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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 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 järk-järgult täielikult 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”.

Arengupoliitikat ja poliitilist dialoogi tuleb kasutada sihipäraselt, et arengumaad saaksid 
rahvusvahelisest põllumajandustoodetega kauplemisest kasu ning võiksid nagu ELgi 
rakendada kaasaegseid turuhaldusinstrumente. Raportöör mõistab, et mõningaid probleeme ei 
ole võimalik käesoleva määruse raames lahendada, näiteks EL-AKV tarneahelate ning AKV 
riikide siseste tarneahelate tugevdamine. Kuna arenguriikide tootmissüsteemid on arenenud 
ELi süsteemiga paralleelselt, on need omavahel tihedasti seotud ning ELi tarneahelate 
tugevdamise püüded nurjuvad, kui seda vastastikust seotust piisavalt arvesse ei võeta ja 
täiustatakse ainult ELi siseseid tarneahelaid. Näiteks tuleks arenguriikides, eelkõige vähim 
arenenud riikides, ergutada kaasaegsete turuhaldusinstrumentide kasutamist, nagu 
läbipaistvuse ja suutlikkuse suurendamine, õigeaegne standarditeabe vahetamine, tehnilised 
eeskirjad ja lepingute üle peetavate läbirääkimiste toetamine.

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 
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.
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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 94

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(94) Liidu ühtne turg sisaldab 
kauplemissüsteemi liidu välispiiridel. 
Kauplemissüsteem peaks hõlmama 
imporditollimakse ja eksporditoetusi ning 
peaks põhimõtteliselt liidu turgu 
stabiliseerima. Kauplemissüsteem peaks 
põhinema mitmepoolsete
kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus 
võetud kohustustel ning kahepoolsetel 
kokkulepetel.

(94) Liidu ühtne turg sisaldab 
kauplemissüsteemi liidu välispiiridel. 
Kauplemissüsteem peaks hõlmama 
imporditollimakse ja peaks ka edaspidi 
piiratud aja jooksul hõlmama 
eksporditoetusi ning peaks põhimõtteliselt 
liidu turgu stabiliseerima. 
Kauplemissüsteem peaks põhinema 
mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste 
Uruguay voorus võetud kohustustel ning 
kahepoolsetel kokkulepetel ja selles tuleks 
arvesse võtta liidu arengueesmärke ning 
kohustusi arengumaade ees.

Or. en

Selgitus

Põhjendus peaks kajastama soovitatud muudatusi eksporditoetusi käsitlevates sätetes.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 107

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(107) Kolmandatesse riikidesse (107) Kolmandatesse riikidesse 
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eksportimisel selliste toetuste määramine, 
mis põhinevad liidu ja maailmaturuhinna 
vahel ning mille puhul piirdutakse liidu 
WTO kohustustega, peaks kaitsma liidu 
osalemist käesoleva määruse 
reguleerimisalasse jäävate teatavate toodete 
rahvusvahelises kaubanduses. 
Subsideeritud ekspordi suhtes tuleks 
rakendada väärtuselisi ja koguselisi 
piiranguid.

eksportimisel selliste toetuste määramine, 
mis põhinevad liidu ja maailmaturuhinna 
vahel ning mille puhul piirdutakse liidu 
WTO kohustustega, peaks kaitsma liidu 
osalemist käesoleva määruse 
reguleerimisalasse jäävate teatavate toodete 
rahvusvahelises kaubanduses. 
Subsideeritud ekspordi suhtes tuleks 
rakendada väärtuselisi ja koguselisi 
piiranguid ning see ei tohiks ohustada 
arenguriikide toidutootmisvõimet ega 
pikaajalist toiduga kindlustatust.
Eksporditoetused tuleks 2017. aastaks 
järk-järgult kaotada. 

Or. en

Selgitus

Põhjendus peaks kajastama soovitatud muudatusi eksporditoetusi käsitlevates sätetes.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 109 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(109 a) Poliitikavaldkondade 
arengusidususe tagamiseks tuleks 
komisjonile delegeerida volitused 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaste õigusaktide vastuvõtmiseks, 
mis käsitlevad eksporditoetuste andmise 
kriteeriume ja menetlusi arengumaadesse 
eksportimisel.

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepanekut põhjenduse 107 kohta.



PA\895755ET.doc 7/10 PE485.893v01-00

ET

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
Poliitikavaldkondade arengusidusus 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
208 kohaselt võetakse käesoleva määruse 
rakendamisel arvesse arengukoostöö 
eesmärke, kaasa arvatud ÜROs ja muudes 
rahvusvahelistes organisatsioonides heaks 
kiidetud eesmärgid. Käesoleva määruse 
kohaselt võetud meetmed ei ohusta 
arenguriikide, eelkõige vähim arenenud 
riikide toidutootmisvõimet ja pikaajalist 
toiduga kindlustatust ning aitavad 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 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldsätted Üldsätted
Võttes arvesse liidu ja teatavate 
kolmandate riikide vahelise kauplemise 
eripära ja mõne põllumajandustoote 
eripära, antakse komisjonile artikli 160 

Võttes arvesse liidu ja teatavate 
kolmandate riikide vahelise kauplemise 
eripära ja mõne põllumajandustoote 
eripära, antakse komisjonile artikli 160 
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kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks tingimused, 
mille alusel loetakse, et imporditud tooted 
vastavad piisaval määral liidu 
turustamisstandardite nõuetele, ja 
tingimused, millega kehtestatakse erandid 
artiklist 58, ja tingimused, mis on seotud 
liidust eksporditavate toodete suhtes 
turustamisstandardite kohaldamisega.

kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks tingimused, 
mille alusel loetakse, et imporditud tooted 
vastavad piisaval määral liidu 
turustamisstandardite nõuetele, ja 
tingimused, millega kehtestatakse erandid 
artiklist 58, ja tingimused, mis on seotud 
liidust eksporditavate toodete suhtes 
turustamisstandardite kohaldamisega. 
Kooskõlas ELi arengueesmärkide ja 
rahvusvaheliste kohustustega pööratakse 
erilist tähelepanu asjatute takistuste
kõrvaldamisele arenguriikide ekspordi 
valdkonnas ning õigeaegsele teatamisele 
nende riikide jaoks eriti huvipakkuvatest 
muutustest.

Or. en

Selgitus

Artikkel peaks paremini kajastama ELi konkreetseid kohustusi tehniliste kaubandustõkete 
lepingu raames, mille kohaselt lepinguosalised tagavad, et tehnilised eeskirjad, standardid ja 
vastavushindamismenetlused ei tekita arenguriikide ekspordile asjatuid tõkkeid.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 117 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldeeskirjad Üldeeskirjad
1. Ilma et see piiraks selliste juhtude 
kohaldamist, mil käesoleva määruse 
kohaselt nõutakse impordi- või 
ekspordilitsentsi, tuleb vabasse ringlusse 
lubamiseks importimisel või ühe või mitme 
põllumajandustoote liitu või liidust 
eksportimisel esitada litsents, võttes 
arvesse litsentside vajalikkust asjaomaste 
turgude korraldamisel ja eelkõige
asjaomaste toodetega kauplemise üle 
järelevalve pidamisel.

1. Ilma et see piiraks selliste juhtude 
kohaldamist, mil käesoleva määruse 
kohaselt nõutakse impordi- või 
ekspordilitsentsi, tuleb vabasse ringlusse 
lubamiseks importimisel või ühe või mitme 
põllumajandustoote liitu või liidust 
eksportimisel esitada litsents, võttes 
arvesse litsentside vajalikkust asjaomaste 
turgude korraldamisel, asjaomaste 
toodetega kauplemise üle järelevalve 
pidamisel ja vajaduse korral 
arengumaadega toimuva kaubavahetuse 
jälgimisel ning kooskõla tagamisel ELi 
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arengueesmärkidega.

Or. en

Selgitus

Ekspordilitsentse võiks kasutada vahendina, mis võimaldab jälgida ja võimalusel reguleerida 
tundlike toodetega kauplemist kaubavahetuses arengumaadega, et vältida arenguriikide 
kujuneva põllumajandussektori kahjustamist. Ühepoolseid ekspordipiiranguid välditakse 
tiheda koostöö abil asjaomase partnerriigi valitsusega.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 136 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Poliitikavaldkondade arengusidususe 
tagamiseks ei anta arengumaadesse 
eksportimiseks eksporditoetust, kui on 
oht, et antud toote eksportimine 
kahjustaks kohalikke tootjaid. 
Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt käesoleva 
määruse artiklile 160, et määrata kindlaks 
eksporditoetuste andmise tingimused ja 
menetlused arengumaadesse 
eksportimisel.

Or. en

Selgitus

Üleminekuaja jooksul, mil eksporditoetusi saab veel kasutada, peaks komisjon kindlaks 
määrama kriteeriumid ja menetlused eksporditoetuste andmiseks arenguriikidesse, eelkõige 
vähim arenenud riikidesse eksportimisel, et tagada ekspordi kooskõla ELi 
arengueesmärkidega. Eelkõige välditakse eksporditoetuste andmist ekspordi puhul, mis võib 
arenguriikide kohalikke tootjaid kahjustada.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 165 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artikleid 133–141 kohaldatakse kuni 
31. detsembrini 2017.

Or. en

Selgitus

Eksporditoetused on selgelt kaubandust moonutav vahend. Kuigi EL on viimastel aastatel 
selle vahendi kasutamisel märgatavalt tagasihoidlikum olnud, ohustab selle kasutamise 
võimalus endiselt arengumaade haavatavaid tootjaid. ÜPP määruses tuleks anda selge 
kuupäev, millal selle vahendi kasutamine täielikult lõpetatakse.


