussüsteeme, mis parandaksid väiketalunike 
läbirääkimispositsiooni toiduainete tarneahelas;

6. nõuab, et ELi ja Mercosuri riikide vahelise lepingu läbiräägitavat teksti muudetaks 
põhjalikult vastavalt komisjoni mõjuhinnangule, mis hoiatab ebaseadusliku metsaraide ja 
ebaseadusliku tööstusliku põllumajandustootmise ulatusliku suurenemise eest 
maakogukondade ja keskkonna arvelt ning miljonite töökohtade kadumise eest Euroopa 
maapiirkondades, mis takistab ühise põllumajanduspoliitika tõhusat rakendamist.


