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ETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval arengukomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

– võttes arvesse komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 9. 
märtsi 2020. aasta ühisteatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Tervikliku Aafrika 
strateegia suunas“ (JOIN(2020)0004),

– võttes arvesse Aafrika maaelu rakkerühma 7. märtsi 2019. aasta aruannet,

– võttes arvesse ÜRO deklaratsiooni talunike ja muude maapiirkondades töötavate 
inimeste õiguste kohta,

– võttes arvesse ÜRO Peaassamblee otsust kuulutada aastad 2019–2028 
põllumajandusliku pereettevõtluse kümnendiks,

– võttes arvesse ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegiat aastani 2030,

1. tervitab asjaolu, et uus ELi ja Aafrika partnerlus toetab keskkonnasõbralike 
põllumajandustavade arendamist ja bioloogilise mitmekesisusega seotud probleemide 
kaasamist; on aga mures Aafrika riikide suure sõltuvuse pärast toiduainete impordist; 
tuletab sellega seoses meelde vajadust tagada Euroopa põllumajandus- ja 
kaubanduspoliitika sidusus kestliku arengu toetamiseks, tagades nende kestliku arengu 
eesmärkidele, inimõigustele ning väiketalunike ja teiste maapiirkondades elavate 
elanike õigustele avaldatava mõju analüüsi rakendamise; toetab mandritevaheliste 
kaubandusvõimaluste arendamist, hõlmates samas tundlike põllumajandustoodete 
kaitset ja säilitamist, et võimaldada piirkondadel oma tootmispotentsiaali suurendada; 
juhib tähelepanu sellele, et kaubanduslepingud peavad kohaliku põllumajanduse 
huvides järgima õiglase kaubanduse põhimõtet ja samal ajal tagama kestlikult toodetud 
toidu kättesaadavuse; palub komisjonil tagada, et kaubanduslepingud ei destabiliseeriks 
kohalikku põllumajandust, ei kahjustaks väikepõllumajandustootjaid ega suurendaks 
Aafrika mandri sõltuvust toiduainete tarnest;

2. kutsub ELi üles tihendama kestlikul moel koostööd kahe kontinendi vahel, sealhulgas 
vahetama eksperditeadmisi, tõhustama partnerlust teadusuuringute ja innovatsiooni 
valdkonnas ning parimate tavade vahetamisel põllumajanduses; juhib tähelepanu 
põllumajandus- ja toiduainesektori kesksele tähtsusele nii Aafrika kui ka ELi 
majanduses ja ühiskonnas; on seisukohal, et kestliku põllumajandussektori ja 
maapiirkondade arendamine on Aafrikas töökohtade loomise võimalikkuse ja kestliku 
arengu alus ning peaks seepärast olema ELi ja Aafrika suhete keskmes; kutsub ELi üles 
töötama välja konkreetse strateegilise seisukoha, et veelgi edendada loodusvarade 
kestlikku majandamist koos kestlike väärtusahelatega ning parandada koostööd ELi ja 
Aafrika vahel, pannes rõhku kliimaneutraalse tuleviku kujundamisele, et luua keskkond 
kestlikeks ja kliimamuutustele vastupanuvõimelisemateks investeeringuteks, tugevama 
kohaliku lisaväärtuse loomiseks ja kohalikuks tööhõiveks; on seisukohal, et EL peab 
märkimisväärselt arendama koostööd Aafrikaga nii maaelu arengu tavade kui ka 
agroökoloogiliste tavade valdkonnas, mis on ökoloogilise, sotsiaalse ja majandusliku 
kestlikkuse alus ning toob kasu väiketalunikele ja -kogukondadele, muutes nad 
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iseseisvamaks, ja Aafrika põllumajanduse kliimamuutustele vastupidavamaks; kutsub 
ELi ja liikmesriike üles tegema Aafrika partneritega aktiivselt koostööd, et luua 
koostoime ELi ja Aafrika strateegia, rohelise kokkuleppe poliitika, eelkõige strateegia 
„Talust taldrikule“ välismõõtme ja kaubanduspoliitika vahel, viia need kooskõlla 
arengupoliitikaga ja poliitikavaldkondade arengusidususe raames võetud kohustustega 
ning täiendada neid konkreetsete meetmetega kooskõlas kestliku arengu eesmärkidega, 
mis toetavad aktiivselt üleminekut kestlikele põllumajandusliku toidutööstuse 
süsteemidele, keskendudes lühikeste tarneahelate arendamisele, kohalikule tootmisele ja 
kohalikule turustamisele, mis toovad kasu inimestele ja kohalikule tarbimisele;

3. rõhutab Aafrika põllumajandus- ja toidusektori tähtsust inimväärsete ja kestlike 
töövõimaluste pakkumisel maapiirkondades; rõhutab, et märkimisväärse osa Aafrika 
tööjõu, eelkõige naiste ja noorte, elatusvahendid, sissetulek ja otsene tööhõive sõltuvad 
põllumajanduslikust toidutootmisest, töötlemisest ja turustamisest; rõhutab, et enamikul 
juhtudel puudutab see väikepõllumajandustootjaid ja põllumajanduslikke 
pereettevõtteid; märgib, kui oluline on edendada ja tõhustada meetmeid ja vahendeid, 
millega toetatakse toodete kvaliteedi parandamist, toodete mitmekesistamist, 
põllumajandustavade ajakohastamist, ohutuid töötingimusi ning meetmeid 
põllumajandustootjate, eelkõige naiste ja noore põlvkonna vastupanuvõime 
tugevdamiseks; palub komisjonil tagada, et ELi ja Aafrika partnerlus oleks vastastikku 
kasulik mõlemale mandrile turuvõimaluste, teadmiste vahetamise, õiglaste 
väärtusahelate ning kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise vahendite ja 
meetmete kättesaadavuse ning toetamise valdkonnas; palub, et ELi ja Aafrika 
partnerluses pandaks suurt rõhku põllumajanduse ja maaelu arengule, et edendada 
maapiirkondade majanduslikku stabiilsust ja elukvaliteeti;

4. rõhutab, et pestitsiidide kasutamine Aafrika intensiivses põllumajanduses võib lisaks 
keskkonnakahjule mõjutada ka nende töötajate tervist, kellel on väga väike võimalus 
saada taimekaitse- ja tervishoiualast koolitust; nõuab haridusalaseid ja 
koolitusmeetmeid säästva taimekaitse alaste lähenemisviiside ja pestitsiididele 
alternatiivsete võimaluste valdkonnas ning ohtlike ainetega kokkupuute minimeerimist; 
mõistab hukka pestitsiidide suhtes ELis kohaldatud topeltstandardi, mis võimaldab ELis 
keelatud ohtlike ainete eksporti Aafrika riikidesse ja teistesse kolmandatesse riikidesse; 
palub seetõttu muuta kehtivaid ELi eeskirju, et kooskõlas 1998. aasta Rotterdami 
konventsiooni ja rohelise kokkuleppega kõrvaldada selline õiguslik vastuolu;

5. rõhutab tütarlaste ja naiste olulist panust kogu Aafrika mandri põllumajandusse ja 
maapiirkondade majandusse; tuletab meelde, et peaaegu pool põllumajanduslikust tööst 
teevad Aafrikas ära naised, samas on naistalunikud enamasti väiketootjad või 
elatuspõllumajandusega tegelevad talunikud, kellel puudub vajalik juurdepääs teabele, 
laenudele ja maale; peab seetõttu ülimalt oluliseks toetada ja suurendada noorte 
tüdrukute ja naiste mõjuvõimu Aafrikas; kutsub ELi üles toetama partnerriike eelkõige 
nende kinnisvaraõiguse parendamisel sellega, et tunnustatakse naiste universaalset 
õigust olla täieõiguslik maaomanik;

6. on eriti mures asjaolu pärast, et Aafrikas hoogustub metsade hävitamine, näiteks 2020. 
aasta märtsis oli Kongo jõgikond maailma suuruselt teine raadatud piirkond ning 
raadatud ala oli seal varasemate aastatega võrreldes enam kui kahekordne; tuletab 
meelde, et Aafrika troopiliste metsade hävitamine toob kaasa bioloogilise 
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mitmekesisuse ja süsinikdioksiidi sidumise võime vähenemise, samuti metsades elavate 
põlisrahvaste elupaikade ja eluviiside pöördumatu kadumise; kutsub komisjoni üles 
esitama viivitamata ettepaneku hoolsuskohustust käsitleva ELi siduva õigusraamistiku 
kohta, tuginedes OECD suunistele ja vastutustundlikule ärikäitumisele; nõuab, et 
Euroopa ettevõtted tuvastaksid ja ennetaksid üleilmsetes tarneahelates, sealhulgas 
alltöövõtukettides, inimõiguste ja keskkonnaõiguste rikkumisi ning annaksid neist 
teada, ning seda nimelt kõigi sektorite kõigi majandussubjektide osas, eelkõige aga 
nende sektorite osas, mida arengumaades peetakse kõrge riskiga sektoriteks, nagu 
tooraine-, kakao-, kohvi- ja metsandussektor; nõuab, et Aafrika riikidega sõlmitud 
kaubanduslepingud sisaldaksid siduvaid sätteid; nõuab tungivalt, et EL teeks 
partnerluslepingute kaudu koostööd valitsuste ja ülemaailmsete osalejatega, et edendada 
ülemaailmsel tasandil ühtset lähenemisviisi ühiste tegevuskavade väljatöötamiseks, et 
kaitsta ja parandada metsade, vete ja mereökosüsteemide majandamist vastavalt Pariisi 
kokkuleppele ja kestliku arengu eesmärkidele;

7. tuletab meelde, et metsad aitavad märkimisväärselt kaasa kliimaeesmärkide 
saavutamisele, bioloogilise mitmekesisuse kaitsele ning kõrbestumise ja äärmusliku 
mullaerosiooni ennetamisele; rõhutab, et ELi ja Aafrika ühised jõupingutused peaksid 
toetama kliimamuutustele vastupidava põllumajanduse ja metsanduse, samuti maaelu 
kestlikku arendamist ning vaesuse, nälja ja alatoitumuse kaotamiseks ülioluliste ohutute 
kestlike toidusüsteemide väljatöötamist; rõhutab, kui oluline on tagada põllumajanduse, 
eluslooduse ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse vastastikune täiendavus, ning rõhutab 
vajadust edendada kestlikke põllumajandustavasid, nt agrometsandus, selle asemel, et 
kasutada monokultuure, mis kurnavad muldasid ja vähendavad bioloogilist 
mitmekesisust, kasutavad rohkem maad ja halvendavad kohalike kogukondade toiduga 
varustamist; rõhutab selliste looduskaitsekavade olemasolu, mis on suunatud 
põllumajandustootjatele, kes rendivad oma maad eluslooduse kaitse eesmärgil, pakuvad 
kohalikke töökohti ja parandavad kooseksisteerimist looduslike liikidega; tunneb 
sellega seoses heameelt algatuse NaturAfrica üle, mille eesmärk on kaitsta elusloodust 
ja ökosüsteeme ning pakkuda kohalikele elanikele samal ajal võimalusi töötamiseks 
rohelistes sektorites;

8. rõhutab, et Euroopa Liit peaks tagama, et toiduainete tootmisel nii toote kui ka 
tootmismeetodi puhul kohaldataks sama kõrgeid ohutus- ja säästvusstandardeid, 
eelkõige pidades silmas strateegia „Talust taldrikule“ ja bioloogilise mitmekesisuse 
strateegia aastani 2030 kõrgemaid eesmärke;

9. peab kahetsusväärseks, et ei ole tunnistatud karjamaade strateegilist tähtsust, mis 
katavad umbes 43 % Aafrika maapinnast ja on seetõttu olulised süsiniku sidujad; palub 
komisjonil koos kohalike kogukondade ja kohalike sidusrühmadega töötada välja 
strateegia selle potentsiaali optimeerimiseks kestliku karjatamise majandamise kaudu, 
näiteks karjakasvatajate poolt;

10. mõistab hukka maa hõivamise ulatuse Aafrikas; rõhutab, et see on jõhker tava, mis seab 
ohtu toiduainetega varustamise sõltumatuse ja Aafrika maakogukondade 
püsimajäämise; rõhutab, et Aafrika kontinent, kus rahvastiku arv kasvab 2050. aastaks 
eeldatavalt 2,5 miljardini, on endiselt alatoitumusest kõige enam mõjutatud piirkond; 
tuletab meelde, et juurdepääs maale on toiduga kindlustatuse tagamiseks hädavajalik; 
rõhutab, et maaomandi kasvav kontsentratsioon suurendab sageli sundrännet ja 
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inimõiguste rikkumisi, samas kui toorainete kasutamine Aafrikas süvendab veelgi 
olemasolevaid konflikte või loob uusi ning toob koos maa hõivamisega kaasa kohaliku 
elanikkonna ärakasutamise ja rõhumise; nõuab pikaajalist põllumajandusstrateegiat, et 
edendada Aafrika toiduga kindlustatust, ning nõuab, et riiklikud, piirkondlikud ja 
kohalikud ametiasutused tugevdaksid maaga seotud õigusi ja võtaksid vastu põhimõtted 
maa paremaks majandamiseks; rõhutab vajadust käivitada kaasav protsess maa 
hõivamisega seotud poliitika ja meetmete väljatöötamiseks, rakendamiseks ja 
järelevalveks, kuhu kaasataks tulemuslikult ka kohalikud ettevõtjad ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonid; nõuab, et maa-, kalavarude ja metsavalduse 
vastutustundliku haldamise vabatahtlikke suuniseid (VGGT) järgitaks kõigis maaga, s.h 
kaubandusega seotud õiguste edendamise projektides, samuti selliste meetmete võtmist, 
mis tagaksid, et need projektid ei ohusta väiketalunike maaga seotud õigusi;

11. märgib, et näiteks karjatamisõigus ja ühiskarjamaad kujutavad endast traditsioonilisi 
maakasutusõigusi, mis tuginevad tavaõigustele, mitte tõendatud omandiõigustele; 
rõhutab siiski nende tavaõiguste kaitse otsustavat tähtsust maapiirkondade elanike 
jaoks;

12. nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja EL suurendaksid märkimisväärselt Aafrika riikidele 
antavat ametlikku arenguabi, mis on suunatud sotsiaalsete, majanduslike ja 
keskkonnaalaste arengueesmärkide elluviimiseks ning põllumajandusuuringute ja -
koolituse läbiviimiseks, võttes eelkõige arvesse bioloogilise mitmekesisuse säilitamist ja 
kliimamuutustega kohanemise poliitikat, et aidata Aafrika põllumajandustootjatel 
vajalikul määral kohaneda kliimakriisiga; nõuab agroökoloogia tunnustamist kestlike 
põllumajandus- ja toidusüsteemide alusena ning kohalike põllumajandustootjate jaoks 
parema taristu ja väärtusahelate väljatöötamist; rõhutab lisaks võimalusi ja potentsiaali, 
mida pakub nende eesmärkide saavutamiseks partnerlus erasektoriga; rõhutab, et 
partnerluse suhtes erasektori osalejatega tuleb kohaldada täpseid valikukriteeriume, 
avalikku järelevalvet, hindamisprotsesse ja sõltumatuid kaebuste esitamise 
mehhanisme; rõhutab veel, et erasektori poolse toetamise tingimuseks peab olema 
inimõiguste austamine ja see, et tunnustatakse õigust toidule; rõhutab, et seotud 
arenguabi, mis edendab Euroopa ettevõtjate juurdepääsu nendele rahalistele 
vahenditele, tuleb välja jätta; rõhutab, et uues ELi ja Aafrika partnerluses tuleb 
tunnustada kohalike osalejate ja kodanikuühiskonna organisatsioonide mitmeid rolle ja 
panust ning seetõttu vajadust kaasata nad poliitilisse ja poliitikaalasesse dialoogi 
kõikidel tasanditel ning rakenduskavade ettevalmistamisse, jälgimisse ja hindamisse; 
juhib tähelepanu sellele, et Aafrikas õnnestub muutus saavutada kõige paremini siis, kui 
tunnustatakse head valitsemistava ja toetussummade läbipaistvat jaotamist ning 
kuritarvituste eest karistatakse;

13. peab tervitatavaks Aafrika maaelu rakkerühma ettepanekut luua Euroopa-Aafrika 
mestimisprogramm, laiendades seda selleks, et ühendada ELi liikmesriikide ja Aafrika 
partnerriikide põllumajandusasutused, näiteks põllumajandustootjate organisatsioonid ja 
ühistud, maapiirkondade naiste ja noorteorganisatsioonid, et sel moel jagada häid 
tavasid ja edendada suhteid tihedalt seotud ja sarnaste partnerite vahel; rõhutab, et ELi 
ja Aafrika ühine Aafrika maapiirkondade rakkerühm koostas 2018. aastal loetelu 
meetmetest, mille eesmärk on suurendada Aafrika enda toidutootmist, ning et see 
loetelu on endiselt ELi ja Aafrika partnerluse oluline alus, rõhutab olulist rolli, mis 
Aafrika põllumajandustootjate organisatsioonidel ja kooperatiividel võib olla 
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põllumajandustootjate läbirääkimispositsiooni ja nende tulude parandamisel, seadmetele 
ja teenustele juurdepääsu hõlbustamisel ning toodete turustamisega seotud riskide 
vähendamisel; on seisukohal, et kogemuste vahetamine Aafrika ja Euroopa 
organisatsioonide vahel tooks vastastikust kasu;

14. julgustab Aafrika ja Euroopa professionaalseid põllumajandusorganisatsioone tegema 
koostööd, et edendada nende rolli põllumajanduse kestlikkusega seotud ühiste 
probleemide lahendamisel ning arendada väärtusahelate korraldamise ja tootmisalaste 
tavade vahetamist;

15. kutsub ELi ja Aafrika partnerlust üles suunama oma jõupingutused põllumajanduse 
valdkonnas sellele, et kaitsta Aafrika riikide õigust toiduainetega varustamise 
sõltumatusele, suurendada esmajärjekorras nende toiduga kindlustatust, samuti nende 
suutlikkust rahuldada oma elanikkonna toitumisvajadusi, eelkõige valkude osas, ning 
edendada kohalikku, väikesemahulist ja agroökoloogilist põllumajandust, mis tagab 
kõigile toiduga ja toitumisalase kindlustatuse ning suurema vastupanuvõime kriisidele, 
eelkõige kliimakriisile, pöörab tähelepanu kestlikule ja tervislikule toidutootmisele ning 
põllumajandustootjate sotsiaalsele ja majanduslikule heaolule ning nende 
elatusallikatele; nõuab, et Euroopa Liidu koostöökokkulepetes seataks taas prioriteediks 
kestliku põllumajanduse arengu toetamine ja muudetaks kolmandate riikide 
põllumajandustootjad autonoomseks; rõhutab, kui oluline on luua Aafrikas 
piirkondlikud ja kohalikud turud, et muuta kohapealsed turustusvõrgud ja toiduga 
kindlustatus vastupanuvõimelisemaks; tuletab meelde, et uues partnerluses tuleks 
lugeda prioriteetideks alatoitluse kaotamine kõigis selle vormides ja kestliku arengu 
eesmärk nr 2 (nälja kaotamine); rõhutab, et kindlate ning kestlike agraar- ja 
toidusüsteemide loomist tuleb edendada kohaliku põllumajanduspoliitika, 
keskkonnasäästlike põllumajandustavade, kohaliku tootmise, heas seisundis 
maapiirkondade, bioloogilise mitmekesisuse ja loodusvarade kaitse ning sanitaar- ja 
fütosanitaarstandardite kasutuselevõtu abil; märgib, et nii põllumajandustootjate 
tootmiskulude kui ka põllumajanduspoliitikale tehtavate avaliku sektori kulutuste 
seisukohast on kohalike seemnesortide säästmine ja vahetamine kõige odavam, kiirem 
ja tõhusam viis sortide kohandamiseks kliimamuutustega, vältides seeläbi sõltuvust 
sisenditest ning tagades põllumajandustootjatele autonoomia ja laiema toiduga 
kindlustatuse;

16. juhib tähelepanu ohule, mis seisneb selles, et osa COVID-19 kriisi ajal tekkinud 
põllumajanduslikust ülejäägist, näiteks piimapulber, eksporditakse vähem arenenud 
riikidesse, kus see konkureerib kohaliku toodanguga ja tekitab kahju tootjatele; palub 
seetõttu komisjonil kaaluda laovarude vähendamise strateegiat, et vältida negatiivset 
mõju vaeste riikide kohalikele väiketalunikele;

17. rõhutab, et elatuspõllumajanduses töötavad naised seisavad rahvusvahelise uute 
taimesortide kaitse konventsiooniga tagatud uute taimesortide tugeva kaitse tõttu 
kaubanduslepingutes silmitsi täiendavate tõketega toiduga varustamise sõltumatuse 
tagamisel. 
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