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SELETUSKIRI

Põllumajandusturgude suurenev avatus ja rahvusvaheline suunitlus avaldavad tugevat 
struktuurset mõju põllumajandusele ja maapiirkondade arengule Euroopa Liidus. Selle taustal 
peab maapiirkondade teaduspotentsiaali tagamine, konkurentsivõime ja jätkusuutlik 
tugevdamine Lissaboni strateegia raames olema ühenduse oluliseks eesmärgiks.
Ühise põllumajanduspoliitika reformiga on EL astunud olulise ja õige sammu. Reform 
soodustab oluliselt põllumajanduse turuintegratsiooni. Avanevad uued arenguvõimalused, 
kuid siin peituvad ka riskid ettevõtete ja turgude jaoks, mis ei suuda nii kiiresti kohaneda. 
Samal ajal tõusevad jätkuvalt nõuded, mida ühiskond esitab põllumajandusele ja toiduainete 
tootmisele.

Põllumajandusvaldkonnas on Euroopa Parlament pidanud kaasotsustamise pärast pikka 
võitlust. On tervitatav, et põhiseaduse projekti on lülitatud alates Amsterdami lepingu 
jõustumisest kehtestatud kaasotsustamine keskkonnakaitse, toiduohutuse ja tarbijakaitse 
valdkondades. Põllumajanduspoliitika valdkonnas on põllumajandusministrite nõukogul 
võimalik tänaseni Euroopa Parlamendi arvamusest mööda minna. Selle taustal tõi põhiseaduse 
projekt endaga küll kaasa väljavaate demokraatliku legitiimsuse kasvule selles tähenduses, et 
kõik põllumajanduspoliitika fundamentaalsed otsused tuleks langetada kaasotsustamise 
kaudu. Paljudes olulistes küsimustes, mille tähtsus tuleneb nende turumajanduslikust 
olemusest, oleks põhiseaduse projekt tähendanud siiski praeguse olukorraga võrreldes 
tagasiminekut. Nendes küsimustes peaks nõukogu otsustama Euroopa Parlamendi osaluseta.

Ühine põllumajanduspoliitika on Euroopa integratsiooni põhiline tugisammas. Silmas pidades 
ÜPP suurt tähendust ja väljapaistvat asendit ELi eelarves, tuleb see tundlik valdkond muuta 
Euroopa kodanike jaoks võimalikult suurel määral läbipaistvaks ja kaasotsustamist 
võimaldavaks. Seetõttu tuleb Euroopa institutsioonide struktuuri tulevase arhitektuuri 
kavandamisel kindlasti nõuda Euroopa Parlamendi täiemahulise kaasotsustamise sisseviimist 
kõikides põllumajanduspoliitika, tarbijakaitse ja toiduohutuse küsimustes.

See eeldab aga igal juhul ka ühise põllumajanduspoliitika eesmärkide põhimõtteliselt uut 
määratlemist: III jaotise artikkel III-123 on oma aja ära elanud ja kaotanud tähenduse. ELi 
põllumajandus hõivab praegu tööga 10 mln inimest. See on maapiirkondade jätkusuutliku 
arengu ainuke garantii ja nendega lahutamatult seotud. Praegu seisab ÜPP kvaliteetsete 
toiduainete turule orienteeritud, keskkonda ja loodusvarasid säästva ning sotsiaalselt 
jätkusuutliku tootmise eest rahvusvaheliselt õiglastel tingimustel. ÜPP arvestab loomakaitse 
huvidega ja võtab meetmeid loomataudide ennetamiseks.

Raportöör nendib, et ühiskonna poolt aktsepteeritava ÜPP aspektist ei ole põhiseaduse 
olemasolev projekt piisav. Pigem peaks parlament – nagu nõudis põllumajanduskomisjon juba 
oma arvamuses Euroopa põhiseaduse lepingu kohta – tegema kõik, et muuta kodanikele 
arusaadavaks ühise põllumajanduspoliitika tähendus ja selle edusammud ning eelised tarbijate 
jaoks.

See eeldab aga igal juhul ka ühise põllumajanduspoliitika eesmärkide põhimõtteliselt uut 
määratlemist: III jaotise artikkel III-123 on oma aja ära elanud ja kaotanud tähenduse. ELi 
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põllumajandus hõivab praegu tööga 10 mln inimest. See on maapiirkondade jätkusuutliku 
arengu ainuke garantii ja nendega lahutamatult seotud. Praegu seisab ÜPP kvaliteetsete 
toiduainete turule orienteeritud, keskkonda ja loodusvarasid säästva ning sotsiaalselt 
jätkusuutliku tootmise eest rahvusvaheliselt õiglastel tingimustel. ÜPP arvestab loomakaitse 
huvidega ja võtab meetmeid loomataudide ennetamiseks.

Raportöör nendib, et ühiskonna poolt aktsepteeritava ÜPP aspektist ei ole põhiseaduse 
olemasolev projekt piisav. Pigem peaks parlament – nagu nõudis põllumajanduskomisjon juba 
oma arvamuses Euroopa põhiseadusleppe kohta – tegema kõik, et muuta kodanikele 
arusaadavaks ühise põllumajanduspoliitika tähendus ja selle edusammud ning eelised tarbijate 
jaoks.
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ETTEPANEKUD

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

1. nõuab, et põhiseaduse lepingu tulevase läbivaatamise raames kõrvaldataks esmajoones 
artikli III-230 lõikesse 2 ning III-231 lõikesse 3 jäänud lüngad, mis puudutavad 
kaasotsustamist põllumajandusvaldkonnas;

2. avaldab kahetsust, et küsimusi, mis seni eeldasid konsultatsioone, on nüüdsest võimalik 
otsustada parlamendi osaluseta; arvestades suure osa Euroopa elanike kahtlusi 
põhiseaduse lepingu suhtes ja silmas pidades demokraatlike vajakajäämiste kõrvaldamise 
nõuet, peab seda edasiliikumist takistavaks;

3. juhib tähelepanu sellele, et ühise põllumajanduspoliitika artiklis III-227 nimetatud 
eesmärgid on vastuolus Euroopa Liidu artiklis I-3 sõnastatud eesmärkidega; peab sellest 
tulenevalt vältimatuks ühise põllumajanduspoliitika eesmärkide kaasajastamist, võtmaks 
arvesse kõnealuse poliitika kõige uuemaid arenguid ja eriti selle multifunktsionaalset rolli 
põllumeeste endi, maaelu arengu, keskkonna ja tarbijate suhtes;

4. peab ühise põllumajanduspoliitika eesmärkide valguses endiselt asjakohaseks järgnevat 
teksti:

"Ühise põllumajanduspoliitika eesmärgiks on:

a. bioloogilist mitmekesisust soodustava, multifunktsionaalse, keskkonna, loomakaitse ja 
maastikuga arvestava põllumajanduse toetamine Euroopa Liidus,

b. põllumajanduse tootlikkuse tõstmine tehnilise progressi edendamise ja vastutustundliku 
kasutamise, põllumajandustootmise ratsionaliseerimise ja tootmistegurite, eriti tööjõu, 
parima võimaliku rakendamise kaudu,

c. maapiirkondade elanikele jätkusuutlike perspektiivide loomine, eriti maaelu arengu 
poliitika ja töökohtade tagamise ja loomise kaudu maapiirkondades,

d. turgude stabiliseerimine ja elanikkonna kõrgekvaliteediliste toiduainetega varustamise 
tagamine ning nende ohutuse suurendamine,

e. uuenduslike tehnikate ja kontseptsioonide väljatöötamine, mille eesmärgiks on nii 
toiduainete tootmise parendamine kui ka põllumajandustoodete kasutamine toorainena, 
muuhulgas taastuvenergia tootmiseks."


