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EHDOTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kehitysvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean 
edustajan parlamentille ja neuvostolle 9. maaliskuuta 2020 antaman yhteisen 
julkilausuman ”Tavoitteena kokonaisvaltainen EU–Afrikka-strategia” 
(JOIN(2020)0004),

– ottaa huomioon Afrikan maaseutua käsittelevän erityistyöryhmän 7. maaliskuuta 2019 
julkaiseman raportin,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien julistuksen pienviljelijöiden ja muiden 
maaseudulla työskentelevien henkilöiden oikeuksista,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen päätöksen julistaa vuodet 
2019–2028 perheviljelmien vuosikymmeneksi,

– ottaa huomioon vuoteen 2030 ulottuvan EU:n biodiversiteettistrategian,

1. pitää myönteisenä, että uudessa EU:n ja Afrikan välisessä kumppanuudessa kannatetaan 
ympäristöystävällisten maanviljelykäytäntöjen kehittämistä ja biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvien huolenaiheiden huomioimista; on kuitenkin huolissaan 
siitä, että Afrikan valtiot ovat hyvin riippuvaisia elintarvikkeiden tuonnista; muistuttaa, 
että EU:n maatalous- ja kauppapolitiikkojen yhdenmukaisuus on taattava kestävän 
kehityksen tukemiseksi varmistamalla, että analysoidaan niiden vaikutukset kestävän 
kehityksen tavoitteisiin, ihmisoikeuksiin ja pienviljelijöiden sekä muun 
maaseutualueilla asuvan väestön oikeuksiin; tukee maanosien välisten 
kaupankäyntimahdollisuuksien kehittämistä siten, että samalla suojataan herkkiä 
maataloustuotteita, jotta alueet kykenevät tehostamaan tuotantomahdollisuuksiaan; 
muistuttaa, että kauppasopimuksissa on noudatettava paikallisen maatalouden edun 
mukaisesti reilun kaupan periaatetta sekä samalla varmistettava kestävästi tuotetun 
ruuan saatavuus; pyytää komissiota varmistamaan, että kauppasopimukset eivät horjuta 
paikallista maataloutta, vahingoita pienviljelijöitä eivätkä lisää Afrikan mantereen 
riippuvuutta elintarvikkeiden tuonnista;

2. kehottaa EU:ta tehostamaan näiden kahden maanosan välistä yhteistyötä kestävällä 
tavalla, mukaan luettuna asiantuntemus ja kumppanuudet tutkimuksen ja innovoinnin 
alalla sekä parhaiden käytäntöjen vaihto maatalouden alalla; muistuttaa maatalous- ja 
elintarvikealan keskeisestä merkityksestä niin Afrikan kuin EU:n taloudelle ja 
yhteiskunnalle ja katsoo, että kestävän maatalousalan ja maaseudun kehittäminen on 
työpaikkojen luontimahdollisuuksien ja kestävän kehityksen kulmakivi Afrikassa ja sen 
tulisi siksi olla EU:n ja Afrikan välisten suhteiden keskiössä; kehottaa EU:ta 
valmistelemaan konkreettisen strategisen kannan, jolla edistetään luonnonvarojen 
kestävää hallinnointia kestävien arvoketjujen avulla ja parannetaan EU:n ja Afrikan 
välistä yhteistyötä painottaen ilmastoneutraalin tulevaisuuden hahmottelua, jotta 
voidaan luoda ympäristö kestäville ja ilmastonmuutoksen paremmin kestäville 
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investoinneille, paikallisen lisäarvon luomiselle ja paikalliselle työllisyydelle; katsoo, 
että EU:n on kehitettävä merkittävästi Afrikan kanssa tehtävää yhteistyötä maaseudun 
kehittämiskäytäntöjen ja agroekologisten käytäntöjen osalta, sillä ne muodostavat 
perustan ekologiselle, sosiaaliselle ja taloudelliselle kestävyydelle ja hyödyttävät 
pienviljelijöitä ja yhteisöjä tekemällä niistä omavaraisempia ja parantamalla Afrikan 
maatalouden kykyä sietää ilmastonmuutosta; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita tekemään 
aktiivisesti yhteistyötä afrikkalaisten kumppanien kanssa synergioiden luomiseksi EU–
Afrikka-strategian, vihreän kehityksen ohjelman politiikkojen, erityisesti Pellolta 
pöytään -strategian ulkoisen ulottuvuuden ja kauppapolitiikan välille, mukauttamaan ne 
kehityspolitiikkaan ja kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuutta 
koskevan periaatteen mukaisiin sitoumuksiin ja liittämään niihin kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisesti konkreettisia toimia, joilla tuetaan aktiivisesti siirtymistä 
kestäviin maatalouselintarvikejärjestelmiin keskittyen lyhyiden toimitusketjujen 
kehittämiseen, paikalliseen tuotantoon, jakeluun ja kulutukseen, jotka hyödyttävät 
ihmisiä, luontoa ja taloutta;

3. korostaa maatalous- ja elintarvikealan merkitystä Afrikassa, sillä se tarjoaa 
ihmisarvoisia ja kestäviä työmahdollisuuksia maaseudulla; painottaa, että huomattavan 
suuri osuus Afrikan työvoimasta, erityisesti naisista ja nuorista, saa pääasialliset tulonsa 
ja toimeentulonsa maatalouselintarvikkeiden tuotannosta, jalostuksesta ja jakelusta ja 
myös työllistyy suoraan näille aloille; korostaa, että useimmissa tapauksissa on kyse 
pien- ja perhetiloista; toteaa, että on tärkeää edistää ja tehostaa toimenpiteitä ja välineitä, 
joilla tuetaan tuotteiden laadun ja monipuolisuuden parantamista, maatalouskäytäntöjen 
nykyaikaistamista, turvallisia työoloja ja maanviljelijöiden, erityisesti naisten ja nuoren 
sukupolven, selviytymiskyvyn vahvistamiseen tähtääviä toimia; kehottaa komissiota 
varmistamaan, että EU:n ja Afrikan välinen kumppanuus hyödyttää molempia maanosia 
edistämällä markkinamahdollisuuksia, kokemusten vaihtoa, oikeudenmukaisia 
arvoketjuja sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämisen ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen työkalujen ja toimenpiteiden saatavuutta ja niiden tukemista; kehottaa 
painottamaan EU:n ja Afrikan välisessä kumppanuudessa voimakkaasti maatalouden ja 
maaseudun kehittämistä taloudellisen vakauden ja elämänlaadun edistämiseksi 
maaseutualueilla;

4. korostaa, että torjunta-aineiden käyttö Afrikan tehomaataloudessa voi vaikuttaa 
sellaisten työntekijöiden terveyteen, joiden mahdollisuudet saada koulutusta 
kasvinsuojelusta ja käyttää terveydenhuoltopalveluja ovat hyvin vähäiset, ja aiheuttaa 
lisäksi ympäristövahinkoja; kehottaa antamaan koulutusta kestävästä kasvinsuojelusta ja 
torjunta-aineiden vaihtoehdoista sekä minimoimaan vaarallisille aineille altistumisen; 
tuomitsee EU:n kaksinaismoralistisen suhtautumisen torjunta-aineisiin ja käytännön 
sallia EU:ssa kiellettyjen vaarallisten aineiden vienti Afrikan valtioihin ja muihin 
kolmansiin maihin; pyytää sen vuoksi muuttamaan EU:n nykyisiä sääntöjä tällaisen 
oikeudellisen epäyhtenäisyyden poistamiseksi Rotterdamin vuoden 1998 
yleissopimuksen ja vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti;

5. painottaa nuorten tyttöjen ja naisten merkittävää panosta maataloudelle ja maaseudun 
elinkeinoelämälle kaikkialla Afrikassa; muistuttaa, että naiset tekevät miltei puolet 
Afrikan maataloustyöstä mutta naisviljelijät ovat useimmiten pienviljelijöitä tai 
kotitarveviljelijöitä, joiden saatavilla ei ole tarvittavia tietoa, lainoja ja maata; pitää siksi 
ratkaisevan tärkeänä, että nuorten tyttöjen ja naisten vaikuttamismahdollisuuksia tuetaan 
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ja parannetaan Afrikassa; kehottaa EU:ta tukemaan kumppanuusmaita 
varallisuusoikeuden parantamisessa erityisesti tunnustamalla naisten yleisen oikeuden 
olla täysimääräisiä maanomistajia;

6. on erityisen huolestunut jatkuvasta ja kasvavasta metsäkadosta Afrikassa, missä 
esimerkiksi maaliskuussa 2020 Kongon allas oli maailman toiseksi suurin 
metsäkatoalue, jonka koko on yli kaksinkertaistunut aikaisempiin vuosiin verrattuna; 
muistuttaa, että Afrikan sademetsien tuhoutuminen heikentää peruuttamattomasti 
biologista monimuotoisuutta ja hiilinieluja sekä metsissä asuvien alkuperäisyhteisöjen 
elinympäristöjä ja elämäntapoja; kehottaa komissiota esittämään viipymättä ehdotuksen 
asianmukaista huolellisuutta koskevaksi sitovaksi EU:n oikeudelliseksi kehykseksi, joka 
perustuu OECD:n suuntaviivoihin ja vastuulliseen yritystoimintaan; kehottaa 
eurooppalaisia yrityksiä tunnistamaan ja ehkäisemään maailmanlaajuisissa 
toimitusketjuissa, myös alihankintaketjuissa, tapahtuvia kaikkiin talouden toimijoihin 
kaikilla aloilla sovellettavien ihmisoikeuksien ja ympäristöön liittyvien oikeuksien 
rikkomuksia sekä ilmoittamaan niistä erityisesti, kun kyse on kehittyvien maiden 
riskialttiista aloista, kuten raaka-aineet, kaakao, kahvi ja metsätalous; vaatii sitovia 
määräyksiä Afrikan maiden kanssa tehtäviin kauppasopimuksiin; kehottaa EU:ta 
tekemään yhteistyötä hallitusten ja maailmanlaajuisten toimijoiden kanssa 
kumppanuussopimusten avulla, jotta voidaan edistää johdonmukaista lähestymistapaa 
maailmanlaajuisella tasolla sellaisten yhteisten toimintasuunnitelmien kehittämiseksi, 
joilla suojellaan ja parannetaan metsien, vesien ja meriekosysteemien hoitoa Pariisin 
sopimuksen ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti;

7. muistuttaa, että metsät edistävät merkittävästi ilmastotavoitteiden saavuttamista ja 
biologisen monimuotoisuuden suojelemista ja estävät aavikoitumista ja maaperän 
äärimmäistä eroosiota; korostaa, että EU:n ja Afrikan yhteisten toimien olisi tuettava 
ilmastonmuutosta kestävän maa- ja metsätalouden, maaseudun kestävän kehityksen ja 
turvallisten ja kestävien elintarvikejärjestelmien kehittämistä, sillä nämä ovat 
ratkaisevan tärkeitä köyhyyden, nälän ja aliravitsemuksen poistamiseksi; korostaa, että 
on tärkeää varmistaa maatalouden, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien sekä biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämisen välinen täydentävyys, ja korostaa tarvetta edistää 
kestäviä maatalouskäytäntöjä, kuten peltometsäviljelyä, sen sijaan, että turvaudutaan 
monokulttuurisiin käytäntöihin, jotka heikentävät maaperää ja biologista 
monimuotoisuutta, käyttävät enemmän maata ja heikentävät paikallisyhteisöjen 
ravitsemustarjontaa; korostaa, että on olemassa suojeluohjelmia, joissa tehdään 
yhteistyötä maanviljelijöiden kanssa vuokraamalla heidän maitaan 
luonnonsuojelutoimintaan, tarjotaan paikallisia työpaikkoja ja parannetaan 
rinnakkaiseloa luonnonvaraisten lajien kanssa; pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
NaturAfrica-aloitetta, jolla pyritään suojelemaan luonnonvaraisia eläimiä ja kasveja 
sekä ekosysteemejä samalla, kun tarjotaan paikallisväestölle mahdollisuuksia vihreillä 
toimialoilla;

8. korostaa, että Euroopan unionin olisi varmistettava, että sovelletaan samoja 
elintarviketuotantoa, niin tuotteita kuin tuotantomenetelmiä, koskevia tiukkoja 
turvallisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä normeja, erityisesti kun otetaan 
huomioon kunnianhimoiset Pellolta pöytään -strategia ja vuoteen 2030 ulottuva EU:n 
biodiversiteettistrategia;
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9. pitää valitettavana, että laidunmaiden strateginen merkitys on huonosti tiedossa, vaikka 
laidunmaat kattavat noin 43 prosenttia Afrikan maapinta-alasta ja ovat siten tärkeitä 
hiilinieluja; kehottaa komissiota kehittämään yhdessä paikallisyhteisöjen ja paikallisten 
sidosryhmien kanssa strategian laidunmaiden tarjoamien mahdollisuuksien 
optimoimiseksi muun muassa paimentolaisten harjoittaman laidunmaiden kestävän 
hoidon avulla;

10. tuomitsee maananastuksen laajuuden Afrikassa; muistuttaa, että se on raaka käytäntö, 
joka heikentää elintarvikeomavaraisuutta ja vaarantaa Afrikan maaseutuyhteisöjen 
selviytymisen; korostaa, että Afrikan manner, jossa tulevina vuosina odotetaan erittäin 
voimakasta väestönkasvua ja jonka väestömäärän odotetaan nousevan 2,5 miljardiin 
vuoteen 2050 mennessä, on edelleen eniten aliravitsemuksesta kärsivä alue maailmassa; 
muistuttaa, että maankäyttöoikeus on välttämätön elintarviketurvan varmistamisen 
kannalta; korostaa, että maanomistuksen keskittymisen jatkuminen johtaa usein 
asuinsijoilta siirtymisten ja ihmisoikeusrikkomusten kasvuun samalla, kun raaka-
aineiden hyödyntäminen Afrikassa pahentaa nykyisiä konflikteja ja luo uusia ja johtaa 
yhdessä maananastuksen kanssa paikallisen väestön hyväksikäyttöön ja sortoon; 
kehottaa laatimaan pitkän aikavälin maatalousstrategian, jolla edistetään Afrikan 
elintarviketurvaa, ja kehottaa kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia 
vahvistamaan maaoikeuksia ja hyväksymään paremman maanhallinnan periaatteita; 
korostaa tarvetta käynnistää osallistava prosessi maananastukseen liittyvien 
toimintapolitiikkojen ja toimien kehittämiseen, täytäntöönpanoon ja seurantaan siten, 
että paikalliset toimijat ja kansalaisyhteiskunnan järjestöt osallistuvat siihen tehokkaasti; 
kehottaa noudattamaan vapaaehtoisia maa- ja luonnonvaraoikeuksien hyvää hallintaa 
koskevia ohjeistoja (VGGT) kaikissa hankkeissa, joissa edistetään maaoikeuksien 
suojelua, myös kaupassa ja toimissa, joilla varmistetaan, että hankkeet eivät vaaranna 
pienviljelijöiden maaoikeuksia;

11. toteaa, että esimerkiksi laiduntamisoikeudet ja yhteislaitumet ovat perinteisiä 
maankäyttöoikeuksia, jotka perustuvat tapaoikeuteen eivätkä todistettuihin 
omistusoikeuksiin; painottaa kuitenkin, että näiden tapaoikeuksien suojeleminen on 
keskeisen tärkeää maaseudun väestölle;

12. kehottaa jäsenvaltioita ja EU:ta lisäämään huomattavasti Afrikan maille myönnettävää 
julkista kehitysapua, joka on suunnattu sosiaalisiin, taloudellisiin ja ympäristöön 
liittyviin kehitystavoitteisiin sekä maatalousalan tutkimukseen ja koulutukseen ja jossa 
otetaan erityisesti huomioon biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevat politiikat, jotta voidaan auttaa Afrikan 
viljelijöitä sopeutumaan ilmastokriisiin; kehottaa tunnustamaan maatalousekologian 
kestävän maatalouden ja elintarvikejärjestelmien perustaksi ja kehittämään parempaa 
infrastruktuuria ja arvoketjuja paikallisille viljelijöille; korostaa lisäksi yksityisen 
sektorin kanssa solmittujen kumppanuuksien mahdollisuuksia näiden tavoitteiden 
saavuttamisessa; korostaa, että yksityisen sektorin kanssa tehtäviin 
kumppanuussopimuksiin on sovellettava täsmällisiä valintaperusteita, niitä on 
valvottava julkisesti, ne on arvioitava ja niihin on voitava käyttää riippumattomia 
valitusmenettelyjä; korostaa lisäksi, että yksityiselle sektorille annettavan tuen ehtona 
on oltava, että tuen saaja kunnioittaa ihmisoikeuksia ja tunnustaa oikeuden ruokaan: 
korostaa, että sidottu apu, jonka avulla eurooppalaiset yritykset voivat saada tätä 
rahoitusta, on suljettava pois; korostaa, että uudessa EU:n ja Afrikan välisessä 
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kumppanuudessa on huomioitava paikallisten toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen moninaiset roolit ja panostukset ja siten tarve ottaa ne mukaan poliittiseen ja 
toimintapoliittiseen vuoropuheluun kaikilla tasoilla sekä täytäntöönpanosuunnitelmien 
laatimiseen, seurantaan ja arviointiin; huomauttaa, että muutokset tapahtuvat Afrikassa 
parhaiten siten, että hyvästä hallinnosta ja tukien läpinäkyvästä jakamisesta palkitaan ja 
väärinkäytöksistä rangaistaan;

13. pitää myönteisenä Afrikan maaseutua käsittelevän erityistyöryhmän ehdotusta perustaa 
Euroopan ja Afrikan välinen twinning-ohjelma, joka yhdistää EU:n jäsenvaltioiden ja 
afrikkalaisten kumppanimaiden maataloudesta vastaavat elimet, kuten 
maatalousjärjestöt ja -osuuskunnat sekä maaseudun nais- ja nuorisojärjestöt, ja jolla 
pyritään vaihtamaan parhaita käytäntöjä ja edistämään suhteita vahvasti sitoutuneiden ja 
samankaltaisten kumppanien välillä; korostaa, että EU:n ja Afrikan yhteinen Afrikan 
maaseutua käsittelevä erityistyöryhmä laati vuonna 2018 luettelon toimista, joilla 
lisätään Afrikan omaa elintarviketuotantoa, ja että tämä luettelo on edelleen olennainen 
perusta EU:n ja Afrikan kumppanuudelle, korostaa tärkeää roolia, joka Afrikan 
maatalousjärjestöillä ja -osuuskunnilla voi olla viljelijöiden neuvotteluvoiman ja tulojen 
parantamisessa, laitteiden ja palvelujen saatavuuden helpottamisessa sekä tuotteiden 
markkinointiin liittyvien riskien vähentämisessä; katsoo, että afrikkalaisten ja 
eurooppalaisten järjestöjen välinen kokemusten vaihto toisi molemminpuolista hyötyä;

14. kannustaa afrikkalaisia ja eurooppalaisia tuottajajärjestöjä toimimaan yhteistyössä 
tehdäkseen tunnetuksi omaa rooliaan maatalouden kestävyyteen liittyviin haasteisiin 
vastaamisessa ja kehittääkseen arvoketjujen ja tuotannon organisointiin liittyvien 
käytäntöjen vaihtoa;

15. kehottaa asettamaan EU:n ja Afrikan kumppanuudessa maatalouden alalla etusijalle sen, 
että varmistetaan Afrikan valtioiden oikeus elintarvikeomavaraisuuteen, parannetaan 
ensisijaisesti niiden elintarviketurvaa ja valmiuksia täyttää väestön ravintotarpeet, 
varsinkin proteiinin suhteen, ja edistetään paikallista, pienimuotoista ja perheviljelmien 
harjoittamaa ekologista maataloutta, joka takaa kaikille ruoka- ja ravitsemusturvan ja 
parantaa kykyä selviytyä kriiseistä, erityisesti ilmastokriisistä, ja jolla edistetään 
kestävää terveellisen ruuan tuotantoa sekä maanviljelijöiden hyvinvointia; pyytää 
siirtämään EU:n yhteistyösopimusten painopisteen takaisin maatalouden kestävän 
kehityksen tukemiseen ja kolmansien maiden viljelijöiden omavaraisuuden 
saavuttamiseen; korostaa, että alueellisten ja paikallisten markkinoiden luominen 
Afrikkaan olisi tärkeää, jotta paikallisista jakeluverkoista ja elintarviketurvasta tehtäisiin 
muutosjoustavampia; muistuttaa, että uudessa kumppanuudessa olisi laitettava etusijalle 
kaikenlaisen aliravitsemuksen poistaminen ja kestävän kehityksen tavoite 2 – nälän 
poistaminen; korostaa, että turvallisten ja kestävien maatalous- ja 
elintarvikejärjestelmien luomista olisi edistettävä alueellisella maatalouspolitiikalla, 
ympäristöystävällisillä viljelykäytännöillä, paikallisella tuotannolla, koskemattomilla 
maaseutualueilla, biologisen monimuotoisuuden ja luonnonvarojen suojelulla sekä 
terveys- ja kasvinsuojelunormien käyttöönotolla; toteaa, että ajatellen sekä viljelijöiden 
tuotantokustannuksia että maatalouspolitiikan julkisia kustannuksia paikallisten 
siemenlajikkeiden säästäminen ja vaihto on edullisin, nopein ja tehokkain keino 
mukauttaa lajikkeet ilmastonmuutokseen, jolloin vältetään tuotantopanosriippuvuus ja 
varmistetaan viljelijöiden autonomia ja laajempi elintarviketurva;
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16. varoittaa riskistä, että joitakin covid-19-kriisin aikana kertyneitä maatalouden 
ylijäämätuotteita, kuten maitojauhetta, viedään vähemmän kehittyneisiin maihin, joissa 
ne kilpailevat paikallisen tuotannon kanssa ja aiheuttavat näin haittaa tuottajille; pyytää 
siksi komissiota pohtimaan strategiaa varastojen purkamiseksi, jotta ehkäistään köyhien 
maiden paikallisille pientiloille aiheutuvat kielteiset vaikutukset;

17. korostaa, että kotitarveviljelyn parissa työskentelevillä naisilla on uusia esteitä 
elintarvikeomavaraisuuden ylläpidossa, sillä uusien kasvilajikkeiden suojaamista 
koskeva kansainvälinen yleissopimus (UPOV) tarjoaa vahvan suojan uusille 
kasvilajikkeille kauppasopimuksissa.
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