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LÜHISELGITUS

Arengupoliitika seisukohast võiks välja pakkuda täiesti teistsuguse ühise 
põllumajanduspoliitika kui see, mille komisjon oma reformiettepanekutes esitas. Samas on 
eelmiste ÜPP reformide käigus lahendatud rida hästituntud ebakõlasid ning sama suunda 
jätkavad ka komisjoni praegused ettepanekud. Põllumajandustoetused on enamalt jaolt 
tootmisest lahutatud ning turusekkumismehhanismide ja eksporditoetuste rolli on oluliselt 
vähendatud.

Uusima reformiettepaneku olulisemaid uuendusi on otsetoetuste kohustuslik 
keskkonnasäästlikkuse komponent, milleks toetatakse keskkonnasäästlikkuse meetmeid kogu 
ELis, seades esikohale kliima- ja keskkonnapoliitika eesmärgid. See ei tekita konkurentsi 
arenguriikide põllumajandusettevõtjatega. Lisaks aitavad kohustuslikud keskkonnameetmed 
pidurdada paljusid arenguriike rängalt mõjutavat kliimamuutust. Kuigi üksikasjades tuleb 
võib-olla täiustusi teha, toetab raportöör kindlalt komisjoni ettepaneku keskkonnasäästlikkuse 
komponenti. 

Positiivsest suundumusest hoolimata leidub aga praegugi tõsiseid probleeme, mida tuleks 
arengupoliitika seisukohast lahendada. Reformitud ühisel põllumajanduspoliitikal on endiselt 
välismõju, mis komisjoni ettepanekutes piisavalt ei kajastu. Seetõttu tuleb ÜPP määrusi 
hoolikalt kontrollida, pidades silmas aluslepingus sätestatud kohustust tagada 
poliitikavaldkondade arengusidusus (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 208). 

ÜPP mõju arenguriikidele ei ole ühetaoline, kuid on tõendatud, et konkreetsetel juhtudel 
võivad üksikud ÜPP meetmed põhjustada arenguriikides impordi järsku suurenemist, mis 
ohustab kohalike põllumeeste elatist ning õõnestab arenguriikide põllumajanduspoliitikat, 
mille eesmärgiks on pikaajalise toiduga kindlustatuse tagamine. Kui vaadelda 
poliitikavaldkondade arengusidusust laiemalt kui lihtsalt kahjustamisest hoidumine, siis 
võiksid mõned nn teise samba elemendid aidata luua koostoimet ja tõhustada koostööd 
Euroopa Liidu ning arenguriikide põllumajandusettevõtjate vahel. 

Seetõttu esitab raportöör muudatusettepanekud, lähtudes järgmisest:

● ÜPP tuleks seada ELi poliitikavaldkondade arengusidususe laiemasse raamistikku ning 
selle välismõju tuleks hoolikalt jälgida, kaasates partnerriikide valitsusi ja sidusrühmi.

● Eksporditoetused tuleks järk-järgult täiesti kaotada. Eksporditoetust ei tohiks anda, kui on 
oht, et arenguriikide kohalikele tootjatele tekitatakse tõsist kahju. Üldiselt võivad 
turvaabinõuna rakendatavad meetmed, näiteks sekkumiskokkuost, aidata ELi-väliste 
tootjate kohandamiskulusid korvata. 

● ELi poliitika ja sõltuvus valgurikaste kultuuride impordist avaldab eksportivatele 
arenguriikidele kahjulikku keskkonna- ja sotsiaalset mõju. Liblikõieliste taimede 
kasvatamise toetamine Euroopas võib leevendada ka kliimamuutust ning aidata säilitada 
bioloogilist mitmekesisust ja pinnase viljakust. 
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● Nagu arengukomisjon juba 2011. aastal soovitas, tuleks „lahutada otsetoetused tootmisest, 
et tagada võrdsed tingimused ELi ja arenguriikide põllumajandustoodetele ning ergutada 
ausat kaubandust ja majanduskasvu”.

Raportöör mõistab, et nendest muudatustest üksi ei piisa ülemaailmse toiduga kindlustatuse 
tagamiseks ning arengumaade põllumajandusturgude toimimisega seotud probleemide 
lahendamiseks. Arenguriikidele avaldavad olulist mõju ka muud poliitikavaldkonnad, 
eelkõige ELi kaubanduspoliitika, aga ka energeetika- ja toiduga kindlustatuse poliitika, kuid 
neid probleeme ei saa käesoleva reformiettepaneku raames lahendada. 

Veel üks teema, mida ei saa kõnealuse määruse raames käsitleda, on ettepanek luua kaebuste 
esitamise mehhanism, mida arenguriigid saaksid kasutada ELi toimimise lepingu artiklis 208 
sätestatud arengueesmärkide rikkumise korral. Raportöör teeb ettepaneku tegelda selle 
probleemiga laiemas arengukontekstis, nt Euroopa Parlamendi 2012. aasta raportis 
poliitikavaldkondade arengusidususe kohta.

Arengupoliitikat ja poliitilist dialoogi tuleb kasutada sihipäraselt, et arengumaad saaksid
rahvusvahelisest põllumajandustoodetega kauplemisest kasu ning võiksid nagu ELgi kasutada 
kaasaegseid turuhaldusinstrumente. Meetmed, millel on ühes arenguriigis positiivne mõju, 
võivad teises riigis kahjulikuks osutuda. Sellepärast püüdis raportöör lähtuda pigem 
põhimõtetest kui turgude mikrotasandi juhtimisest.

Poliitikavaldkondade arengusidususe tagamisel on suurimaks probleemiks see, kui 
arenguriikide ja ELi huvid vastuollu satuvad. Kaugemas perspektiivis on aga võimalik huvisid 
kooskõlastada ning luua mõlemale poolele kasulikke olukordi. Seega ei ole raportööri 
ettepanekute sihiks mitte ÜPP õigustatud eesmärkide õõnestamine, vaid valitud kohanduste 
tegemine seal, kus see on arengupoliitika seisukohast vajalik.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Reformiga tuleks tagada, et Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 208 
kohaselt võetakse ÜPPs arvesse 
arengukoostöö eesmärke, kaasa arvatud 
ÜROs ja muudes rahvusvahelistes 
organisatsioonides heaks kiidetud 
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eesmärgid. Käesoleva määruse kohaselt 
võetud meetmed ei tohiks ohustada 
arenguriikide, eelkõige vähim arenenud 
riikide toidutootmisvõimet ja pikaajalist 
toiduga kindlustatust, ning need peaksid 
aitama täita ELi kohustusi kliimamuutuse 
leevendamisel.

Or. en

Selgitus

Vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 208 tuleb arengueesmärke arvestada kõigis ELi 
meetmetes, mis tõenäoliselt arenguriike mõjutavad. Arenguriikide põllumajanduse arengu 
hõlbustamine ja ülemaailmse toiduga kindlustatuse suurendamine on ELi arengupoliitika 
olulised ülesanded. ELi põllumajanduspoliitika avaldab välismõju, eelkõige 
põllumajandustoodetega kauplemisel. Poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõtte 
kohaselt tuleb jälgida ja võimaluse korral vältida võimalikku kahjulikku mõju kohalikele 
põllumajandusturgudele ja arengumaade tootjatele.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 68 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(68 a) Poliitikavaldkondade 
arengusidususe põhimõtte kohaselt tuleks 
ÜPP rakendamist korrapäraselt jälgida ja 
hinnata selle mõju arenguriikide, eelkõige 
vähim arenenud riikide 
toidutootmisvõimele ning pikaajalisele 
toiduga kindlustatusele.

Or. en

Selgitus

Põhjendus peaks kajastama esitatud uut artiklit korrapäraste mõjuhinnangute kohta.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 110 a
Mõjuhinnangud arengumaade kohta
1. ELi toimimise artikli 208 kohaselt tuleb 
ÜPP mõju arenguriikide 
toidutootmisvõimele ning pikaajalisele 
toiduga kindlustatusele korrapäraselt ja 
sõltumatult hinnata, pöörates erilist 
tähelepanu kohalike ja väiketootjate 
olukorrale. Hindamisel võetakse arvesse 
ka tõendeid, mida esitavad ELi 
kaubanduspartneritest arenguriikide 
valitsused, põllumajandusettevõtjate 
organisatsioonid, kodanikuühiskonna 
organisatsioonid ning muud 
arenguriikide sidusrühmad. 
2. Komisjon määratleb rakendusaktide 
abil mõjuhinnangu ulatuse ja menetluse, 
võttes arvesse asjakohaseid rahvusvahelisi 
algatusi, eelkõige toiduga tegeleva ÜRO 
eriraportööri ja FAO toiduga 
kindlustatuse komitee algatusi. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.
3. Komisjon esitab nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile iga-aastase aruande 
hindamise tulemuste, saadud tõendite ja 
ELi poliitilise reageeringu kohta.

Or. en

Selgitus

ÜPP eri instrumentide mõju arenguriikide põllumajanduse arengule sõltub muuhulgas 
maailmaturu hindadest, kaubandusrežiimidest, tootmisvõimsustest ja partnerriikide 
poliitilistest valikutest. Nagu tõdetakse komisjoni mõjuhinnangus ÜPP reformiettepanekutele, 
tuleb mõju hinnata juhtumipõhiselt. Seetõttu peab hindamine olema korrapärane ja hõlmama 
partnerriikidelt teabe saamise mehhanisme ning seejuures tuleb arvesse võtta rahvusvahelist 
arengut antud valdkonnas. 
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