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ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutavatel põllumajanduse ja maaelu arengu 
komisjonil ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et ELi kaubanduspoliitikal võib eelkõige pärast praegust läbivaatamisprotsessi 
olla oluline roll üleminekul kestlikumatele ja vastupanuvõimelisematele 
põllumajandusliku toidutööstuse süsteemidele kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe 
eesmärkide ja selle põhimõttega „ära tekita kahju“ ning Pariisi kokkuleppe ja ÜRO 
kestliku arengu eesmärkidega, et tagada täielik kooskõla eesmärgiga piirata 
ülemaailmset soojenemist ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemist;

2. tunnistab, et ELi põllumajanduse arvele langeb 1 % kogu maailma kasvuhoonegaaside 
heitest1, ja tunnustab põllumajandussektori jõupingutusi kliimameetmete valdkonnas; 
rõhutab vajadust jätkata ELi põllumajandustootjatele, eelkõige 
väikepõllumajandustootjatele piisava toetuse andmist, et tagada kestlikkusnõuete 
järgimine, konkurentsivõime, elujõulised maapiirkonnad, inimväärne sissetulek ja 
õiglane elatustase Euroopa põllumajanduskogukonnale; nõuab tõhusat õiglast 
üleminekut – sealhulgas mitmepoolse osalemise ja rahvusvahelise koostöö kaudu – 
keskkonnasäästlikule, sotsiaalselt ja majanduslikult kestlikule ülemaailmsele 
toidusüsteemile, mis võimaldab võrdseid tingimusi, mis ei jäta kedagi kõrvale; 

3. märgib, et ELi siseturg on maailma suurim põllumajanduslike toiduainete importija ja 
eksportija; on veendunud, et EL peaks kasutama oma olulise globaalse osaleja seisundit, 
et kehtestada võrdlusalus ja suunata rahvusvahelisi standardeid kestlike toidusüsteemide 
alal, tuginedes inim- ja tööõiguste austamisele, ausale konkurentsile, 
ettevaatuspõhimõttele, keskkonnakaitsele ja loomade heaolule kooskõlas Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni (WTO) eeskirjadega; on seisukohal, et standardite kaitse 
nendes valdkondades peaks olema kaubanduslepingute kõikide peatükkide lahutamatu 
osa ning mitmepoolne ja regulatiivne koostöö võib aidata ka saavutada strateegia 
„Talust taldrikule“ eesmärke;

4. on seisukohal, et kestlik tootmine peaks olema ELi põllumajanduslike toiduainete ja 
ELi kaubanduslepingute põhitunnus ning seda tuleks rohkem edendada, laiendades 
kvaliteedi mõistet sotsiaalsetele ja keskkonnaaspektidele ning tagades, et kestliku 
tootmise kontseptsioon hõlmaks ülemaailmset kliima- ja keskkonnajalajälge ning 
ressursside tarbimist toote kilogrammi kohta, lisaks ELi põllumajanduslike toiduainete 
väljakujunenud rahvusvahelisele mainele, et need on ohutud ja tervislikud; rõhutab 
sellega seoses, et ELi kvaliteedikavasid ja geograafilisi tähiseid koos ambitsioonika, 
turule orienteeritud ja kõikehõlmava ELi edendamispoliitikaga tuleks pidada väärtuseks, 
mis aitab saavutada eesmärki edendada kestlikku kaubandust; 

5. väljendab heameelt asjaolu üle, et komisjon kohustub edendama nende pestitsiidide 
järkjärgulist kaotamist kogu maailmas, mida ELis enam heaks ei kiidetud, ja kohustub 

1 Euroopa Keskkonnaamet, 2017. aasta septembris saadud andmed (v.a maakasutusest, maakasutuse muutusest 
ja metsandusest (LULUCF) tulenev heide/sidumine).
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tagama, et ELis kasutamiseks keelatud ohtlikke pestitsiide ei eksporditaks liidust välja; 
nõuab tungivalt, et komisjon esitaks võimalikult kiiresti sellesisulise seadusandliku 
ettepaneku; väljendab heameelt komisjoni teadaande üle, et ta vaatab läbi impordi 
piirnormid ainete puhul, mis vastavad piirkriteeriumidele, ja nõuab tungivalt, et 
komisjon rakendaks nende ainete jääkide suhtes täisleppimatuse poliitikat; ergutab 
komisjoni kehtestama standardeid, millega välditaks töötajate ja elanike 
kontaminatsiooni pestitsiidide kasutamise tõttu;

6. kutsub komisjoni üles tugevdama strateegia „Talust taldrikule“ kaubandusaspekte, et 
tagada kooskõla ühise kaubanduspoliitika, tolliliidu tegevuskava, ühise põllumajandus- 
ja kalanduspoliitika ning strateegia „Talust taldrikule“ eesmärkide, ELi bioloogilise 
mitmekesisuse strateegia 2030 ja muude seotud ELi poliitikavaldkondade vahel, ning 
püüdlema nende eesmärkide poole järk-järgult, luues tõhusaid rohelisi liite kõigil 
asjakohastel kahepoolsetel, piirkondlikel ja mitmepoolsetel foorumitel, sealhulgas ÜRO 
toidusüsteemide 2021. aasta tippkohtumisel, ning vaadates oma kaubanduspoliitika 
põhjalikult läbi, luues spetsiaalse raamistiku kestlike põllumajandusliku toidutööstuse 
süsteemide ja põllumajanduslike toiduainete kohta tulevaste kaubanduslepingute jaoks, 
eelkõige kaitse taseme säilitamise klauslite abil, parandades kaitseklauslite toimimist ja 
lõpetades selliste toodete importimise, mis ületavad taimekaitsevahendite jääkide ELi 
piirnormi, kooskõlas WTO eeskirjadega; kutsub komisjoni üles nende eesmärkide 
saavutamiseks edendama paremat koordineerimist kõigi avaliku ja erasektori 
sidusrühmade vahel; on seisukohal, et EL peaks uuesti kinnitama maailma toiduga 
kindlustatuse komitee mandaadi, kuna see on rahvusvahelise poliitika platvorm toiduga 
kindlustatuse ja toitumise valdkonnas;

7. rõhutab, et osaliselt ülemaailmsetes tootmisahelates esinevate häirete ja COVID-19 
pandeemiast tingitud suurema hinnavolatiilsuse tõttu peab EL arendama avatud 
strateegilist autonoomiat, et tagada juurdepääs peamistele turgudele ja vähendada 
sõltuvust selliste esmatähtsate kaupade impordist nagu taimsed valguallikad; kordab, et 
põllumajandusliku toidutööstuse süsteeme tuleb tunnustada ELi avatud strateegilise 
autonoomia olulise aspektina, et tagada ohutu ja kvaliteetse toidu piisav kättesaadavus 
ning säilitada tulevaste kriiside ajal toimivad ja vastupidavad toiduainete tarneahelad ja 
kaubavood kooskõlas Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõikega 1;

8. rõhutab, kui tähtis on parandada toiduainete tarneahela läbipaistvust ning kõigi tootmis- 
ja turustamisprotsesside jälgitavust kooskõlas Euroopa tarbijate õigusega saada rohkem 
teavet tarbitavate toiduainete päritolu ja tootmismeetodite kohta; märgib, et sellised 
uuenduslikud digitaalsed vahendid nagu plokiahel ja toiduainete päritolu asjakohane 
kohustuslik märgistamine võivad oluliselt suurendada läbipaistvust ja jälgitavust, 
võideldes sellega pettuste ja ebaseaduslike tootmismeetodite vastu ning suurendades 
tarbijate usaldust; nõuab kohalike turgude ja kestlike toiduainete tarneahelate 
edendamist, et säilitada ELi toodete tootmise eripära ja eristatavus;

9. tervitab strateegia „Talust taldrikule“ eesmärki tagada jõustatavad kaubanduse ja 
kestliku arengu peatükid kõigis ELi kaubanduslepingutes, mis on vahend tagamaks, et 
esitatud auahnemad regulatiivsed eesmärgid on kooskõlas ELi kaubanduspoliitikaga ja 
neid järgivad kolmandad riigid, kes on sõlminud ELiga kaubanduslepingud; rõhutab, 
kui tähtis on tugevdada kaubanduslepingutes kaubanduse ja kestliku arengu peatükkide 
jõustatavust, mis hõlmab viimase abinõuna sanktsioonipõhiseid vaidluste lahendamise 
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mehhanisme, et edendada üldist lähenemisviisi kliimale ja bioloogilisele 
mitmekesisusele, toetada kestlikumat põllumajanduslike toiduainete tootmist, peatada 
ülemaailmne raadamine ja tõsta töönormide taset kooskõlas Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) kaheksa põhikonventsiooniga; teeb ettepaneku, et kaubanduse 
ja kestliku arengu peatükkides tuleks arvesse võtta ka samaväärseid tootmisstandardeid, 
nagu loomade heaolu, jälgitavus, antimikroobikumiresistentsus ja taimekaitsevahendite 
kasutamine, mida sõltumatud auditeerimis- ja sertifitseerimisasutused peaksid 
süstemaatiliselt sertifitseerima kõigis tootmis- ja turustamisetappides, ning 
tegevuskavad koos vahe-eesmärkidega, mille kohta tehakse järelhindamine; nõuab 
tungivalt, et komisjon toetaks arenguriike eesmärgiga edendada toiduga kindlustatust ja 
abistada kestliku põllumajandusliku toidutööstuse süsteemide Euroopa standarditega 
vastavusse viimisel; ootab, et komisjoni kaubandusvaldkonna juhtiv järelevalveametnik 
täidaks täielikult oma rolli kõnealuste lepingute nõuetekohase kohaldamise tagamisel, 
tegeledes turumoonutustega, tugevdades kaubanduse ja kestliku arengu peatükkide 
jõustamist ning osaledes konstruktiivses dialoogis valitsuste ja sidusrühmadega; 

10. märgib, et kaubanduse ja kestliku arengu peatükkides ei käsitleta kaubanduslepingute 
võimalikku negatiivset mõju maakasutuse muutusele, raadamisele või 
kliimamuutustele; on seisukohal, et Euroopa ja rahvusvahelisi keskkonna-, ohutus-, 
loomade heaolu ja sotsiaalseid standardeid tuleks kohaldada igakülgselt 
kaubanduslepingute kõikide peatükkide suhtes, vältimaks, et muud kaubandussätted 
neid standardeid kahjustavad;

11. on veendunud, et õigusaktid, milles käsitletakse siseturul tegutsevate ELi ja välismaiste 
ettevõtete ELi tasandil kogu tarneahelas kehtivat horisontaalset hoolsuskohustust, on 
vajalikud kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks, hea valitsemistava edendamiseks 
ning ülemaailmsete tarneahelate jälgitavuse ja nendega seotud vastutuse 
suurendamiseks;

12. rõhutab ohtu, et ilma ülemaailmse standardite lähendamiseta satub ELi 
põllumajanduslik toidutööstus ebasoodsasse konkurentsiolukorda ja tarbijate kulud 
suurenevad; tuletab meelde, et mõjuhinnangud on ELi eeskirjade koostamise 
lahutamatu osa ning arvesse tuleb võtta majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnamõju; 
palub, et komisjon koostaks põhjaliku eel-, teadusliku ja kumulatiivse mõju hinnangu, 
mis põhineb avalikel konsultatsioonidel toidutarneahela ja muude asjaomaste 
sidusrühmade esindajatega, ning avaldaks korrapäraseid järelhindamisi koos strateegia 
„Talust taldrikule“ eesmärkide lähtejoonte ja vaatlusperioodidega, samuti 
proportsionaalsete meetmetega, sobiva kohanemis- ja hüvitusmehhanismide ajakavaga, 
et säilitada ELi põllumajandusliku toidutööstuse konkurentsivõime, tootlikkus ja 
sotsiaalne vastupanuvõime ning hoida ära põllumajandusliku tootmise ja sellest 
tuleneva keskkonnajalajälje üleviimine kolmandatesse riikidesse, eelkõige tagades 
standardite vastastikkuse ja tõhusa järelevalve kõigi ELi imporditavate 
põllumajanduslike toiduainete ja metsatoodete puhul; 

13. rõhutab, et koordineeritud ja ühtlustatud lähenemisviis ebaausatele konkurentsitavadele 
ja vajadus samaväärsete toidustandardite järele, võttes nõuetekohaselt arvesse 
ettevaatuspõhimõtet, on otsustava tähtsusega, selleks et tagada katkematud toiduainete 
tarned kõikides liikmesriikides ning tulemuslik ja tõhus turva- ja tollikontroll, 
sealhulgas kõrvaldades mittetariifsed tõkked kolmandates riikides, kontrollide taseme ja 
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kvaliteedi erinevused ning tolliprotseduuride ja sanktsioonipoliitika erinevused ELi 
tolliliitu sisenemise kohtades; nõuab tungivalt, et komisjon tugevdaks tollikontrolli 
otseste ja ühetaoliste kontrollimehhanismide abil, mida koordineeritakse 
liikmesriikidega ja mis on täielikus kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, et vältida 
toidupettust, võltsimist ja selliste toodete importimist, mis ületavad toimeainete lubatud 
jääkide piirnormi, eelkõige ainete puhul, mis vastavad ELi piirmääradele, et tõhustada 
intellektuaalomandi õiguste kaitset, eelkõige geograafiliste tähiste kaitset, ning tagada 
vastavus ELi tootmisstandarditele, nagu loomade heaolu, antimikroobikumiresistentsus 
ja taimekaitsevahendite kasutamine, ning vältida taime- ja loomakahjurite võimalikku 
sissetoomist ELi, et tagada sanitaar- ja fütosanitaarkaitse kõrgeim tase;

14. juhib tähelepanu sellele, et kaubanduslepingutega tuleks tagada, et asjaosalised osalevad 
aktiivselt kestliku arengu põhimõtete edendamises ning rahvusvahelised standardid on 
kooskõlas ELi keskkonna- ja kliimaeesmärkidega; on lisaks arvamusel, et nendes 
lepingutes tuleks arvestada Pariisi kokkuleppe täitmise siduvusega, et tagada 
ülemaailmne üleminek kestlikele toidusüsteemidele;

15. palub komisjonil töötada välja strateegia „Talust taldrikule“ ja võtta seejuures arvesse 
asjaolu, et igal sektoril on erinevad tootmismeetodid, mis on rohkem või vähem 
kestlikud; kutsub komisjoni üles rõhutama, et tasakaalustatud toitumine peaks sisaldama 
kõiki toiduaineid;

16. juhib tähelepanu sellele, et põllumajandus ja kalandus on tähtsad kestliku 
majandustegevuse arendamisel äärepoolseimates piirkondades, ning rõhutab nende 
sektorite panust ja lisaväärtust, kuna need aitavad tagada toiduga kindlustatuse ja 
vastavad üldsuse nõudlusele piisavas koguses ohutute ja kvaliteetsete toodete järele; 
nõuab, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 349 osutatud äärepoolseimate 
piirkondade struktuurseid agronoomilisi- ja kaubanduspiiranguid võetaks 
süstemaatiliselt arvesse strateegia „Talust taldrikule“ rakendamisel ja hilisemates 
seadusandlikes ettepanekutes, et võimaldada nendel piirkondadel konkureerida 
võrdsetel tingimustel ning tagada põllumajanduslikule toidutööstusele elujõuliste 
alternatiivsete lahenduste kättesaadavus, kui nende tootmisvahendid ja kaubavood on 
piiratud;

17. rõhutab, kui oluline on tagada võrdne juurdepääs tehnoloogilistele ja teaduslikele 
uuendustele, sealhulgas sordiaretuse uuendustele, mis on võimelised parandama sortide 
vastupidavust ning edendama geneetiliste ressursside ja toidutootmissüsteemide 
mitmekesisust, pöörates erilist tähelepanu kohalikele sortidele kooskõlas ELi 
toiduohutuseeskirjadega ja eriti ettevaatuspõhimõttega; rõhutab, et tugevate sidemete 
loomine kaubanduspartneritega teadus- ja arendustegevuse ning teadmussiirde alal 
sellistes valdkondades nagu maa majandamine, kliimamuutustega kohanemine ja nende 
leevendamine, agroökoloogia ning õiglased ja vastupidavad väärtusahelad võivad olla 
tähtis tegur kestlikuma põllumajandusliku toidutööstuse edendamisel, kaitstes samal ajal 
põllumajanduse tootlikkust ja toetades ELi põllumajanduse konkurentsivõimet 
ülemaailmsetel turgudel; soovitab, et koostöö keskenduks ka 
väikepõllumajandustootjatele ja väikestele toidutootjatele, kuna nad saaksid sellisest 
koostööst kõige rohkem kasu;

18. pooldab WTO raames kavandatavat uut kliima- ja kaubandusalgatust; rõhutab, kui 
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oluline on kasutada seda raamistikku, et töötada välja kõikehõlmav ja kestlik 
põllumajandusliku toidutööstuse süsteem, mis põhineb ühistel ja ambitsioonikatel 
tootmisstandarditel; nõuab tungivalt, et komisjon osaleks WTOs ennetavalt, et 
võimaldada ökoloogilist üleminekut, tagada kaubanduspoliitika kooskõla kestliku 
arengu eesmärkidega, jätkata läbirääkimisi läbipaistvate toiduga kindlustatuse varude 
üle ja eelkõige vältida olukordi, kus põllumajanduslikud toiduained muutuvad 
kaubanduskonfliktide kohandatavaks muutujaks või kaasohvriks, jätkates samal ajal 
ambitsioonika ja WTO nõuetele vastava kestliku kaubanduspoliitika väljatöötamist; 

19. võtab teadmiseks komisjoni uuringu ELi kaubanduslepingute kumulatiivse 
majandusliku mõju kohta põllumajandusele, mis näitab, et nii konservatiivse kui ka 
ambitsioonika stsenaariumi korral on ELi kaubanduslepingute eeldatav mõju 
põllumajanduslike toiduainetega kauplemisele 2030. aastani positiivne üldine bilanss ja 
suurem väärtus, mis näitavad, et ELi kaubanduslepingutel on ELi 
põllumajandussektorile positiivne mõju;

20. palub komisjonil uurida vajadust kohaldada ühtlustatud toitumisalase teabe märgistuse 
hindamisel teatavate toidukategooriate või toiduainete suhtes, nagu oliiviõli või need, 
mis on hõlmatud geograafiliste tähistega, eritingimusi ja erandeid, võttes arvesse nende 
peamist rolli ELi kaubanduslepingutes ja kohaliku väärtuse kaitsmist ülemaailmsel 
tasandil.
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