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LÜHISELGITUS

Arengupoliitika seisukohast võiks välja pakkuda täiesti teistsuguse ühise 
põllumajanduspoliitika kui see, mille komisjon oma reformiettepanekutes esitas. Ulatuslikum 
ÜPP reform, kus otsetoetuste suunamist taotletaks senisest järjekindlamalt ja 
tootmiskohustusega seotud toetused järk-järgult kaotataks, aitaks tõhusamalt kõrvaldada 
viimaseid moonutusi, mida ÜPP on maailma turgudel tekitanud. 

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 endiselt 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 toiduainetega 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 täielikult lõpetada. 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 
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kasvatamise toetamine Euroopas võib leevendada ka kliimamuutust ning aidata säilitada 
bioloogilist mitmekesisust ja pinnase viljakust. 

● 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. Näiteks peaksid 
majanduspartnerluslepingud võimaldama toiduainete netoimportijatest arenguriikidel oma 
põllumajandussektorit ümber kujundada ja tugevdada ning ergutama neid seda tegema. 

Arengupoliitikat ja poliitilist dialoogi tuleb kasutada sihipäraselt, et arengumaad saaksid 
rahvusvahelisest põllumajandustoodetega kauplemisest kasu ning võiksid nagu ELgi kasutada 
kaasaegseid turuhaldusinstrumente. Üks selle valdkonna probleemidest on võimu 
koondumine toidutarneahela teatavatesse punktidesse. Arenguriikide ekspordipõhises 
põllumajanduses on sooduspositsioonil enamasti suurimad tootjad.

Poliitikavaldkondade arengusidususe tagamisel on seetõttu 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 eesmärgiks 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 
eesmärgid. Käesoleva määruse kohaselt 
võetud meetmed ei tohiks ohustada 
arenguriikide, eelkõige vähim arenenud 



PA\895747ET.doc 5/9 PE485.891v01-00

ET

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 kauplemisele. 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 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, mis 
toetab kogu liidus kohaldatavaid kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid. 
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
kasutama oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa selleks, et maksta lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast toetust 
põllumajandustootjate järgitavate 
kohustuslike põllumajandustavade eest, 
mille puhul võetakse arvesse eelkõige 
kliima- ja keskkonnapoliitika eesmärke. 
Need põllumajandustavad võivad olla 
lihtsate, üldistatud, mittelepinguliste ja iga-
aastaste meetmete kujul, mis lähevad 
kaugemale nõuetele vastavusest ja on 
seotud põllumajandusega, nt 
põllukultuuride mitmekesistamine, 
püsirohumaa säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad. Kõnealuste 
põllumajandustavade kohustuslik iseloom 

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, mis 
toetab kogu liidus kohaldatavaid kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid. 
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
kasutama oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa selleks, et maksta lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast toetust 
põllumajandustootjate järgitavate 
kohustuslike põllumajandustavade eest, 
mille puhul võetakse arvesse eelkõige 
kliima- ja keskkonnapoliitika eesmärke. 
Need põllumajandustavad võivad olla 
lihtsate, üldistatud, mittelepinguliste ja iga-
aastaste meetmete kujul, mis lähevad 
kaugemale nõuetele vastavusest ja on 
seotud põllumajandusega, nt 
põllukultuuride mitmekesistamine, 
püsirohumaa säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad, kaasa 
arvatud liblikõieliste taimede 
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peaks laienema ka põllumajandustootjatele, 
kelle põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad täielikult või osaliselt NATURA 
2000 aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. 
mai 1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 
vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Kui 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

kasvatamine, mis mõjub soodsalt nii 
kliimale kui ka keskkonnale. Kõnealuste 
põllumajandustavade kohustuslik iseloom 
peaks laienema ka põllumajandustootjatele, 
kelle põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad täielikult või osaliselt NATURA 
2000 aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. 
mai 1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 
vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Kui 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
oma otsetoetuste riikliku ülemmäära osa 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
maksmiseks teatavates sektorites selgelt 

(33) Liikmesriikidel tuleks lubada kuni 
2017. aastani kasutada oma otsetoetuste 
riikliku ülemmäära osa tootmiskohustusega 
seotud toetuse maksmiseks teatavates 
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määratletud juhtudel. Tootmiskohustusega 
seotud toetusteks kasutatavad vahendid 
olema piiratud asjakohase tasemega, 
võimaldades samal ajal sellist toetust anda 
liikmesriikides või nende konkreetsetes 
piirkondades, kus teatavaid 
põllumajandusliku tootmise viise või 
teatavaid põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel, keskkonnaalastel ja/või 
sotsiaalsetel põhjustel eriti tähtsaks ning 
kus valitseb teatav olukord. Liikmesriikidel 
tuleks lubada kõnealuseks toetuseks 
kasutada kuni 5 % oma riiklikust 
ülemmäärast või 10 % juhul, kui 
tootmiskohutusega seotud toetuse tase 
ületab 5 % vähemalt ühel aastal 
ajavahemikus 2010–2013. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel, kui teatavad 
konkreetsed tundlikud vajadused 
piirkonnas on tõendatud ja pärast 
komisjoni heakskiitu, saaksid liikmesriigid 
kasutada rohkem kui 10 % oma 
kõnealusest ülemmäärast. 
Tootmiskohustusega seotud toetust tuleks 
anda üksnes määral, mis on vajalik 
praeguse tootmistaseme säilitamise 
innustamiseks asjaomastes piirkondades. 
Kõnealune toetus peaks olema kättesaadav 
ka põllumajandustootjatele, kes 31. 
detsembril 2013 omavad määruse (EÜ) nr 
1782/2003 ja määruse (EÜ) nr 73/2009 
kohaselt jaotatud eritoetusõigusi ja kellel ei 
ole toetuskõlblikke hektareid toetusõiguste 
aktiveerimiseks. Seoses sellise vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
heakskiitmisega, mis ületab 10 % 
liikmesriigiti määratud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast, peaks komisjonil 
olema täiendavalt õigus võtta vastu 
rakendusakte ilma määrust (EL) nr 
182/2011 kohaldamata.

sektorites selgelt määratletud juhtudel. 
Tootmiskohustusega seotud toetusteks 
kasutatavad vahendid olema piiratud 
asjakohase tasemega, võimaldades samal 
ajal sellist toetust anda liikmesriikides või 
nende konkreetsetes piirkondades, kus 
teatavaid põllumajandusliku tootmise viise 
või teatavaid põllumajandussektoreid 
peetakse majanduslikel, keskkonnaalastel 
ja/või sotsiaalsetel põhjustel eriti tähtsaks 
ning kus valitseb teatav olukord. 
Liikmesriikidel tuleks lubada kõnealuseks 
toetuseks kasutada kuni 5 % oma riiklikust 
ülemmäärast või 10 % juhul, kui 
tootmiskohutusega seotud toetuse tase 
ületab 5 % vähemalt ühel aastal 
ajavahemikus 2010–2013. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel, kui teatavad 
konkreetsed tundlikud vajadused 
piirkonnas on tõendatud ja pärast 
komisjoni heakskiitu, saaksid liikmesriigid 
kasutada rohkem kui 10 % oma 
kõnealusest ülemmäärast. 
Tootmiskohustusega seotud toetust tuleks 
anda üksnes määral, mis on vajalik 
praeguse tootmistaseme säilitamise 
innustamiseks asjaomastes piirkondades. 
Kõnealune toetus peaks olema kättesaadav 
ka põllumajandustootjatele, kes 31. 
detsembril 2013 omavad määruse (EÜ) nr 
1782/2003 ja määruse (EÜ) nr 73/2009 
kohaselt jaotatud eritoetusõigusi ja kellel ei 
ole toetuskõlblikke hektareid toetusõiguste 
aktiveerimiseks. Seoses sellise vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
heakskiitmisega, mis ületab 10 % 
liikmesriigiti määratud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast, peaks komisjonil 
olema täiendavalt õigus võtta vastu 
rakendusakte ilma määrust (EL) nr 
182/2011 kohaldamata.

Or. en

Selgitus

Põhjendus tuleks kohandada tootmiskohustusega seotud toetust käsitlevate sätete 
muudatusettepanekutega.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Artikkel 3 a
Poliitikavaldkondade arengusidusus 

Kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 
208 võetakse käesoleva määruse 
rakendamisel arvesse arengukoostöö 
eesmärke, kaasa arvatud ÜROs ja teistes 
rahvusvahelistes organisatsioonides heaks 
kiidetud eesmärgid. Käesoleva määruse 
kohaselt võetud meetmed ei ohusta 
arenguriikide, eriti vähim arenenud 
riikide toidutootmisvõimet ja pikaajalist 
toiduga kindlustatust ning aitavad täita 
liidu kohustusi seoses kliimamuutuse 
leevendamisega.

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 kauplemisele. Poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõtte 
kohaselt tuleb jälgida ja võimaluse korral vältida võimalikku kahjulikku mõju kohalikele 
põllumajandusturgudele ja arengumaade tootjatele.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub [seitsmendal] 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

Käesolev määrus jõustub [seitsmendal] 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.
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Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 
2014.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 
2014.

Artiklit 14, artikli 20 lõiget 5, artikli 22 
lõiget 6, artikli 35 lõiget 1, artikli 37 lõiget 
1 ja artiklit 39 kohaldatakse siiski alates 
käesoleva määruse jõustumisest.

Artiklit 14, artikli 20 lõiget 5, artikli 22 
lõiget 6, artikli 35 lõiget 1, artikli 37 lõiget 
1 ja artiklit 39 kohaldatakse siiski alates 
käesoleva määruse jõustumisest.

Artikleid 38–41 kohaldatakse kuni 31. 
detsembrini 2017.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja 
vahetult kohaldatav kõikides 
liikmesriikides.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja 
vahetult kohaldatav kõikides 
liikmesriikides.

Or. en

Selgitus

Tootmiskohustusega seotud toetust käsitlevad sätted kaotatakse 2017. aastaks. See vähendab 
veelgi ÜPP kaubandust moonutavat mõju, mis võiks kahjustada arenguriikide 
põllumajanduse arengut.


