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1. SISSEJUHATUS
17. märtsiks 2022 esitasid kõik liikmesriigid oma ÜPP Strateegiaplaanide kavandid komisjonile
hindamiseks ja heakskiitmiseks (Belgia esitas oma Flandria ja Valloonia piirkondade jaoks eraldi
kavad). 31. märtsil 2022 saatis Komisjon tähelepanekud 19 kavandatava kava kohta, mille
esitasid Austria, Horvaatia, Küpros, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Kreeka, Ungari,
Iirimaa, Itaalia, Leedu, Malta, Madalmaad, Poola, Portugal, Sloveenia, Hispaania ja
Rootsi. Kirjad Luksemburgile ja Lätile saadeti 7. aprillil, Tšehhi 25. aprillil, Slovakkiasse 11.
mail, Rumeeniasse 12. mail, Saksamaale 20. mail, Bulgaariasse 23. mail. mail ning
Belgia-Flandriasse ja Belgia-Vallooniasse 25. mail.
Kirjades on märgitud need plaanide elemendid, mis vajavad täiendavat selgitamist, täiendamist
või kohandamist, enne kui Komisjon saab plaanid heaks kiita. Kirjad on tehtud avalikult
kättesaadavaks.
Selles ülevaates tehakse kokkuvõte, ilma et see oleks ammendav, mõned 28 kava eelnõu
elemendid põhinevad ainult esimesel ametlikult esitatud versioonil ja nendele järgnenud
tähelepanekutel, mis on üksikasjalikult kirjeldatud iga riigi asjakohastes kirjades.
TÄHELEPANEKUD ON JAGATUD KAHTE OSSA
a) põhiküsimused, mis on seotud kava tervikuga – selle strateegiline fookus, panus Ühise
Põllumajanduspoliitika üldeesmärkide saavutamisse ja hinnang seoses konkreetsete ELi
eesmärkidega, mis on seatud strateegiates: „Talust taldrikule” ja bioloogilise
mitmekesisuse strateegia ning
b) üksikasjalikud tähelepanekud vastavalt Ühise Põllumajanduspoliitika kümnele
erieesmärgile, vahenditele ja muudele kavandatava plaani elementidele.
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2.ÜPP STRATEEGILISTE PLAANIDE
JÄTKUV HINDMINE
2021. aasta detsembris vastu võetud uus Ühine Põllumajanduspoliitika (ÜPP) põhineb tulemusja tulemuspõhisel lähenemisviisil, mis võtab arvesse kohalikke tingimusi ja vajadusi,
suurendades samal ajal ELi ambitsioone jätkusuutlikkuse vallas.
Et aidata ELi põllumajandussektoril praeguste ülemaailmsete väljakutsetega toime tulla, on uue
ÜPP eesmärk edendada üleminekut arukale, jätkusuutlikule, konkurentsivõimelisele,
vastupidavale ja mitmekesisele põllumajandussektorile, et tagada pikaajaline toiduga
kindlustatus. See ÜPP edendab kliimameetmeid, loodusvarade kaitset ja bioloogilise
mitmekesisuse säilitamist/suurendamist ning tugevdab maapiirkondade sotsiaal-majanduslikku
struktuuri. See kajastub ühise põllumajanduspoliitika kümnes erieesmärgis, mis on seotud ELi
ühiste eesmärkidega sotsiaalse, keskkonnaalase ja majandusliku jätkusuutlikkuse osas
põllumajanduses ja maapiirkondades.

Uus ÜPP võimaldab liikmesriikidel kohandada toetusvahendeid konkreetsete territooriumide
jaoks oma ÜPP Strateegia Plaanide kaudu, mis on liikmesriikide koostatud ja komisjoni poolt
heaks kiidetud programmeerimisvahendid. ÜPP Strateegia Plaanid hõlmavad kõiki ÜPPga
seotud ja ÜPP rahastatavaid vahendeid, mida liikmesriik aastatel 2023–2027 oma territooriumil
rakendavad: otsetoetused, teatud turusektorite spetsiifilised sekkumised ja Maaelu Arengu
toetus.
Joonis 1 Liikmesriikide poolt ÜPP Strateegia Plaanide kavandites välja pakutud ÜPP
vahendite soovituslik ja ligikaudne kumulatiivne jaotus (ELi tasand)

EAGF/Otsetoetused

EAGF/Sektoripõhine toetus
(mesindus, vein, oliivõli ja
oliivid, humal)

72,6%

2,3%

EAFRD/Maaelu Areng

25,1%

Allikas: Finantstabelid kavandatud CSP-s
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Säilitades ühise põllumajanduspoliitika ühise aluse, võimaldab see uus juhtimine liikmesriikidel
võtta iga konkreetse eesmärgi jaoks (sekkumisstrateegiate kaudu) sidusamalt lähenemisviisi,
käsitledes kõikehõlmavalt ja kohandatud viisil oma SWOT-analüüsis tuvastatud konkreetseid
eeliseid, puudusi ja haavatavust.
Õigusaktid sätestavad ÜPP strateegiliste kavade esitamise, hindamise ja kinnitamise
menetlusnõuded, sealhulgas konkreetsed tähtajad.
Komisjoni talitused hindasid esitatud kavasid õigusaktides sätestatud kriteeriumide alusel ning
pöörasid erilist tähelepanu võrdsele kohtlemisele ja järjepidevusele. See kajastub muuhulgas
plaanide koostamise ühises metoodikas ja protsessis – mis põhinevad tõenditel ja erinevatel
ühistel elementidel, sealhulgas: kontekstinäitajad; võtmemääratlused; põhinõuded; sekkumiste
ja tulemuslikkuse hindamise parameetrid (tulemusnäitajad); ja ühine ambitsioon, mis kajastub
mitmetes ELi tasandi eelarvenõuetes, mis on seotud minimaalsete rahaeraldistega (nn. ringfencing).
Ettevalmistusprotsessi ja teabevahetuse, mida Komisjon enne kavade esitamist struktureeritud
dialoogi raames liikmesriikidega pidas, ei olnud mitte ainult nende ettevalmistamise toetamine,
vaid ka sidususe ja võrdsete võimaluste tagamine liikmesriikide vahel.
Komisjon on pühendunud jätkuvale struktureeritud dialoogile liikmesriikidega, et aidata neil
kavasid enne uuesti esitamist kohandada ning hõlbustada nende õigeaegset läbivaatamist ja
vastuvõtmist. Komisjon võtab arvesse ka erakorralisi asjaolusid, mis tulenevad Venemaa
invasioonist Ukrainasse, eriti selle mõju põllumajandusele.
Liikmesriike kutsuti üles kolme nädala jooksul komisjoniga märkusi jagama, misjärel
avaldatakse tähelepanekud koos liikmesriikide märkustega. Pärast tähelepanekuid on komisjon
ja liikmesriigid alustanud struktureeritud dialoogi, kus arutati vajalikke parandusi, enne oma
kavade järgmist esitamist heakskiitmiseks.

2.1.TÄHELEPANEKUD STRATEEGILISE LÄHENEMISE JA JÄRJEKORDSUSE
KOHTA
Plaanide eelnõud on terviklikkuse poolest erinevad. Paljud neist vajavad täiendamist ja
mõned vajavad põhjalikku läbivaatamist, et võimaldada nende kooskõla, ambitsioonide ja
rahaeraldiste täielikku hindamist. Enne esitamist korraldasid liikmesriigid ettevalmistavas etapis
avalikke konsultatsioone ja andsid selgitusi nende tulemuste kohta. Sellest hoolimata
soovitatakse liikmesriikidel tugevdada partnerluspõhimõtte rakendamist rakendamisetapis.
Kavad sisaldavad tavaliselt kindlat, tõenditel põhinevat vajaduste tuvastamist ja
vastuseks tehtud valikute selgitamist prioriteetide seadmise kaudu. Tähelepanu pööratakse
komisjoni 2020. aasta analüüsile ja soovitustele.
Siiski
ei
kajastata
järjekindlalt
teatud riikide konkreetseid probleeme ega käsitleta neid ning selgitusi selle kohta, kas
või kuidas neid lahendada muude vahenditega peale ÜPP, on vähe või üldse mitte.
Enamikul
juhtudel
püüdsid
liikmesriigid
välja
töötada
üldised
strateegilised
lähenemisviisid, mis hõlmaksid iga konkreetse eesmärgi jaoks asjakohaseid vahendeid,
kuigi mõne kava puhul on vaja suuremat keskendumist, vastastikust täiendavust või
selgitusi. Seosed sekkumiste, tulemusnäitajate ja konkreetsete eesmärkide vahel ei ole
paljudel juhtudel korralikult kindlaks tehtud. Tulemusnäitajate sihtväärtused ja rahaeraldised
konkreetse eesmärgi kohta ei ole sageli
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piisavalt põhjendatud. Seetõttu ei anna mõnede tulemusnäitajate sihtväärtused veel täpset pilti
kavade prioriteetidest ja ambitsioonidest.
Kuna tulemusnäitajad on konkreetse plaani ambitsioonikuse hindamisel ja selle edenemise
jälgimisel võtmetähtsusega, tuleb need luua, kui need puuduvad, või nende kavandatud
sihtväärtused üle vaadata, parandades nende täpsust ja võttes arvesse kõiki asjakohaseid
sekkumisi, ning kehtestades kindlaksmääratud vajadustele vastava piisava ambitsioonitaseme.
Olenevalt asjaomasest konkreetsest eesmärgist on liikmesriigid sekkumiste kehtestamiseks
kasutanud erinevaid lähenemisviise – mõned on seadnud laiema ulatusega sekkumised, teised
on valinud laia valiku spetsiifilisemaid sekkumisi. Mõnel juhul kavandatakse ambitsioonikamaid
sekkumisi ainult piiratud ulatuse või rahaliste vahenditega, mis ei taga edukat kasutuselevõttu.
Piirkondlikke elemente sisaldavate riikliku tasandi sekkumiste kavandamine võib samuti
põhjustada rakendamise keerukust.
Lisaks leiti hinnangus, et mõned finantsarvutused nõuavad korrektsioone, et eelarve sihitud
eraldistest ei peeta alati täielikult kinni või et nende aluseks olevate sekkumiste kvaliteet on
mõnikord ebapiisav, et neid sihitud eraldisteks pidada. Kohandamine on vajalik ka siis, kui
Planeeringud ei vasta muudele õigusaktides sätestatud kohustuslikele spetsifikatsioonidele.
Koordineerimise, piiritlemise ja vastastikuse täiendavuse kirjeldus võrreldes muude
ELi ja riiklike poliitikavahendite ja fondidega on mõnel juhul ebapiisav, eriti seoses
maapiirkondade vajadustega. Samuti, kuigi mõned liikmesriigid viitavad programmidele, mille
eesmärk on lahendada kliimaprobleeme riiklike vahendite abil, on nende teostatavuse
kindlakstegemiseks vaja täiendavaid selgitusi ja üksikasju. Samuti palutakse liikmesriikidel
esitada rohkem teavet meetmete kohta, mida nad kavatsevad kasutada väljaspool kava, et
aidata kaasa valitud Rohekokkuleppe eesmärkide saavutamisele.

KONTEKSTI MUUTMINE
Kontekst, milles liikmesriigid on oma kavad koostanud, on muutunud seoses Venemaa
sissetungiga Ukrainasse ja jätkuva üldise toormehindade tõusuga, tõstes esiplaanile
kliimameetmete ja toiduga kindlustatuse vahelise lahutamatu seose. Oma teatises Toiduga
kindlustatuse tagamise ja toidusüsteemide vastupidavuse tugevdamise kohta andis Komisjon
teada meetmetest toidu julgeoleku tõstmiseks ja põllumajandussektori toetamiseks. Samuti
kinnitas see veel kord põllumajandussektori keskkonnaalase, sotsiaalse ja majandusliku
jätkusuutlikkuse tähtsust toidusüsteemide pikaajalise vastupanuvõime ja toiduga kindlustatuse
seisukohalt ning seda, et ÜPP jääb selle ülemineku hõlbustamiseks oluliseks vahendiks.
Seetõttu on seda uut olukorda analüüsis arvesse võetud ja kavad nõuavad täiendavat
läbivaatamist, et kasutada ära kõik võimalused, et: a) tugevdada ELi põllumajandussektori
vastupanuvõimet; b) vähendada liikmesriikide sõltuvust sünteetilistest väetistest ja suurendada
taastuvenergia tootmist ilma toidutootmist kahjustamata; ja c) muuta oma tootmisvõimsust
vastavuses säästvamate tootmismeetoditega.
Pärast seda, kui komisjon võttis 18. mail 2020 vastu kavandatud REPowerEU määruse,
võidakse kavade eelnõud ka täiendavalt läbi vaadata, et suunata vabatahtlikkuse alusel
esialgsest 2023-2027 EAFRD ümbrikust kuni 12,5% majanduse elvadamise ja vastupidavuse
vaheditesse.
Selle eesmärk on toetada investeeringuid põllumajandustootjate või
põllumajandustootjate rühmade hüvanguks sellistes valdkondades nagu sünteetiliste väetiste
kasutamise vähendamine, säästva biometaani või taastuvenergia tootmise suurendamine.on.
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3. MAJANDUSLIKULT
JÄTKUSUUTVAM JA ÕIGALSEM ÜPP
ÜPP strateegilistes kavades käsitletakse kolme erieesmärki:
•

•

•

toetada õiglast põllumajandustootjate sissetulekut ja sektori vastupidavust kogu Liidus,
et suurendada pikaajalist toiduga kindlustatust ja põllumajanduse mitmekesisust ning
tagada Liidu põllumajandustootmise majanduslik jätkusuutlikkus;
suurendada turule orienteeritust ja suurendada ettevõtete konkurentsivõimet nii
lühikeses kui pikas perspektiivis, sealhulgas keskenduda rohkem teadusuuringutele,
tehnoloogiale ja digitaliseerimisele;
parandada põllumajandustootjate positsiooni väärtusahelas.

3.1. VASTUPIDUVUSE JA ÕIGLASE SISSETULEKU EDENDAMINE
Uue ühise põllumajanduspoliitika raames astutakse täiendavaid samme sissetulekutoetuse
õiglasema jaotamise suunas ning suunatakse rohkem toetusi väikestele ja
keskmise suurusega põllumajandusettevõtetele.
ÜPP
strateegilised
kavad
toetavad
sektori
vastupanuvõimet,
toetades
õiglast
talumajapidamiste sissetulekut: uus põhisissetulekutoetus jätkusuutlikkuse tagamiseks
(BISS), mis on ELi eelarvest rahastatav iga-aastane pindalapõhine toodanguga sidumata
toetus, on jätkuvalt kõige olulisem vahend ELi põllumajandustootjate sissetulekute
toetamiseks ja stabiliseerimiseks.
Uue ühise põllumajanduspoliitika peamise uudsusena peavad liikmesriigid eraldama vähemalt
10%
oma
rahalistest
eraldistest
otsetoetusteks
ümberjaotavale
sissetulekutoetuse rahastamisvahendile
(CRISS),
et
suurendada
väiksemate
ja
keskmise
suurusega põllumajandusettevõtete saadavaid toetusi. Erandit sellest reeglist
võib siiski taotleda, kui liikmesriigid tõendavad, et ümberjaotamisvajadustega tegeletakse
piisavalt muude Euroopa Põllumajanduse
Tagatisfondi
(EAGF)
vahendite
ja
sekkumiste
kaudu,
nagu väikepõllumajandustootjate toetamine, sisemine sekkumine
või toetuste piiramine ja vähendamine.

Sisemine sekkumine
Uus ÜPP vähendab jätkuvalt erinevusi otsetoetuste ühtses tasemes liikmesriikides. Niinimetatud
sisemise
sekkumise
eesmärk
on
järk-järgult
võrdsustada
toodanguga
sidumata
otsetoetusõiguste väärtust igas liikmesriigis või piirkonnas. Liikmesriigid, kellel on
toetusõigustel põhinev otsetoetuste mudel (pärineb varasematest hektaritoetuse tasemetest),
peavad lüngad kõrvaldama: aastaks 2026 peab kõigi liikmesriigi territooriumil makstavate
põhitoetuste hektariväärtus olema vähemalt 85% riigi keskmisest.
Hinnatud 28 ÜPP strateegilisest kavast on praegu 8 toetusõigusi kohaldavat liikmesriiki
otsustanud need lõpetada juba 2023. aastal. Teiste liikmesriikide hulgas kavatseb Luksemburg
saavutada täieliku lähenemise riiklikul tasandil ajavahemiku lõpuks, Kreeka ja Portugal
rakendavad täieliku lähenemise 2026. aastaks ning 5 liikmesriiki (BE-FL, BE-WA, FR, HR, IE, IT)
kavatsevad saavutada minimaalse vajaliku sisemise lähenemise taseme 85% aastaks 2026
riiklikul tasandil või territooriumide kaupa.
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Täiendav ümberjaotav sissetulekutoetus jätkusuutlikkuse tagamiseks (CRISS)
CRISSi eesmärk on tagada toetuse ümberjaotamine suurematelt põllumajandusettevõtetelt
väiksematele või keskmise suurusega põllumajandusettevõtetele, pakkudes ümberjaotavat
toetust esimeste hektarite eest. Selle täiendava toetuse paremaks suunamiseks ja pidades
silmas erinevusi põllumajandusettevõtete struktuurides kogu ELis, võivad liikmesriigid anda
täiendavat toetust erinevatele hektarite vahemikele, et eristada toetust piirkondade või
territooriumirühmade kaupa.
2020. aastal maksti ELi tasandil 4,2% otsetoetuste kogusummast ümberjaotava toetuse kaudu
ning abikava rakendati 10 liikmesriigis. Uueks perioodiks on 28 hinnatud kava projektist 21 riiki
kinni pidanud ümberjaotava toetuse 10% miinimummäärast, kusjuures 9 neist plaanivad
eraldada üle 10% otsetoetustest CRISSile. Seitse liikmesriiki soovivad ümberjaotava toetuse
puhul kasutada madalamat taset kui 10%, millest 3 (DK, SE, MT) ei kavatse erandit kasutades
CRISSi üldse kohaldada.
Seega võib täheldada CRISSile eraldatud rahaliste vahendite märkimisväärset suurenemist
võrreldes ümberjaotava maksega aastatel 2015-2022. Toetuste jagamise paranemist
väiksematele põllumajandustootjatele kinnitab ka tulemusnäitaja R.61, mis on üle 100 rohkem
kui 75% hinnatud kavadest, mille eesmärk on R.6 ja 12 liikmesriigis ümberjagamine
kasvutrendis. Abikõlblike hektarite osas on CRISSi jaoks kavandatud vahemikud liikmesriigiti
väga
erinevad,
tulenevalt
erinevustest
põllumajandusettevõtete
struktuuris
ja
sissetulekutoetuste vajaduses.

Piiramine (capping) ja vähendamine (degressiivsus)
Kehtivas süsteemis rakendasid maksete vähendamist kohustusliku vahendina 22 liikmesriiki
(erand oli võimalik juhul, kui ümberjaotav makse oli piisav).
Uues ÜPPs on sätestatud, et liikmesriigid võivad kohaldada kuni 85% vähendamist ühele
ettevõttele antava põhisissetulekutoetuse suhtes, mille summa ületab 60,000 eurot
(degressiivsus). Liikmesriigid võivad lubada otsetoetuse summast lahutada tootjate palgakulud,
sealhulgas tasustamata (pere) töö, tagamaks, et see ei mõjuta põhjendamatult tootjate
tööhõivet. Samuti võivad nad kehtestada saadud summale ülempiiri (capping), milleks on 100
000 eurot. Hinnatud 28 kavast näeb 12 liikmesriiki ette piiramise (capping) ja/või vähendamise
(degressiivsus), kusjuures 3 liikmesriiki (PT, SI, SE) kohaldavad ainult vähendamist, 4 (LV, LT,
AT, BG) ainult piiramist ja 5 kohaldatakse mõlemat (IE, ES, SK, BE-FL, BE-WA). Neist 5
liikmesriiki (LT, ES, SK, LV, BG) kasutavad võimalust lahutada tööjõukulud enne piirmäärade
kehtestamist ja vähendamist.
Joonis 2 Soovituslik jaotus 28 strateegiakava vahel seoses vahendi valikuga
60%degressivity.
and

CY, CZ,
DE, DK,
Figure 2 Indicative distribution among the 28 Plans in terms of choice of instrument
EE, EL,
40%
IE, ES, SK,
FI, FR,
BE-FL, BE30%
HR, HU,
IT, LU,
WA
20%
LV, LT, AT, BG
PT, SI, SE
MT, NL,
10%
PL, RO

50%

0%

Piiramine
(capping)

Degressiivsus

Piiramine (capping)
ja degressiivsus

Allikas: Kavandatud strateegiaplaanid

Piiramise
(capping) ja
degressiivsuse
mitte kasutamine

1
R. 6 on väiksematele ettevõtetele ümberjagamise tulemusnäitaja. R. 6 üle 100% tähendab, et keskmine
otsetoetus hektari kohta, mida saavad väiksemad põllumajandusettevõtted, on kõrgem kui keskmine
otsetoetus hektari kohta kõigis liikmesriigis asuvates põllumajandusettevõtetes.
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Väiketootjate kava
Väiketootjad jäävad Liidu põllumajanduse nurgakiviks, kuna nad mängivad olulist rolli
maapiirkondade tööhõive toetamisel ja aitavad kaasa territoriaalsele arengule. Et edendada
toetuste tasakaalustatumat jaotumist ja vähendada väikesi summasid saavate toetusesaajate
halduskoormust, võivad liikmesriigid väiketootjatele kavandada erisekkumise, mis asendaks
muud otsetoetuste vormid. Viis liikmesriiki (MT, LV, CZ, PT, BG) kavatsevad kõnealust
sekkumist kasutada, kusjuures neli liikmesriiki kohaldavad ühekordset makset. Tshehhimaa
kavandab hektaripõhist toetust. Soovituslikud eraldised jäävad 0,3% ja 9% vahele
otsetoetuste rahastamispaketist.

3.2. KÕRGEM KONKURENTSIVÕIME JA PAREM POSITSIOON
TOIDUTARNEAHELAS
Uue ÜPP eesmärk on toetada sektori konkurentsivõimet nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis
ning tugevdada põllumajandustootjate positsiooni väärtusahelas selliste vahendite abil nagu
tootmiskohustusega seotud sissetulekutoetus, riskijuhtimine või valdkondlikud sekkumised.
Tootmiskohustusega seotud sissetulekutoetus ja sektripõhised sekkusmised
Tootmiskohustusega
seotud
sissetulekutoetus
(CIS)
on
vabatahtlik
vahend
konkurentsivõime, jätkusuutlikkuse või kvaliteedi parandamiseks sihtvaldkondades ja -toodetes,
mis on eriti olulised sotsiaalsetel, majanduslikel või keskkonnaalastel põhjustel ning millel on
teatavad raskused. Selleks et tagada põllumajandustootjatele võrdsed tingimused, piiratakse
liikmesriikide otsetoetusi TISi jaoks (ülempiir) maksimaalselt. Samuti peavad liikmesriigid oma
strateegias näitama, kuidas SRÜ meetmed on kooskõlas vee raamdirektiiviga (2000/60/EÜ).
Kõik 27 liikmesriiki, välja arvatud üks (NL), teevad oma kavades ettepaneku pakkuda SRÜd
erinevate sektorite toetamiseks:
•

•
•

20 strateegiakava (MT, BE-WA, PT, FI, HU, PL, HR, CZ, LV, LT, SK, SL, BG, RO, ES,
FR, SE, EE, EL, LU) kavatsevad eraldada üle 10% oma otsetoetustest (ja enamasti
nende ülemmäära lähedal) tootmiskohustusega seotud sissetulekutoetustele;
3 strateegiakava (IT, CY, BE-FL) planeerivad eraldada 10%; ja
4 strateegiakava (DK, AT, DE, IE) alla 5%.

Kumulatiivselt on ELi tasandil tootmiskohustusega seotud sissetulekutoetuse suundumus
suunatud peamiselt kariloomadele (veise- ja vasikaliha, lambaliha ja kitseliha, piim ja
piimatooted), kelle eelarveosa moodustab ligikaudu 70% SRÜ eraldiste kogueelarvest, millele
järgnevad valgurikkad põllukultuurid ja kaunviljad ligikaudu 14%ga ning puu- ja
köögiviljasektor ligikaudu 5%-ga. See suundumus on sarnane vabatahtliku tootmiskohustusega
seotud toetuse praeguse jaotusega.
Liikmesriigid põhjendavad SRÜ olulist osa loomakasvatussektorile eelkõige karjakasvatusele
spetsialiseerunud põllumajandusettevõtete madala sissetulekuga. Selleks et tõhusalt
toime tulla raskustega ning parandada loomakasvatussektori konkurentsivõimet ja
jätkusuutlikkust ning vältida, et kavandatud SRÜ sekkumised viivad keskkonna- ja
kliimaolukorra halvenemiseni, palutakse liikmesriikidel selgitada SRÜ ja muude kava kohaste
toetusotsuste vastastikust mõju ning parandada vajaduse korral SRÜ sekkumiste kavandamist
ja suunamist.
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Joonis 3 CIS jaotus sektorite kaupa, nagu on välja pakutud liikmesriikide kavades
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
SE

ES

SI

SK

RO

PT

PL

NL

LU

MT

LT

IT

LV

IE

EL

HU

DE

FI

FR

EE

CZ

DK

CY

HR

BG

BE-WA

AT

BE-FL

0%

Muu
suhkrupeet (suhkruroo ja siguri juured)
puuviljad ja juurviljad
riis
teraviljad (va. riis)
valgukultuurid/ liblikõielised sealhulgas liblikõieliste segud ja heintaimed
Elusloomad
Allikas: Kavandatud strateegiakavad

Üldine CIS iga-aastane eelarvekava on veidi suurem kui praegune eelarve, mis on ette nähtud
vabatahtlikuks tootmiskohustusega seotud toetuseks 2022. aastal (+6%), mis on liikmesriikide
lõikes ebaühtlane. Kolmest põhisektorist, mida toetatakse, on võrreldes 2022. aastaga 27
liikmesriigis suurenenud SRÜ valgurikaste kultuuride/kaunviljade (+26%), puu- ja köögiviljade
(+13,5%), aga ka loomakasvatussektori (+2%). Muude SRÜ toetatavate sektorite hulgas on
suur kasv riisi (+68%), teravilja (+37%) ja tärklisekartuli (+20,5%), samas kui suhkrupeedi
(-6%), oliiviõli (-82%) ja siidiusside (-56%) puhul on märgata vähenemist.
Mitmed liikmesriigid teevad üha suuremaid jõupingutusi, et vähendada ELi sõltuvust impordist
valgurikaste kultuuride ja kaunviljade sektoris, mis on lämmastikku sisaldavad põllukultuurid
ega vaja N-väetisi. Mõned liikmesriigid suurendavad oma panust valgurikaste kultuuride ja
kaunviljade SRÜsse (IE, FR, PL, IT, LV, EL, ES, LT, HU, BG, SK) ning teised võtavad nende
kultuuride jaoks kasutusele uue SRÜ (BE-WA, PT, SI). 2022. aastaga võrreldes on toetatud veel
umbes 2 miljonit hektarit, mis tähendab kavandatud toetusmaa suurendamist 50% võrra. Vaid
vähesed liikmesriigid (FR, IE, BE-WA, SI, BG) ootavad, et toetatavad valgurikaste kultuuride ja
kaunviljadega alad suureneksid viie aasta jooksul ligikaudu 6 miljonilt (2023) ligi 7 miljoni
hektarini (2027) ELis kokku.
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Joonis 4 Tootmiskohustusega seotud toetuste soovituslikud ja ligikaudsed kumulatiivsed
osakaalud sektorite kaupa käesoleval perioodil ning liikmesriikide poolt ÜPP strateegiliste
kavade kavandites
Tootmiskohustusega seotud toetuste osakaalud
sektorite kaupa (2014-2022)

puuvili,
juurvili
riis

5%

CIS rahaeraldiste ligikaudne kumulatiivne
jaotumine sektorite kaupa ELi tasandil
(2023-2027)

suhkrupeet Muu

4%

2%

puuvili,
juurvili

2%

teravili
(va. riis)

teraviljad
(va. riis)

riis

5%

suhkrupeet Muu

4% 1%

3%

3%

3%

valgukultuurid

11%

valgukultuurid

14%
Elusloomad

73%

Elusloomad

70%

Allikas Kavandatud strateegiakavad

Pakutud abikõlblikkuse kriteeriumid on sektoriti ja liikmesriigiti väga erinevad, olenevalt iga
sektori väljakutsetest (konkurentsivõime, jätkusuutlikkus, kvaliteet).

Valdkondlikud sekkumised ja koostöö
ÜPP võimaldab liikmesriikidel laiendada valdkondlikku sekkumist „muudele”2 sektoritele 3%
ulatuses riiklikest otsetoetustest. Mitmed liikmesriigid (BG, CZ, LV, IT, SK, ES) kasutavad seda
võimalust, et kavandada toetust mitmele sektorile, kuid enamik liikmesriike kavandab
valdkondlikke sekkumisi ainult puu- ja köögiviljasektoris, mesindussektoris ja veinisektoris.
Kõikides kavades nähakse ette tootjakoostöö ja tootjaorganisatsioonides osalemise toetamine.
Seda
tehakse
põllumajandustootjate
positsiooni
parandamiseks
toiduahelas
ja
põllumajandustoodete lisandväärtuse suurendamiseks. Liikmesriikide vahel on suur varieeruvus
nendele sekkumistele suunatud sektorite ja eelarvete osas.

2

Nagu on määratletud määruse artikli 42 punktis f (EL) 2021/2115
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Figure 5 Otsetoetuste (EAGF) soovituslik ja ligikaudne kumulatiivne jaotus, mille
liikmesriigid on esitanud ÜPP strateegiliste kavade eelnõudes (ELi tasemel)1

BISS (Põhiline
sissetulekutoetus
jätkusuutlikkuseks, Artikkel
21)

52%

CRISS (Täiendav ümberjaotav
sissetulekutoetus
jätkusuutlikkuse tagamiseks,
Artikkel 29)

10%

CIS
(Tootmiskohustuseg
a seotud
sissetulekutoetus,
Artikkel 32)

CIS Young Farmers
(Täiendav sissetulekutoetus
noortele põllumajandustootjatele,
Artikkel 30)
Ökokavad (Kliima, keskkonna ja loomade
heaolu kavad, Artikkel 31)

24%

12%

1

2%

Ökokavad: See arv kajastab liikmesriikide kohaldatud mahahindmisi
Source: Finantstabelid kavandatud Strateegiakavades

Riskijuhtimine
Riskijuhtimisvahendid on välja pakkunud 13 liikmesriiki, kusjuures mitmed liikmesriigid on
pakkunud välja oma praegustes maaelu arengu programmides olevate kavadega sarnaseid
skeeme. Nende hulka kuuluvad 15 kindlustuspreemia skeemi, 7 investeerimisfondide
toetusskeemi, 2 muud riskijuhtimise skeemi ja 1 kindlustuspreemiat hõlmav skeem ning
investeerimisfondide
toetus.
Kui
7
liikmesriiki
tegid
ettepaneku
toetada
ainult
kindlustuspreemiaid, siis 7 liikmesriiki tegid oma kavas ettepaneku riskijuhtimismeetmete
kombinatsiooni kohta.
Kolm liikmesriiki (BG, IT, RO) eraldasid oma otsetoetuste rahastamispaketist vahendeid
riskijuhtimisele - Itaalia ja Rumeenia otsustasid üle kanda 3%, mis on maksimum, ning
Bulgaaria 1,5%.

Investeeringud majanduse jätkusuutlikkusesse
Üldiselt pakuvad paljud liikmesriigid investeeringutoetust, mis sarnaneb nende Maaelu
Arengukavades 2014-2022 antava toetusega. See hõlmab toetust põllumajandusettevõtetes
tehtavateks investeeringuteks ning põllumajandustoodete töötlemise, turustamise ja/või
arendamise toetust.
Planeeritud kavad näitavad, et liikmesriigid kavatsevad toetada umbes 3% ELi
põllumajandusettevõtetest, toetades põllumajandusettevõtete moderniseerimist (R.9), mis on
seotud erinevate majanduslike erieesmärkidega.
Põllumajandussektoriväliste toetuste puhul kavandavad 17 riiki (AT, BE-WA, BG, HR, CZ, EE, FI,
FR, DE, HU, IT, LV, NL, RO, SI, ES, SE) maaelu arengu raames sekkumisi
mittepõllumajanduslikuks tegevuseks.
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Kokkuvõte tähelepanekutest
•

Liikmesriikidel palutakse selgitada ja paremini põhjendada teatavaid
ümberjagamisega seotud otsuseid. Ainuüksi asjaolu, et kasutatakse üht või mitut
sekkumist, ei võimalda järeldada, et saavutatakse piisav ümberjaotav mõju. Seetõttu
palutakse paljudel liikmesriikidel täiendada seni esitatud selgitusi, eelkõige
kvantitatiivse analüüsiga, mis näitab kõigi kavandatud sissetulekutoetuse vahendite
koosmõju ümberjagamisele;

•

Liikmesriikidel palutakse selgitada ja paremini põhjendada teatavaid otsuseid seoses
tootmiskohustusega seotud sissetulekutoetuse ja valdkondliku sekkumisega
teatavate sektorite vajaduste vastu. Puudub sidusus ja sidusus kavandatud
sekkumiste eesmärkide ja ülesehituse vahel;

•

Lisaks peetakse enamikul juhtudel ebapiisavaks liikmesriikide selgitusi selle
kohta, kuidas tootmiskohustusega seotud sissetulekutoetuste raames tehtavad
sekkumised on kooskõlas veepoliitika raamdirektiiviga (2000/60/EÜ); Eelkõige
peaksid liikmesriigid selgitama, kuidas võeti arvesse erinevaid olukordi
vesikondades, ja lähtudes vastavast vesikonna majandamiskavast, kuidas
kõige tundlikumad sekkumised – nende võimalikku mõju arvestades – on
kooskõlas eesmärgiga saavutada (või säilitada) „hea staatus”;

•

Mitmestes esitatud kavades on potentsiaal ettevõtete konkurentsivõime
suurendamiseks ja elujõuliste turule orienteeritud põllumajandusettevõtete
tugevdamiseks, kuid seoses Venemaa sissetungiga Ukrainasse,
kutsutakse liikmesriike üles kaaluma ka sekkumisi, mis aitavad vähendada
sõltuvust fossiilkütustest ja muudest välismaalt hangitud sisenditest, et
säilitada ettevõtete pikaajaline jätkusuutlik tootmisvõimsus ja elujõulisus;

•

Tervitatakse mitme liikmesriigi jõupingutusi impordisõltuvuse vähendamiseks
mõnes sektoris, nagu valgurikkad põllukultuurid. Samal ajal on üldine vajadus
ja soov anda rohkem ettevõtetele juurdepääs riskijuhtimiskavadele kogu
ELis. Seepärast julgustatakse liikmesriike koostama kavasid, millel on
ambitsioonikad eesmärgid tootjate osalemiseks riskijuhtimiskavades;

•

Kuigi vajaduste hindamisel on kindlaks tehtud, kui oluline on tugevdada
põllumajandustootjate positsiooni toidutarneahelas, käsitletakse enamikes
kavades seda vajadust peamiselt piiratud ulatusega kohustuslike valdkondlike
sekkumiste kaudu (puuviljad ja köögiviljad, vein, mesi, oliiv). Liikmesriike
julgustatakse: selle küsimusega tegelema ka teiste sektorite puhul;
tõhustama sekkumist koostöösse ja tootjaorganisatsioonides osalemisse; ning
suurendama toetust kvaliteedikavadele ja lühikestele tarneahelatele;

•

Mitmed liikmesriigid peavad keskenduma ja eristama tootlikke investeerinuid
mittetootlikest, et aidata paremini kaasa majanduslikele või keskkonnaalastele
eesmärkidele. Lõplik pilt põllumajandusettevõtete moderniseerimise
ambitsioonidest majandusliku jätkusuutlikkuse eesmärgil vajab seega veel
selgitamist.
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3.3. ÜLDMÕISTED JA TOETUSTE SUUNAMINE
ÜPP toetusega seotud määratlused, mis on sätestatud ELi tasandil, tagavad poliitika
ühtlikkuse, võimaldades samal ajal liikmesriikidel täpsustada eeskirju riiklikul tasandil, et
kohandada neid vastavalt oma vajadustele ja suunata toetust paremini.
Abikõlbliku hektari määratlusega kehtestatakse ELi põhimõte, et sissetulekutoetust antakse
põllumajandustootjatele, kellel on põllumajanduslik tegevus, kehtestades samas sellest
eeskirjast paindlikkuse, et käsitleda ÜPP keskkonnaeesmärke. Uue õigusraamistikuga laiendati
nende erandite loetelu ja anti liikmesriikidele rohkem ruumi eeskirjade kohandamiseks
vastavalt kohalikele eripäradele ja vajadustele.
Liikmesriigid
kipuvad
seda
suuremat
paindlikkust ära kasutama ja näiteks üksteist
neist
hõlmavad
abikõlblikus
piirkonnas
3
täiendavaid maastikuelemente .
ÜPP toetuste parema suunamise eesmärgil
määratlevad
liikmesriigid
oma
ÜPP
strateegilistes kavades, kes kvalifitseerub
aktiivseks põllumajandustootjaks ja võib
seetõttu
saada
otsetoetusi.
Uue
õigusraamistiku kohaselt võib seda teha
vastavalt
põllumajandusliku
tegevuse
kindlaksmääratud miinimumtasemele, mis
määratakse
kindlaks
objektiivsete
ja
mittediskrimineerivate kriteeriumidega, nagu
sissetulek või tööjõusisend.
Peamine kriteerium, mille liikmesriigid aktiivse põllumajandustootja määratluse kehtestamisel
välja
pakuvad,
on
nende
lisamine
ametlikesse
registritesse
(sotsiaalkindlustus,
põllumajandusettevõtete register, käibemaks). 10 liikmesriiki (ES, BE-WA, FR ainult äärealadel;
HR, HU, LT, MT, PL, RO, SI) valisid negatiivse nimekirja, kuid enamik neist kasutab seda valesti
peamise kriteeriumina, mitte täiendava vahendina mitteaktiivsete põllumajandustootjate
kindlakstegemiseks.
Kokkuvõte tähelepanekutest
•

•

3

Planeeritavates Kavades esitatud teave toetuskõlbliku hektari tunnuste
määratlemise kohta ei olnud sageli täielik. Liikmesriikidelt nõutakse oma valikute
täiendavat selgitamist;
Liikmesriikidelt on sageli nõutud, et nad tõendaksid, kuidas nad tagavad
sihtotstarbelise toetuse, mis ületab miinimumnõudeid, et saada otsetoetusi
"aktiivse põllumajandustootja" määratluse järgi.

Maastikuelemendid, mis ei kuulu GAEC 8 alla (viimased kuuluvad määratluse kohaselt abikõlblike hektarite hulka).
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4. ROHELINE ÜPP
ÜPP Strateegiline Kava käsitleb kolme järgmist erieesmärki:
•

•
•

aidata kaasa kliimamuutuste leevendamisele ja nendega kohanemisele, sealhulgas
vähendades kasvuhoonegaaside heidet ja suurendades süsiniku sidumist ning edendades
säästvat energiat;
edendada säästvat arengut ja loodusvarade, nagu vesi, pinnas ja õhk, tõhusat
majandamist, sealhulgas vähendades keemiasõltuvust;
aidata kaasa bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peatamisele ja tagasipööramisele,
tõhustada ökosüsteemi teenuseid ning säilitada elupaiku ja maastikke.

Liikmesriikide esitatud ÜPP Strateegilistes Kavades sisalduv mitmesugune teave annab aimu,
kui suurt "ambitsiooni" näitavad liikmesriigid seoses nende eesmärkidega - mis on tihedalt
seotud Euroopa Rohekokkuleppega.4 Seda tüüpi teave võimaldab mõnikord osaliselt võrrelda
muutust varasemaga. Võrdlusküsimus on eriti oluline keskkonna- ja kliimaeesmärkide puhul,
sest liikmesriigid on selgelt kohustatud näitama ÜPP kaudu üles varasemast suuremat
keskkonnaalast ambitsiooni. 5
Üldiselt on ÜPP 28-s Strateegilise Kava eelnõus esitatud elemendid, mis on olulised ÜPP
keskkonna- ja kliimaeesmärkide (ja seega ka Rohekokkuleppe) seisukohast. Liikmesriikidelt
nõutakse siiski, et nad näitaksid, kuidas nende sekkumised tegelevad vajaduste
hindamisel tuvastatud puudustega.

4.1. ROHEKOKKULEPPE STRATEEGIATE NING KESKKONNA- JA
KLIIMAALASTE ÕIGUSAKTIDE EESMÄRGID
Kõik ÜPP Srateegilised Kavad peavad näitama ja selgitama oma panust
teatavate ELi keskkonna- ja kliimastrateegiate ning -õigusaktide
eesmärkide saavutamisse. Loodud ühendused annavad olulist teavet
selle kohta, mida plaanid saavutavad või aitavad saavutada. Kõnealused
ELi Strateegiakavad on Talust Taldrikule6 strateegia ja ELi Bioloogilise
Mitmekesisuse strateegia aastani 20307, mis on osa Euroopa
Rohekokkuleppest. Need strateegiad hõlmavad mitmeid mittesiduvaid ELi
tasandi eesmärke, mis on eriti olulised ÜPP seisukohast. Eesmärgid
hõlmavad (igal juhul aastaks 2030): keemiliste taimekaitsevahendite riski ja kasutamise
vähendamist 50% võrra; põllumajandusest tulenevate toitainete kadude vähendamist 50%
võrra;
mahepõllumajanduse
25%
osakaalu
saavutamist;
ning
vähemalt
10%
põllumajandusmaast kõrge mitmekesisusega maastikuelementide alla viimist.
Kõnealuste õigusaktide8 peamised ÜPPga seotud eesmärgid puudutavad (muu hulgas)
kasvuhoonegaaside (KHG) heitekoguseid, ammoniaagi heitekoguseid, veekogude
4
5
6
7
8

Vaata dokumenti COM(2019) 640 lõplik
Vaata määruse (EU) 2021/2115 artikklit 105
Vaata dokumenti COM(2020) 381 lõplik
Vaata dokumenti COM(2020) 380 lõplik
Loetletud määruse (EL) 2021/2015 XIII lisas. Õigusaktid hõlmavad bioloogilist mitmekesisust, vee kvaliteeti ja
põllumajanduslikest allikatest pärit nitraate, õhu kvaliteeti, kliimamuutusi, energiat ja pestitsiide.d
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seisundit, ning elupaikade ja liikide olukorda. Eesmärgid on olemas õigusaktides või on
kehtestatud erinevates riiklikes või piirkondlikes kavades, sealhulgas riiklikes energia- ja
kliimakavades, vesikonna majandamiskavades (vee kvaliteedi ja kvantiteedi osas),
prioriteetsetes tegevusraamistikes (bioloogilise mitmekesisuse osas) ja muudes kavades.
Seoses Rohekokkuleppe strateegiatest ja õigusaktidest tulenevate eesmärkidega peavad
liikmesriigid oma ÜPP strateegilistes kavades selgitama, kuidas nende kavad aitavad
eesmärke saavutada. Lisaks on neid julgustatud seadma mittesiduvaid riiklikke eesmärke,
mida nimetatakse "riiklikeks väärtusteks", seoses strateegiatest tulenevate ELi tasandi
eesmärkidega.
Vähesed liikmesriigid on oma ÜPP Strateegilistes Kavades sellised riiklikud väärtused välja
toonud, välja arvatud seoses mahepõllumajandusega. Seevastu enamik liikmesriike on
esitanud vähemalt mõned selgitused selle kohta, kuidas nende kavad aitavad kaasa
Rohekokkuleppe strateegiatest ja õigusaktidest tulenevate eesmärkide saavutamisele. Nende
selgituste kvaliteet ja detailsus on siiski väga erinev. Mõned liikmesriigid ei esita piisavalt
teavet, mis võimaldaks nende ÜPP strateegilist kava sellest vaatenurgast õigesti hinnata.

Võrdlus varasemaga
ÜPP Strateegilistes Kavades sisalduv teave võimaldab võrdlust varasemaga.
Talust Taldrikule strateegia ning ELi Bioloogilise Mitmekesisuse strateegiaga seoses välja pakutud
soovituslikest riiklikest väärtustest väljenduvad muutused loomupäraselt toitainete
kadumise vähendamises ning pestitsiidide kasutamise ja riski vähendamises. Seetõttu võib
kohe näha, et liikmesriigid, kes on oma ÜPP Strateegilistes Kavades esitanud nende küsimustega
seotud riiklikud väärtused (väites näiteks, et nad vähendavad toitainete kadu 50% võrra), on
suunatud varasemaga võrreldes edasiminekule.
Mahepõllumajanduse osakaalu eesmärki ei ole nii väljendatud, kuid on võimalik võrrelda
minevikuga. Vaatlusalusest 28st ÜPP Strateegilisest Kavast 21 on kehtestanud
mahepõllumajanduse riiklikud väärtused. Nendest 21st kavast 19ne eesmärk on suurendada
mahepõllumajanduse hõlmatust 2030. aastaks9 võrreldes 2020. aasta tasemega
proportsionaalselt vähemalt 25% võrra ja 9 riigi eesmärk on seda vähemalt
kahekordistada.
Maastikuelementide osakaalu võrdlemine muutub lihtsamaks, kui kõik liikmesriigid on oma
territooriumil sellised tunnused täielikult kaardistanud.
Keskkonnaja
kliimaalastest õigusaktidest
tulenevate
eesmärkide
saavutamisele
kaasaaitamise osas: ÜPP uus poliitikaperiood tähistab esimest korda, kui ÜPP eeskirjad
kohustavad liikmesriike ametlikult neid kavandatud panuseid selgitama. See muudab selliste
panuste jälgimise tulevikus lihtsamaks, kuigi võrdlemine minevikuga ei ole hetkel võimalik.

9

Teatud juhtudel aastaks 2027.
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Kokkuvõte hinnangutest ja tähelepanekutest
Rohekokkuleppe strateegiatest tulenevate eesmärkide osas palutakse
liikmesriikidel:
•
•

vajaduse korral suurendada kavandatud panust;
(mõnel juhul) parandada selgitusi oma ÜPP Strateegiliste Kavade üldise panuse
kohta;

•

(mõnel juhul) teha ettepanekuid mahepõllumajandusega seotud suuremate
jõupingutuste kohta;
teha ettepanekuid riiklike väärtuste kohta, kui nad seda teinud ei ole.

•

Seoses seostega keskkonna- ja kliimaalastest õigusaktidest tulenevate
eesmärkidega palutakse paljudel liikmesriikidel selgitada (mõnikord oluliselt) oma
vastavate ÜPP Strateegiliste Kavade kavandatud panust nende eesmärkide
saavutamisse. Kaks tähelepanekut, mis on tehtud kõikidele liikmesriikidele,
hõlmavad järgmist:
•

•

julgustades neid tungivalt võtma jõupingutuste jagamise määruses ning
maakasutuse, Maakasutuse Muutuse ja Metsanduse eeskirjades (LULUCF) arvesse
kliimamuutusega seotud tulevasi riiklikke eesmärke;
nõudes, et nad võtaksid paremini arvesse oma bioloogilist mitmekesisust
käsitlevaid prioriteetseid tegevusraamistikke, viies oma kavandatud meetmed
nendega veelgi vastavusse.

4.2. TALUPIDAJATE POOLT TOETUSE ANDMISE TINGIMUSTENA KÄSITLETAVAD
NÕUDED: GAEC STANDARDID
ÜPP Strateegilised Kavad aitavad keskkonna- ja kliimaeesmärke lahendada osaliselt hea
Keskkonna- ja Põllumajandusliku seisundi (GAEC) üheksa standardi abil, mis puudutavad
eelkõige kliimamuutust, vett, pinnast ning bioloogilist mitmekesisust ja maastiku iseärasusi.
Neid standardeid peavad järgima kõik pindala- ja loomapõhiste ÜPP toetuste saajad ning need
on osa nõuete "lähtepunktist", mille alusel põllumajandustootjad võivad saada rahalist toetust
täiendavate (või ambitsioonikamate) tavade/kohustuste jaoks. Ühise põllumajanduspoliitika
õigusaktides on sätestatud iga standardi eesmärk ja ulatus, kuid liikmesriigid mõjutavad
oluliselt seda, mil määral aitab iga hea põllumajandus- ja keskkonnatava standard saavutada
asjakohaseid eesmärke, tehes rakendusvalikuid. Näited on toodud allpool.
Kliimamuutuste
valdkonnas
käsitletakse
GAEC 1 vajadust säilitada püsirohumaa
osakaal kogu põllumajandusmaast. GAEC 2
on oluline uus GAEC standard, mis nõuab
märgalade ja turbaalade kaitset. Need alad
on peamised süsinikuvarude säilitajad ja
seetõttu soodustatakse GAEC 2 õigeaegset
rakendamist. Kuid 16 liikmesriiki kavatsevad seda rakendada 2024. või 2025. aastal, mitte
2023. aastal, mis on lubatud, kuid ainult siis, kui see on rakendamise praktilistele aspektidele
viidates piisavalt põhjendatud. Lisaks on väljapakutud kaitse tase liikmesriigiti erinev (kuigi see
hõlmab sageli piiranguid edasisele kuivendamisele, maaharimisele ja/või muundamisele).
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Joonis 6 Kavandatud Strateegiakavad vastavalt GAEC 2 kavandatud kohaldamiskuupäevale
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2024

BG, CZ,
EE, EL,
ES, HR,
IT, LV,
HU, PL,
PT, SK

4
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CY, MT

2025
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Allikas: Kavandatud Strateegiakavad

Veekaitse valdkonnas nõuab GAEC 4 vooluveekogude äärde puhverribade rajamist, kus
väetisi ja keemilisi taimekaitsevahendeid ei saa kasutada, et kaitsta reostuse tekke eest.
Üldjuhul on minimaalne laius 3 meetrit, kuid mõned liikmesriigid määravad suurema laiuse.
Kolm liikmesriiki teevad ettepaneku väiksema miinimumlaiuse kohta.
Mitmed head põllumajandus- ja keskkonnatingimused aitavad mulda kaitsta. GAEC 5 piirab
erosiooni, kehtestades maaharimise nõuded, ning GAEC 6 nõuab, et põllumajandustootjad ei
jätaks mulda kõige tundlikumal ajal paljaks. Kõnealuste standardite panus sõltub siiski
liikmesriikide kehtestatud pindala ulatusest ja nõutavatest tavadest. Mitme Strateegiakavaga
nähakse ette katvuse vähendamine, näiteks liiga kõrgete kallakukünniste kehtestamine või
teatavate erosioonile kalduvate alade väljajätmine GAEC 5st või GAEC 6 piiramine ainult
haritava maa osadega, välja arvatud püsikultuurid või alad teatavates geograafilistes
piirkondades. GAEC 7 standardi kohaselt peavad peamised liikmesriigid nõudma
põllumajandustootjatelt külvikorra kohaldamist. 13 liikmesriiki teevad siiski ettepaneku
kasutada standardi vähem ambitsioonikat versiooni vähemalt osal oma territooriumist (näiteks
põllukultuuride mitmekesistamine, nagu on sätestatud praegustes rohestamise sätetes10) ning
kõik liikmesriigid teevad ettepaneku vabastada kas mitmed põllumajandusettevõtted selliste
kriteeriumide alusel nagu füüsiline suurus (alla 10 hektari haritavat maad) või heintaimede
kasvatamine (kui üle 75% haritavast maast haritakse rohumaa, rohttaimede, kaunviljade ja/või
kesamaaga). 6 liikmesriigi jaoks tähendaks see praeguste rohestamise eeskirjade täpset
jätkamist vastavalt käesolevale heale põllumajanduslikule tavale.
Joonis 7 Liikmesriikide pakutud tavad GAEC 7 rakendamiseks
külvikord vs mitmekesistamine
külvikord
mitmekesistamine
Alternatiivid (külvikord
või mitmekesistamine)

Liimesriikide arv

Liikmesriik
DE, HR, IT, CY, LT, HU, MT, NL, RO, SI, SK

11

AT, BG, FR, LV, LU, PL, FI, SE

8

BE- FL, BE-WA, DK, EE, EL, IE, PT

6

Mõlemad (külvikord ja rohestamine) CZ, ES

2

Ainus valik = vaid külvikord, = praegused rohestamise tingimused
10

Vaata määruse (EL) 1307/2013 artikklit 43
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Liikmesriikide arv

Liikmesriik
Külvikord koos püüdja või
vahekultuuridega
Mitmekesistamine sarnaselt
praeguse rohestamise tingimustele

BE-FL, BE-WA, CZ, DE, IE, EL, ES, HR, IT, LT, HU, MT, NL, PT,
RO, SI, SK

17

AT, BG, DK, EE, IE, EL, ES, LV, LU, PL, PT, FI, SE

13

Allikad: Kavandatud Strateegiakavad

Bioloogilise mitmekesisuse valdkonnas nõuab GAEC 8, et põllumajandustootjad pühendaksid
osa haritavast maast mittetootlikele aladele ja objektidele (muude kohustuste hulgas), et
edendada bioloogilist mitmekesisust. 25 liikmesriiki pakuvad põllumajandustootjatele
"baasvalikut"11 mille kohaselt on asjaomane osakaal 4%; 14 liikmesriiki pakuvad nn "ökokava
top-up lisavalikut"12 ning 16 liikmesriiki pakuvad võimalust kasutada vahekultuure või
lämmastikku siduvaid põllukultuure13. Nagu GAEC 7 puhul, teevad paljud liikmesriigid (25)
ettepaneku kasutada ÜPP Strateegilise Kava määrusega lubatud erandeid.
Joonis 8 Planeeritavad Strateegiakavad vastavalt kavandatavatele võimalustele GAEC 8
rakendamiseks
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BE-WA, BG,
EE, EL, ES,
HR, LT, NL,
PL, PT, SI,
DK, LU, RO

"ökokava top up"
valik (3% + 4%)

Võimalus kasutada
vahekultuure või
lämmastikku siduvaid
kultuure (3% + 4%)

11
BE-WA, BG,
EE, EL, ES, HR,
LT, NL, PL,
PT, SI

Kõik kolm valikut

Allikas: Kavandatud Strateegiakavad

11 Selle valikui puhul peavad põllumehed pühendama vähemalt 4% oma põllumaast mittetootlikele
aladele ja objektidele (sh kesa).
12 Selle valiku korral kohustuvad põllumajandustootjad pühendama vähemalt 7% oma põllumaast
mittetootlikule maa-alale ja -omadustele ökokava alusel, nagu on sätestatud määruse (EL) 2021/2115
artikli 31 lõikes 6. Sel juhul saavad põllumajandustootjad kogu kõnealuse ala eest ökokava alusel toetusi,
mis ületab 3% põhimäära.
13 Selle valiku korral peavad põllumajandustootjad pühendama vähemalt 3% oma põllumaast
mittetootlikele aladele ja objektidele ning veel vähemalt 4% lämmastikku siduvatele kultuuridele ja/või
vahekultuuridele – täpne lisakogus sõltub nende vahelisest tasakaalust.

19

Võrdlus varasemaga
Tulevaste GAEC standardite täielik kogum näitab üldist keskkonnaeesmärkide ambitsiooni
kasvu võrreldes praeguste ÜPP samaväärsete elementidega (kehtivad GAEC standardid ja
lisaks rohestamise nõuded) - tänu uutele standarditele ja muude standardite täiustamisele.
Ulatus sõltub siiski sellest, kuidas liikmesriigid oma territooriumil standardeid
kehtestavad, nagu nähtub eespool esitatud näidetest, sealhulgas nõutavate tavade ja erandite
kohta. Enamik ÜPP Strateegilisi Kavasid kannab suures osas üle praegust lähenemisviisi GAEC
standardite ja rohestamise nõuete rakendamisel (kuigi loomulikult sisaldavad need siiski uusi
standardeid). Siiski on mitmed liikmesriigid GAEC-kavasid praegustest versioonidest täiustanud,
et paremini vajadustele vastata.

Kokkuvõte tähelepanekutest
Üldiselt nõutakse liikmesriikidelt vajaduse korral järgmist:
•
•

täpsustada või muuta teatavaid kavandatavaid GAEC standardeid, et need
vastaksid täielikult regulatoorele raamistikule;
(seoses eelneva punktiga) muuta nõuded keskkonnaalaselt
ambitsioonikamaks vastavalt kindlaksmääratud vajadustele (nt. suurem
pindala GAEC 5 või 6 all ja/või asjakohase määratlusega "viljavaheldus" GAEC
7 all); paremini põhjendama teatavaid otsuseid (nt. viivitus GAEC 2
rakendamisel).

4.3. MINIMAALSED RAHAERALDISED KESKKONNA- JA KLIIMAALASTE
TEGEVUSTE TOETAMISEKS
Suur osa ÜPP Strateegiliste Kavade keskkonnaeesmärkidest seisneb mitmesugustes rahastatud
meetmetes ("sekkumised"), mis lähevad kaugemale GAECi standarditest ja muudest
kohustuslikest nõuetest.
Uus tulevikukohustus on see, et liikmesriigid peavad kulutama vähemalt teatava osa oma
otsetoetuste eelarvest "ökokavadele"14, mille abil saab rahastada mitmesuguseid
keskkonna- ja kliimasõbralikke tavasid (samuti loomade heaolu soodustavaid tegevusi ja
antimikroobse resistentsuse vastu võitlemist). Põhireeglina on minimaalne osakaal 25%.
Madalamad tasemed on lubatud, kui liikmesriigid kulutavad oma maaelu arengu fondist eriti
suure osa keskkonnale ja kliimale (vt allpool). 10 ÜPP Strateegiakava (BE-WA, CZ, EE, EL, IT,
LV, NL, PT, RO, SK) 28st plaanib kulutada rohkem kui 25% oma otsetoetuste eelarvest
ökokavadele ja neli (BG, HR, IE, PL) Strateegiakava täpselt 25%. Ülejäänud plaanivad
rahastada ökokavasid 14,8% kuni 24,8%. Strateegiakavade hindamisel selgus, et mitmed
liikmesriigid peavad eeskirjade täielikuks järgimiseks oma arvutusi korrigeerima ning mõnel
juhul sekkumisi ja eelarvelisi eraldisi vastavalt muutma.

14

Vt. määruse (EU) 2021/2115 artiklit 31.
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Samuti peavad liikmesriigid kulutama vähemalt 35% oma maaelu arengu toetuseks
ettenähtud ELi eelarve fondist15 teatavat liiki sekkumisele, mis on seotud keskkonna
ja kliimaga või loomade heaoluga. See aspekt 28 liikmesriigi kulukavades on kokku võetud
kahes järgmises graafikus. (Arvud võivad siiski oluliselt muutuda, kui on selge, milliseid
olulisteks liigitatud sekkumisi võib tõepoolest olulisteks ka pidada.)
Joonis 9 Liikmesriikide poolt keskkonnale, kliimale ja loomade heaolule eraldatud ELi maaelu
arengu rahastamise osakaal (liikmesriikide arv eraldatud osakaalu kaupa)
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Allikas: Kavandatavate Strateegiakavade finantstabelid

Joonis 10 Keskkonnale, kliimale ja loomade heaolule kavandatud maaelu arengu
kulutuste ligikaudne jaotus nõutava minimaalse eraldise piires
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Allikas: Kavandatavate Strateegiakavade finantstabelid

15

Täpsemalt kogurahastamine Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) pärast
selle ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) vahelisi ülekandeid.
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Joonis 11 Keskkonnale, kliimale ja loomade heaolule kavandatud maaelu arengu kulutuste
ligikaudne jaotus iga liikmesriigi kohta nõutava minimaalse eraldise piires
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Allikas: Kavandatavate Strateegiakavade finantstabelid
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90%

100%

Võrdlus varasemaga
Ökokavadega seotud kulutamisnõue on uus.16 Ja II sambaga seotud kulutamisnõue on 5
protsendipunkti kõrgem kui praeguses ÜPP-s (kuigi kulutused loomade heaolule sisalduvad
nüüd ka arvutuses), ning see hõlmab ka 50% kaalutegurit, mida kohaldatakse looduslikele
piirangutele vastavatele aladele tehtavate maksete suhtes. Need muudatused mõjutavad ÜPP
Strateegiakavasid suurema keskkonnaalase ambitsiooni suunas.

Kokkuvõte tähelepanekutest
•
•

Liikmesriidel palutakse kinnitada, et nad täidaksid kõiki minimaalse
rahaeraldise nõudeid, sest mõnel juhul jäi see ebaselgeks.
Eraldamise miinimumnõuetega seotud kulutusi on kontrollitud, kui toetuse ulatus
ja laad ei ole hästi selgitatud.

Keskkonna- ja kliimaeesmärkidega seotud kulutuste võimalik kasu keskkonnale sõltub siiski
rahastatavate meetmete ulatusest ja laadist (vt järgmisi jaotisi).

4.4. KAVANDATUD ÜPP SEKKUMISTE KASUTUSELE VÕTMISE/KAETAVUSE
EESMÄRGID
Lisaks punktis 4.1 nimetatud eesmärkidele (millest mõned on vabatahtlikud) on kõik
liikmesriigid kohustatud seadma oma ÜPP Strateegiakavades eesmärgid, mis väljendavad
soovitud "tulemusi" seoses ÜPP rahastatud meetmete kavandatud rakendamisega. Näiteks võib
liikmesriigi eesmärk olla, et aastaks 2027 oleks 55% tema põllumajandusmaast hõlmatud
bioloogilise mitmekesisuse parandamise toetusega eri liiki meetmete kaudu. Selliste eesmärkide
seadmiseks kasutatavaid näitajaid nimetatakse "tulemusnäitajateks" ja need on loetletud ühise
põllumajanduspoliitika õigusaktides. 17
Liikmesriigid on oma ÜPP Strateegilistes Kavades kasutanud erinevaid lähenemisviise, et
otsustada, millised sekkumised peaksid neist sihtväärtustest lähtuma. Nagu on märgitud
käesoleva dokumendi punktis 2.1, tunduvad mõned neist lähenemisviisidest valed. Seetõttu
tuleks senistes kavades seatud eesmärke hoolikalt vaadata. Kavade eelnõus seatud eesmärgid
annavad siiski üldise ettekujutuse sellest, kuidas konkreetne liikmesriik kavatseb oma
rahastatud meetmeid, et aidata saavutada ÜPP keskkonna- ja kliimaeesmärke. Näiteks
kliimamuutuste osas toetuvad kavad suures osas metsandusele, et kaitsta süsinikku, ning mulla
kvaliteedi ja toitainete majandamise parandamiseks on kavandatud jõupingutusi, mis võivad
aidata vähendada mineraalväetistega seotud heitkoguseid. Seevastu, välja arvatud mõned
erandid, eiratakse kavandatud kavades kariloomade metaaniheite vähendamise meetmete
tähtsust ja need, kus loomakasvatus on kõrge intensiivsusega, ei tegele üldse nende
heitmetega, mis väljendub ka selles, et vaid 9 ettevõtjat 28-st püstitas asjakohase eesmärgi
16

17

Ökokavasid võrreldakse mõnikord praeguse ÜPP nn „rohestamise“ muutmise nõuetega, kuid tegelikult
integreeritakse rohestamise nõuded peamiselt uutesse GAEC standarditesse ning neid on tugevdatud.
Ökoskeemid põhinevad seega sellel vundamendil, mis on ise kõrgem kui varem.
Tulemusnäitajad annavad teavet ainult ÜPP Strateegiakavade kaudu rahastatavate meetmete kohta, mitte
välismõjude mõju kohta. Nagu eespool esitatud näites, väljendatakse rahastatavate meetmete ulatust/
haaret tavaliselt pindalade (hektarite arv) või toetusesaajate (põllumajandustootjate arv jne) kaupa. mida
toetatakse ÜPP eesmärkide kombineerimise kaudu, võrreldes nende hektarite või toetusesaajate
koguarvuga, kelle suhtes oleks võinud sellist toetust kohaldada.
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(R.13 - heitkoguste vähendamine loomakasvatussektoris). Järgnevalt on esitatud eesmärkide
vahemikud võrreldes mõne teise valitud tulemusnäitajaga:
Joonis 12 Valitud tulemusnäitajate sihtväärtuste vahemik ÜPP Strateegiakavades
Tulemusindikaator

Sihtväärtuse vahemik ÜPP
Strateegiakavade eelnõus 1

R.14 – Süsiniku sisaldus mullas ja
biomassis

2%-86% 22 Strateegiakavas, kusjuures pooltes
neist on eesmärk alla 31% ja 5-s üle 50%

R.19 – Muldade kaitse ja seisundi
parandamine

7%-86% 24 Strateegiakavas kusjuures pooltes
neist on eesmärk alla 32% ja 9-s üle 50%

R.20 – Õhukvaliteedi tõstmine

0.8%-36% 15 Strateegiakavas, kusjuures 9
eesmärk alla 10%

R.21 – Vee kvaliteedi säilitamine

0.1%-92% 18 Strateegiakavas, kusjuures 10
eesmärk alla 10% ja 3 eesmärk üle 75%

R.24 – Taimekaitsevahendite säästlik
ja vähendatud kasutamine

1.3%-56% in 23 Strateegiakavas; 9 eesmärk alla
10%

R.31 – Elupaikade ja liikide arvukuse

1.4%-99.5% 23 Strateegiakavas; 11 eesmärk
alla 21% ja 3 üle 75%

säilitamine
1

Väärtused iga näitaja kohta väljendavad põllumajandusmaad, mille suhtes kavatsetakse
kohaldada asjakohast pindalapõhist toetust, %-na iga liikmesriigi kogu kasutatavast
põllumajandusmaast.
Allikas: Kavandatud Strateegiakavad

Võrdlus varasemaga
Paljud tulemusnäitajate suhtes seatud eesmärgid on kõrgemad - sageli oluliselt suuremad - kui
praeguse perioodi lähimate samaväärsete näitajate suhtes saavutatud väärtused. See on
ootuspärane, sest ökokavad on uus vahend, mis aitab kaasa keskkonna- ja kliimameetmetele,
mida toetab märkimisväärne eelarve (vt eelmist osa). Tuleb mõista, et täpsete võrdluste
tegemine minevikuga ei ole alati lihtne, sest näitajate ja neid soodustavate sekkumiste hulk on
erinev. Täpsem analüüs on võimalik alles siis, kui liikmesriigid on oma ÜPP Strateegiakavades
eesmärkide seadmist parandanud.
Mahepõllumajandustoetuste puhul on siiski suhteliselt selge võrdlus kavandatava tulevase ja
praeguse meetme vahel, mida mõõdetakse asjakohase tulemusnäitajaga ja võrreldakse
varasema samaväärse näitajagal. Vaatlusalusest 28st ÜPP Strateegiakavast 26 on seadnud
eesmärgid mahepõllumajanduse konkreetse tulemusnäitaja osas.18 Nendest 21 eesmärk on
suurendada aastaks 2027 mahepõllumajanduse jaoks ühise põllumajanduspoliitika toetust
saavat ala vähemalt 25% (proportsionaalselt) võrreldes 2018. aasta tasemega, ning 20st
kaheksa on teinud ettepaneku seda vähemalt kahekordistada.

18

Pange tähele, et need eesmärgid on seotud ainult valdkondadega, kus on ettenähtud mahepõllumajanduse
spetsiifiline toetus. Erinevalt punktis 3.1 nimetatud "riiklikest väärtustest" ei hõlma need maa-alasid, mida
haritakse mahepõllumajanduslikult ilma ÜPP eritoetuseta..
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Kokkuvõte tähelepanekutest
Üldiselt on liikmesriikidel palutud:
esitada kõrgemad eesmärgid - tugevdatud (ja mõnikord ka paremini
rahastatud) sekkumistega nende saavutamiseks -kui eesmärgid tunduvad
liiga madalad, et rahuldada asjaomaste liikmesriikide kindlaksmääratud
vajadusi ning kajastada kõrgeid keskkonna- ja kliimaeesmärke;
tagada asjakohased seosed sekkumiste ja tulemusnäitajate vahel ning
kohandada seetõttu kavandatud väärtusi, kui seosed ei tundu olevat õiged.
interventions and result indicators

•

•

Joonis 13 Võrdlus toetatava mahepõllumajandusmaa ja ÜPP eelarve vahel 2018. aastal ning
järgmisel programmiperioodil toetatava sihtpiirkonna vahel

ÜPP raames toetatud põllumajandusmaa osakaal mahepõllumajanduses (2018-2027)1
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2018 (OIR. 06 - ÜPP raames EAFRD eelarvest toetatud mahepõllumajandusmaa osakaal
2027 (Tulemusnäitaja R.29 -mahepõllumajandusmaa osakaalu eeldatav kasv)
1 CY ja IT ei esitanud 2027. aasta kohta andmeid (R.29). Käesolevas ülevaates on toetuse tase loetud muutumatuks.

Allikas Kavandatud Strateegiakavad

KESKKONNA - JA KLIIMAMEETMETE SISU (RAHASTATUD MEETMETE
OLEMUS)
Rahastatud sekkumiste mõju keskkonna- ja kliimaeesmärkidele ei sõltu ainult nende ulatusest
(pind, toetusesaajate arv jne) aga ka nende sisust - st. milliseid tavasid jne.
Ökokavad19, mis on tulevase ÜPP üks olulisemaid uusi elemente, toetavad mitmesuguseid
tavasid, mis aitavad kaasa säästvamale põllumajandusele. Enamik liikmesriike on teinud
ettepaneku mitme ökokava kohta, millest igaüks on teatud eesmärgile suhteliselt spetsiifiline.
Neli liikmesriiki (FR, HU, IE, NL) on teinud ettepaneku ainult ühe, mitmemõõtmelise ökokava ja
veel kahe (CZ, SK) programmi kohta lisaks konkreetsemale terve põllumajandusettevõtte
ökokava. Sellised kavad hõlmavad "valikute" paketti, mis koosneb mitmetest erineva
ambitsiooniga tavadest, millest põllumajandustootjad teevad valiku.
19

Vt määruse (EL) 2021/2115 artiklit 31.
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Sellistel juhtudel palutakse põllumajandustootjatel sageli valida tavad, mis hõlmavad kogu
nende
põllumajandusmaad
(seda
lähenemisviisi
nimetatakse
mõnikord
"terve
põllumajandusettevõtte lähenemisviisiks"). Kolme riigi ÜPP Strateegiakavas (FR, NL, HU) on
esitatud punktide süsteemil põhinevad ökokavad, mis annavad kaalu erinevatele tavadele
vastavalt nende tõenäolisele positiivsele mõjule ning julgustavad põllumajandustootjaid valima
neid tavasid, mis on kõige asjakohasemad nende põllumajandusettevõtete ja/või piirkondade
keskkonna- ja kliimavajadustele.
Alljärgnevas tabelis on näidatud, et liikmesriigid pakuvad välja vähemalt ühe ökokava, mis
käsitleb nende põhitähelepanu all loetletud küsimusi.20
Joonis 14 Ökokavade temaatiline jaotus 28. kavandatud Strateegiakavas
Probleem1

Liikmesriigid, kes on probleemi lahendamiseks välja
pakkunud vähemalt ühe ökokava (sealhulgas ka
mitmemõõtmelised ökokavad)

“Bioloogiline mitmekesisus” (kaitse
või suurendamine),
maastikuelemendid, mittetootlikud
alad

25

Süsiniku sidumine /
süsinikupõllundus

8

CY, DE, DK, ES, HR, LT, NL, PL

Integreeritud taimekaitse / kahjurite
tõrje

11

BE-FL, BE-WA, BG, CY, DE, EE, HU, LU, MT, NL, PL, PT

Toitanete majandamine

12

BG, CY, DK, FI, HR, HU, IE, LU, LV, PL, SI, SK

Täppispõllumajandus

6

BE-FL, CZ, EL, IE, LV, SE

Püsirohumaad –ekstensiivistamine ja 12
hooldamine

Kõik liikmesriigid va. AT, RO and SE

BE-FL, BE-WA, BG, DE, ES, HR, IE, LT, LV, NL, PL, SI,
SK

Püsirohumaad – ainult hooldamine

12

BE-FL, CZ, DE, DK, El, FI, FR, HU, NL, PT, SI, SK

Mulla säästliku majandamise
praktikad

26

AT, BE-FL, BE-WA, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI,
FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, RO, SE, SI,
SK

Mahepõllumajandus

12

BE-FL, BG, DK, EE, EL, FR, LT, LV, NL, PL, PT, SE

8

AT, CY, IT, LT, PL, PT, RO, SK

6

BE-FL, CY, DE, HU, LT, SK

Loomade heaolu / antimikroobi
resistentsus
Muu
1

Pange tähele, et mõned probleemid kattuvad ja et ökokavad aitavad saavutada rohkem kui
ühte eesmärki.
Allikas:Kavandatud Strateegiakavad

20

Praktikatel võib olla mitu mõju ja see võib aidata kaasa rohkem kui ühe ÜPP eesmärgi saavutamisele.
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Liikmesriikide
väljapakutud
ökokavad
erinevad
märkimisväärselt
oma
keskkonnaeesmärkide poolest - kas toetatavate üksikute tavade või võimaluste koosmõju
tasandil mitme valikuga süsteemides. Olulise tähtsusega on see, et ökokavad koos muude
kriteeriumide ja sekkumistega vastaksid keskkonnavajadustele, mille liikmesriigid on kindlaks
teinud SWOT-analüüsi põhjal.
Maaelu Arengukava toetuse raames, nagu ka varasemates Maaelu Arengukavades, on
liikmesriigid teinud ettepaneku paljude põllumajandusega seotud piirkonnapõhiste
sekkumiste kohta, mis käsitlevad konkreetseid keskkonna- ja kliimaeesmärke, nagu on
näidatud allpool.
Joonis 15 Keskkonna- ja kliimapõhised "Maaelu Arengukava" valdkonnapõhised sekkumised
Sekkumiste Konreetsetele
/meetmete eesmärkidele
suunatud
hulk
meetmed4:

Sekkumise liik (või sekkumise alaliik)

252

Natura 2000 maksed1
Veepoliitika raamdirektiivi maksed

1
2
3
4

1

5

Juhtimiskohustused:
põllumajanduskeskkonna ja kliimaga seotud kohustused3

214

Juhtimiskohustused:
üleminek mahepõllumajandusele, selle säilitamine3

29

Juhtimiskohustused: geneetiliste ressursside
säilitamine3

43

Climate change:
132
Natural
resources: 156
Biodiversity: 217

Vt. määruse (EL) 2021/2115 artiklit 72.
Sisaldab 6 Natura 2000 toetuse metsaalade meedet.
Vt. määruse (EL) 2021/2115 artiklit 70.
Veergude 2 ja 3 kogusummad ei ühti, kuna paljud sekkumised aitavad samaaegselt kaasa
rohkem kui ühe konkreetse eesmärgi saavutamisele.

Allikas: Kavandatud Strateegiakavad

Liikmesriikide esitatud põllumajanduskeskkonna ja kliimaga seotud kohustused (AECCd vt rida 3 eespool olevas tabelis) on väga erinevad.
Paljud sellised sekkumised on kavandatud laiaulatuslike kavadena, mis koosnevad sageli
erinevatest elementidest, mis hõlmavad mitmeid vajadusi21, ja mille eesmärk on suur pindala.
Näiteks üks kavandatud laiaulatuslik AECC sekkumine, mis tehakse kättesaadavaks enamikule
asjaomase liikmesriigi põllumajandusettevõtetele (st. väljaspool piiratumat prioriteetset ala,
kus on võimalik kasutada konkreetseid sekkumisi) hõlmab muu hulgas järgmist: väetiste
kasutamise vähendamine; maa parem majandamine vee kvaliteedi ja mullaviljakuse
küsimustega tegelemiseks; ning meetmed elupaikade ja liikide taastamiseks ja säilitamiseks.

21

Ja seetõttu seotud mitmete tulemusnäitajatega.

27

Muud AECC meetmed on väga sihipärased, eelkõige bioloogilise mitmekesisuse ja väga
spetsiifiliste elupaikadega seotud meetmed, mis hõlmavad väiksemaid alasid ja on seotud
vähemate tulemusnäitajatega. Näiteks ühe sekkumismeetme raames, mis on kavandatud
teatavate ökoloogiliselt väärtuslike põllumajanduspiirkondade jaoks, valiks iga osalev
põllumajandustootja looduskaitseasutuse abiga suurest menüüst meetmete paketi, et
lahendada kõige paremini oma maa konkreetne olukord. Liikmesriigid on teinud ka ettepaneku
teatavate tulemustel põhinevate AECC sekkumiste kohta.
Paljud ÜPP Strateegiakavad hõlmavad erinevaid sekkumisstiile, mis nende vahel käsitlevad
erinevat laadi vajadusi.
Maaelu Arengukavav hõlmab ka investeeringuid22, mis on suunatud keskkonna ja kliimaga
seotud eesmärkidele - nii "tootlikele" investeeringutele (mis toovad ka majanduslikku kasu)
kui ka "mittetootlikele" (mis toovad eelkõige kasu keskkonnale ja kliimale). Umbes pooled 27
liikmesriigi kavandatud investeerimissekkumistest kuuluvad ühte neist kategooriatest.
Kavandatavad "tootlikud" keskkonnahoidlikud investeerimissekkumised hõlmavad näiteks
sõnnikukäitlusse sekkumist, taastuvenergia tootmist (mis hõlmab selgelt biogaasi 11 liikmesriigi
puhul (AT, CY, DK, EL, ES, FI, IT, PL, SI, LV, RO) ja tõhusamat niisutamist. Tuleb märkida, et
viimane on mitmes kavas ainus spetsiaalselt kohanemiseks kavandatud sekkumine.23 28 kava
projekti hulka kuuluvad investeeringud, mille maht on ligikaudu 3,4 miljardit eurot ja mis
toetavad peamiselt taastuvenergiat aastatel 2023-2027. Vastavalt 12 kavale on CSP
investeeringute eesmärk toetada taastuvenergia tootmisvõimsust vahemikus 1MW kuni
4404MW.24
"Mittetootlikud" näited hõlmavad investeeringuid maastikuelementide rajamisse, kuivade
kivimüüride taastamisse, märgalade ja turbaalade taastamisse, elupaikade ja maastike
taastamisse ning suurkiskjate eest kaitse kehtestamisse.
Paljud liikmesriigid on teinud ka ettepanekuid keskkonna- ja kliimavaldkonnaga seotud
investeeringute kohta metsandusse - nt. metsa- ja muude metsapiirkondade suurendamisel,
metsade taastamisel pärast loodusõnnetusi ja ebasoodsaid ilmaolusid ning metsainfrastruktuuri
parandamisel kliimamuutustega kohanemise eesmärgil.25
Enamik liikmesriike kavandab toetusi looduslikele või muudele aladele eriomastele
piirangutele. Lisaks sissetulekutoetusele on nende eesmärk piirata maa hülgamist, mis aitab
kaasa põllumaade bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele paljudes asjaomastes piirkondades.
Maaelu Arengukava teised kategooriad hõlmavad keskkonna- ja kliimaalase koostöö toetamist
ning teadmiste vahetamist.26

Võrdlus varasemaga
Uueks vahendiks on ökokavad. Nad kas toetavad "uusi" (st. ei ole varem kohaldatud)
keskkonna-

ja

kliimasõbralikke

tavasid

liikmesriikide

territooriumil

või

näevad

ette

suurendada ala, kus selliseid tavasid kohaldatakse, või mõlemat. Mõnel juhul kantakse
maaelu arengu poliitika raames varasemate põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetmete
(mõnikord ka mahepõllumajanduse toetamine) raames antav toetus osaliselt või täielikult üle
ökokavadesse.
22

Vt. Määruse (EL) 2021/2115 artikklit 73.
Liikmesriik võib kavandada asjakohaseid juhtimistavasid, kuid need ei ole nõuetekohaselt seotud asjakohase
tulemusnäitajaga. Muudel juhtudel selliseid tavasid kavas ei ole.
23

24
Tulemusnäitaja R15 Põllumajandusest ja metsandusest ning muudest taastuvatest allikatest saadav roheline
energia
25
Iga-aastased pindalapõhised toetused on kättesaadavad ka käimasolevate keskkonnasõbralike
metsamajandustavade jaoks. .
26

Vt. Määruse (EL) 2021/2115 artikklit 77 ja 78.
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Mõned ökokavad toetavad samu tavasid, mis on juba praegu või on tulevikus
kohustuslikud teatavate praeguste "rohestamise" nõuete või tulevaste GAEC
standardite alusel, kuid ambitsioonikamas ulatuses - näiteks nõutakse veelgi
täpsemate külvikordade rahastamist vastavalt GAEC 7-le või suurematele bioloogilist
mitmekesisust soodustavatele aladele, kui on nõutud GAEC 8.
Mitmel juhul on liikmesriigid oma Maaelu Arengukavadesse üle kandnud AECCi
sekkumised varasematest AECMidest. Siiski on ka palju neid, mis on uued või muudetud.
Ökoskeemide uue vahendina kasutuselevõtmine võimaldab mõnel liikmesriigil suunata
oma
pindalapõhiseid Maaelu Arengukava toetusi ümber, muutes AECCi sekkumised
käsitletava valdkonna või teema osas sihipärasemaks kui nende eelkäijad.
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5. SOTSIAALSELT JÄTKUSUUTVAM ÜPP
ÜPP Strateegiakavad käsitlevad kolme erieesmärki:
•
•

•

toetada noori põllumajandustootjaid ja uusi põllumajandustootjaid ning hõlbustada
säästvat ettevõtluse arengut maapiirkondades;
edendada tööhõivet, majanduskasvu, soolist võrdõiguslikkust, sealhulgas naiste
osalemist põllumajanduses, sotsiaalses kaasatuses ja kohalikus arengus
maapiirkondades, sealhulgas ringmajanduslikus biomajanduses ja säästvas
metsanduses;
parandada Liidu põllumajanduse reageerimist toidu ja tervisega seotud ühiskondlikele
nõudmistele, sealhulgas jätkusuutlikul viisil toodetud kvaliteetsele, ohutule ja
täisväärtuslikule toidule, vähendada toidujäätmeid, samuti parandada loomade heaolu
ja võidelda antimikroobse resistentsuse vastu.

5.1. ELi PÕLLUMAJANDUSTOOTJATE UUS PÕLVKOND
Põllumajandussektoris toimuvad struktuurimuutused põllumajandusettevõtete arvu, suuruse ja
spetsialiseerumise osas, samas kui noorte põllumajandustootjate arv on aja jooksul vähenenud.
Samal
ajal
on
paljudes
maapiirkondades
rahvaarv/rahvaarv
vähenemas.
Ühise
Põllumajanduspoliitika reformiga luuakse poliitiline raamistik, mis koos riiklike vahenditega
toetab põllumajandusega tegelevaid noori, luues samal ajal häid töö- ja elutingimusi
maapiirkondades. Põlvkondade uuendamiseks kasutatakse uuenduslikumaid lähenemisviise,
nagu pärimislepingud, uute põllumajandustootjate ja naiste toetamine.
Põlvkondade vahetus põllumajanduses on uue ÜPP raames esmatähtis. Liikmesriigid peavad
selle eesmärgi saavutamiseks eraldama miinimumsumma, mis vastab 3%le oma riiklikest
otsetoetustest, ning otsustama, kuidas rahalisi vahendeid kasutada. Seda toetust võib anda
suurema sissetulekutoetusena, uute noorte põllumajandustootjate starditoetusena või
investeeringutoetusena.
Liikmesriigid näitavad üles suurt huvi rahastamise vastu, et stimuleerida kavandatud kavades
põlvkondade uuendamist: tegelikult eraldatakse 22s ÜPP Strateegiakavas suurem summa
kui 3% oma esialgsest iga-aastasest otsetoetuste kogusummast (AT, BE-FL, BE-WA,
BG, CY, CZ, DE, EE, GR, ES, FI, HR, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SK) vahelistest
ülekannetest. Kolme ÜPP Starteegiakavaga eraldatakse täpselt minimaalne eraldis (DK, IE, SE),
samas kui kolme liikmesriigi Strateegiakava tuleb veel läbi vaadata, et tagada vastavus
nõutavale miinimumrahastamisele (FR, HU, LV).
Liikmesriigid näevad peaaegu kõigil juhtudel ette kombineeritud toetuse, mis hõlmab nii
esimest kui ka teist sammast: 25 ÜPP Strateegiakava hõlmavad toetust noorte
põllumajandustootjate täiendava sissetulekutoetuse kaudu (välja arvatud Taani, Portugal) ja 26
liikmesriiki plaanivad rahastada noori põllumajandustootjaid starditoetuse kaudu (välja arvatud
IE).
Kuus liikmesriiki keskenduvad põlvkondade uuendamisele, kasutades Maaelu
Arengukava raames tehtavaid koostöösekkumisi, et toetada põllumajandusettevõtete
üleandmist (FR, IT, HU, NL, IE, ES).
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Joonis 16 Noorte põllumajandustootjate toetamise vahendite kasutus
30
25

25 MS

26 MS

20
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6 MS

6 MS

5
0
Complementary income support

Installation aid Cooperation interventions

Investments targeting only young
farmers

Source: Proposed CSPs

Soolise võrdõiguslikkuse osas teevad 5 liikmesriiki (AT, DE, ES, IE, IT) ettepaneku meetmete
kohta, millega toetatakse naisi maaettevõtöluses, kellest 2 (ES ja IE) tegelevad eelkõige
eesmärgiga tõsta naiste osakaalu põllumajanduses.

Kokkuvõte tähelepanekutest
•

Liikmesriikide jõupingutused põlvkondade vahetusega tegelemisel on hästi
märgatavad, eelkõige juhul, kui need on osa terviklikust strateegiast nii
Starteegiakavas kui ka sellest väljaspool. Asjakohased elemendid on seotud
põllumajandusettevõtete pärimisvahenditega ning võivad hõlmata ka äri- ja
finantsoskuste parandamist. Vahetevahel käsitletakse eesmärki läbivalt erinevate
ÜPP Strateegiakava vahendite kaudu (nt seades esikohale noorte
põllumajandustootjate juurdepääsu teatavale rahastamisele). Tervitatav on
koostööliikide kasutamine põllumajandusettevõtete üle andmise
stimuleerimiseks ja uute turuletulijate toetamiseks. Sellest hoolimata on vaja
teha mitmeid parandusi.
Mitmed liikmesriigid peavad täiendavalt

•

tugevdama seost vajaduste hindamise ja sekkumisloogika vahel, selgitades
konkreetsemalt, kuidas käsitletakse noorte põllumajandustootjate vajadust
parema juurdepääsu järele maale, kapitalile, teadmistele ja suuremale
sissetulekule, ning tutvustades vastastikust täiendavust ja koostoimet
olemasolevate või kavandatavate riiklike meetmetega;

•

tugevdama oma strateegiat noorte põllumajandustootjate jaoks ja määratlema
selgelt noorte põllumajandustootjate abikõlblikkuse kriteeriumid
(nt. füüsiliste ja juriidiliste isikute abikõlblikkuse tingimused ning uute
ettevõtete loomise tingimused).

•

Lisaks valmistab muret soolise võrdõiguslikkuse edendamise kavade vähene
pühendumus, arvestades naissoost põllumajandusettevõtjate väiksemat osakaalu
võrreldes meessoost põllumajandusettevõtjatega. Eelkõige tegid selles suunas
jõupingutusi vaid mõned liikmesriigid. Suuremat tähelepanu võrdõiguslikkusele
tuleb pöörata nendes liikmesriikides, kus see on endiselt probleemiks.
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SOTSIAALSED TINGIMUSED
Oluliseks muudatuseks on uus ÜPP säte, mis toetab Euroopa põllumajandusettevõtete töötajate
õiguste kaitset. Esimest korda on ÜPP sissetulekutoetuse ja Maaelu Arengukava rahastamise
põllumajandustootjate
poolt
asjakohastes
õigusaktides
sätestatud
saamine
seotud
põllumajandusettevõtete
töötajate
sotsiaalsete
ja
tööalaste
õiguste
austamisega.
Põllumajandustootjad peavad esitama oma töötajatele kirjaliku kirjelduse kokkulepitud
töötingimuste kohta ning tagama ohutu ja tervisliku töökeskkonna. Kui leitakse, et
põllumajandustootjad rikuvad eeskirju, tuleb nende ÜPP toetusi vähendada.
Tervitatav on asjaolu, et 3 liikmesriiki (FR, IT, AT) otsustasid neid eeskirju kohaldada juba uue
perioodi alguses ning 2024. aastal ühines nendega veel 2 liikmesriiki (ES, PT). Komisjoni
talitused võtavad teadmiseks asjaolu, et 16 liikmesriiki (BE, BG, CZ, DK, EE, FI, HR, HU, IE, LT,
LV, NL, PL, RO, SI, SK) rakendavad eeskirjad riikliku tasandi süsteemide loomise keerukuse
tõttu 2025. aastal. Teavet selle kohta küsitakse 6 liikmesriigi kohta, kes ei ole seda selleks
alguskuupäevaks veel esitanud (CY, DE, EL, LU, MT, SE).
Joonis17 Liikmesriikide arv vastavalt sotsiaalsete tingimuste kohaldamise kavandatud
kuupäevale
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6
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Kohaldamise aasta
Allikas: Kavandatud Strateegiakavad

5.2. MAAPIIRKONNAD
Toetuste olemasolu elujõulistele maapiirkondadele 20. ÜPP
Strateegiakavas on tervitatav, nagu ka suurem keskmine
protsent 7% LEADERile eraldatud EAFRD kogusummast,
võrreldes 5,5%-ga käesoleval programmiperioodil. Toetuse
lõplik suurus sõltub siiski ka otsustest, mida liikmesriigid on
teinud EAFRDst või EAFRDsse tehtavate ümberpaigutuste
kohta.
Vaatamata maapiirkondade sotsiaalmajandusliku arenguga
seotud
olulistele
vajadustele
näib
enamik
ÜPP
Strateegiakavadest toetuvat peamiselt LEADERiga seotud
sekkumistele. Kavandatavad kavad kalduvad eraldama
vähem
rahalisi
vahendeid
asjaomaste
erieesmärkide
saavutamiseks võrreldes praeguste Maaelu Arengukava
programmide 6nda prioriteediga (sotsiaalse kaasatuse,
vaesuse vähendamise ja majandusliku arengu edendamise
prioriteet maapiirkondades). 16 liikmesriiki kavandavad
mõningaid - kuid sageli väga piiratud - sekkumisi väljaspool
LEADERi. 16 ÜPP Strateegiakava toetavad uute töökohtade
loomist maapiirkondades ja 10 ei ole selles küsimuses
andmeid esitanud.

32

Kuupäev esitamata

Joonis 18 Liikmesriikide arv vastavalt LEADERi rahaeraldise miinimumsummale
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Source: Financial tables, Proposed CSPs

28st ÜPP Strateegiakavast on 12 (AT, BU, HR, CY, HU, LV, LT, FR, MT, SI, ES, SE) teinud
ettepaneku koostöömeetmete kohta, et toetada lühikesi tarneahelaid või vertikaalset ja
horisontaalset koostööd põllumajanduse ja maaelu sidusrühmade vahel.
Joonis 19 Liikmesriikide poolt ÜPP Strateegiakavade eelnõus esitatud Maaelu Arengukava
riiklike kulude soovituslik ja ligikaudne kumulatiivne jaotus

Teadmiste vahetamine (Artikkel 78) 2%
Koostöö (Artikkel 77)

11%

Riski haldamise tööriistad (Article
76)

Põllumajanduse ja keskkonna ning
kliimaga
seotud
kohustused
(Artikkel 70)

5%

29%

Noored, alustavad, maapiirkonna
start-up-id (Artikkel 75)

5%

Niisutusspsteemide investeeringud
(Artikkel 74)

0,1%

Piirangutega maa-alad
(Artikkel 71)

Investeeringud (Artikkel 73) 30%

18%

Natura 2000, Veepoliitika raamdirektiivi maksed (Artikkel 72) 1%

Allikas: Kavandatud Strateegiakavad
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Kokkuvõte tähelepanekutest
•

Suurem osa ÜPP Strateegiakavadest ei isisalda ÜPP toetust, et tagada
maapiirkondades täielik lairibaühendus, ning liikmesriike julgustatakse andma
täiendavat teavet sellega seotud jõupingutuste kohta väljaspool ÜPP-d;

•

Liikmesriike kutsutakse üles suunama LEADERi sekkumisi piirkondadesse, kus see
annab selget lisaväärtust, ning selgitama, kuidas nad tagavad, et kõik kohalikud
tegevusrühmad (kohalikud tegevusrühmad) rakendavad täielikult LEADERi
meetodit ja täidavad oma põhiülesandeid vastavalt vajadusele;

•

Vaatamata kavandatud LEADERi eelarvele, mis ületab 5% miinimumfinantsnõuet, ei
suuda see vahend üksi tõenäoliselt piisavalt rahuldada maapiirkondade vajadusi,
sealhulgas mittepõllumajanduslike ettevõtete loomist maapiirkondades. Liikmesriike
julgustatakse kaaluma muid, LEADERi väliseid sekkumisi ja lisarahastamist, et
lahendada tuvastatud maapiirkondade põhivajadused. Võimalikud näited on
investeeringud mitmekesistamisse või külade põhitaristusse (mis ei ole otseselt
seotud põllumajandusega, vaid on kasulik kogu maakogukonnale) või
investeeringud, mis on seotud sotsiaalse kaasatuse suurendamisega ebasoodsas
olukorras olevate maaelanike jaoks;

•

Võttes arvesse liikmesriikide poolt maapiirkondadega seoses kindlaks tehtud
olulisi vajadusi, oodatakse liikmesriikidelt lisateavet ja täiendavaid selgitusi
koostoime ja vastastikuse täiendavuse kohta teiste ELi ja riiklike
fondidega - et tagada nende vajaduste rahuldamine, võttes arvesse
ettepanekuid ja meetmeid, mis on esitatud komisjoni teatises ELi
maapiirkondade pikaajalise visiooni kohta;

•

liikmesriikidel palutakse tagada võrdsus järelevalvekomiteedes – et esindada
asjakohaselt naisi, noori ja ebasoodsas olukorras olevate inimeste huve.

5.3. LOOMADE HEAOLU, ANTIMIKROOBNE RESISTENTSUS, BIOOHUTUS
Mõned ELi põllumajanduse ees seisvad peamised väljakutsed on parandada oma reageerimist
ühiskonna nõudmistele seoses toidu ja tervisega - sealhulgas ohutu, täisväärtuslik ja
jätkusuutlik toit, toidujäätmete vähendamine ning loomade tervise ja heaolu parandamine. ÜPP
reformimise läbi tegeletakse selgesõnaliselt toidu- ja tervishoiuküsimustega. See on täielikult
kooskõlas Euroopa Rohekokkuleppe peamiste eesmärkidega, mille eesmärk on suurendada
toidusüsteemide jätkusuutlikkust „Talust Taldrikule“ strateegia kaudu kõikidel tasanditel alates toiduainete tootmisest ja töötlemisest ning jaekaubandusest kuni tarbimiseni.
ÜPP Strateegiakavades antav toetus loomade heaolule hõlmab paljusid liike, mis põhinevad ühel
või mitmel abivahendil: ökokavad, investeeringud ning põllumajanduse keskkonna- ja
kliimakohustused.
Enamikus ÜPP Strateegiakavades ei kavandata antibiootikumide vähendamisele suunatud
erimeetmeid. Vähendamine loodetakse saavutada loomade heaolu või mahepõllumajanduse
meetmete või ÜPP väliste jõupingutuste abil.
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Kokkuvõte tähelepanekutest
•

Mõned liikmesriigid on teinud jõupingutusi loomade heaolu parandamiseks,
sealhulgas tavade, investeeringute ja koolituse toetamise kombineerimise kaudu
(nt seoses karjatamisvõimaluste suurenemise või pidamistingimuste
paranemisega). Pingutused on sageli liigiti diferentseeritud;

•

Paljudel juhtudel ei ole viidatud investeeringud siiski suunatud liikidele ja tegevus
ei näi minevat kaugemale õiguslikest nõuetest. Mõnes kavas esitatud teave ei
võimalda selgelt mõista, kuidas täidetakse antibiootikumide kasutamise
vähendamisega seotud ambitsioone, kas ÜPP meetmete, riiklike vahendite või
mõlema abil.
Konkreetseid liikmesriike kutsutakse üles:

•

kirjeldama, kuidas nende kavandatud meetmed lähevad kaugemale tavapärastest
tavadest ja kuidas need toovad konkreetselt kaasa loomade heaolu parandamise;

•

integreerima täiendavaid meetmeid sigade heaolu parandamiseks ning
julgustama munakanade, vasikate ja emiste pidamist kindlaksmääramata
pidamissüsteemides;

•

kaaluma konkreetseid meetmeid seakasvatusettevõtete bioohutuse
suurendamiseks, eelkõige väikestes kaubanduslikes põllumajandusettevõtetes,
kus ÜPP Strateegiakavades tehakse ettepanek sekkumisteks
põllumajandusettevõtete bioohutuse parandamiseks väga piiratud viisil;

•

integreerima täiendavaid meetmeid ÜPP Strateegiakavadesse, et käsitleda saba
eemaldamise tavasid seasektoris.
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6.TEADMUSSIIRE,
INNOVATSIOON JA
DIGITALISEERIMINE
Tulevase ÜPP erieesmärke täiendatakse ja ühendatakse läbiva eesmärgiga ajakohastada
põllumajandust ja maapiirkondi, edendades ja jagades teadmisi, innovatsiooni ja
digitaliseerimist.
Teadmised, innovatsioon ja digitaliseerimine peavad võtma arvesse mitmesuguseid väljakutseid
ja lahendusi, et võimaldada üleminekut vastupidavamale ja säästvamale põllumajandusele ning
maapiirkondadele. See nõuab suuremaid jõupingutusi nõustamiseks, juhendamiseks ja
koolitamiseks, et aidata põllumajandustootjatel ja teistel maapiirkonnas tegutsejatel vajalikke
muudatusi vastu võtta.
Teadmised, innovatsioon ja digitaliseerimine võimaldavad vahendeid, mis aitavad saavutada
kõiki ühise põllumajanduspoliitika konkreetseid eesmärke. ÜPP Strateegiakavades palutakse
liikmesriikidel üksikasjalikult kirjeldada oma teadmiste jagamise ja innovatsiooni
strateegiat, sealhulgas anda oma panus põllumajanduse ja maapiirkondade
digitaliseerimisse. See strateegiline lähenemisviis on ÜPP 2023-2027 peamine uudsus ja see
on olnud hindamise keskmes.

6.1. TEADMUSSIIRE JA INNOVATSIOON
Teadmussiirde ja innovatsiooni mõju rakendamiseks on oluline luua tugevamad
põllumajandusteadmiste siirde ja innovatsiooni süsteemid (AKIS), et edendada
innovatsiooniprojektide arengut, levitada nende tulemusi ja julgustada nende kasutamist nii
laialdaselt kui võimalik. Põllumajandusettevõtete nõustamisteenused on oluline vahend
uute teadmiste ja ideede jagamisel. Seetõttu palutakse uues ÜPPs kaasata kõik AKISe
erapooletud nõustajad, sealhulgas kõige usaldusväärsemad, kellel on kohapeal suur mõju.

Mis on põllumajanduse
teadmussiirde ja
innovatsiooni süsteemid
(AKIS)?
"AKIS" - teadmiste liikumise
kombineeritud korraldus isikute,
organisatsioonide ja asutuste vahel, kes
kasutavad ja toodavad teadmisi
põllumajanduse ja omavahel seotud
valdkondade jaoks.
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Liikmesriikide strateegiline lähenemisviis teadmussiirdele ja innovatsioonile hinnatud kavade
eelnõus on üldiselt paljulubav, sealhulgas AKISe üldised terviklikud ja sõnastatud strateegiad.
Seni on 25 ÜPP 28st Strateegiakavast lubanud kasutada EAFRD vahendeid
teadmussiirde ja teabe levitamise sekkumiste toetamiseks. Need hõlmavad suurt hulka
põllumajandusettevõttes läbiviidavaid tutvustamistegevusi, mis on tõhus vahend AKISe
osalejate vahelise suhtluse edendamiseks, teadmiste vahetamiseks ja põllumajandustavade
innovatsiooni hõlbustamiseks vastastikuse õppimise kaudu. Lisaks teevad liikmesriigid
ettepaneku laiaulatuslike teadmussiirde meetmete kohta, näiteks:
-

nõustajate, põllumajandustootjate ja muude osaliste koolitamine;
nõustajate koolitamine välismaal ;
põllumajandustootjate arutelurühmad;
nõustajate tugiteenused temaatiliste ajakohaste teadmiste kogumiseks ja jagamiseks,
sealhulgas teadusest.

Kavandatavate Strateegiakavade kohaselt on enamikus liikmesriikides ÜPP võrgustikul
(ÜPP võrgustik) oluline roll põllumajandustootjate, nõustajate, teadlaste ja teiste osaliste
vahel ühenduste loomisel ja vahendamisel. Luues mitmesuguseid teabeüritusi ja platvorme, mis
pakuvad põllumajandustootjatele ja nõustajatele kasutusvalmis lahendusi. Need on
ka liikmesriikide peamised vahendid teadmiste struktureerimiseks, jagamiseks ja
taaskasutamiseks ka piiriüleselt.
Üldiselt eraldatakse 28s Strateegiakavas ligikaudu 2% EAFRD eelarvest konkreetsetele
sekkumistele teadmussiirdeks ja teabe levitamiseks27. Võrdlus praeguste maaelu arengu
programmidega aastateks 2014-202028 näitab 0,8% mõningast kasvu. See eelarve hõlmab
kavandatud ühise põllumajanduspoliitika kavadesse rohkem sekkumisi.
Joonis 20 Teadmussiirdeks ja teavitamiseks ettenähtud EAFRD eelarve osa
Osakaal
EAFRD eelarvest

Strateegiakavade arv

<1%

6

CY, CZ, PT, RO, SI, SK

1% - 2%

6

BG, DE, FR, HU, IT, LT

2% - 3%

6

FI, HR, IE, LV, PL, SE

3% - 4%

6

AT, BE-FL, EE, EL, ES, MT

>4%

1

NL

ÜPP rahastus puudub

3

BE-WA, DK, LU

Liikmesriigid

Allikas: Kavandatud Strateegiakavad

Kokkuvõttes leiti 19 Strateegiakavas, et ligikaudu 5 miljonit inimest saavad kasu
nõuandest,
koolitusest,
teadmussiirdest
või
osalemisest
Euroopa
innovatsioonipartnerluse (EIP) tegevusrühmades, et et parandada säästvat majanduslikku,
27
28

Need meetmed ei hõlma innovatsiooniprojekte, mis kuuluvad Euroopa maaelu arengu programmi (EIP-AGRI)
Meetme 1 ja 2 osakaal EAFRD eelarvest
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sotsiaalset, keskkonnaalast kliimaga seotud ja ressursitõhusust ÜPP toetuse kaudu29.

Euroopa innovatsioonipartnerluse (EIP) raames innovatsioonialaste koostööprojektide - nn
rakendusrühmade - toetamine ÜPP raames edendab alt-üles ideede väljatöötamist ja
uuenduslike
lahenduste
loomist
teadlaste,
põllumajandustootjate,
metsameeste ja
maapiirkondade ettevõtete poolt,
keskendudes põllumajandustootjate ja metsameeste
vajadustele.
Innovatsiooni osas tehakse 24 Strateegiakavas ettepanek toetada üle 6 100 Euroopa
innovatsioonipartnerluse rakendusrühma. See tähendab maaelu arengu programmidega
2014-2020 ette nähtud innovatsiooniprojektide arvu peaaegu neljakordset suurenemist.
Üldiselt tunnistatakse Strateegiakavades, kui oluline on toetada põllumajandustootjaid enda
tavade parandamiseks, võttes vastu teadus- ja innovatsioonilahendused. Mõnede kavadega
nähakse ette asjakohased vahendid, näiteks konkreetsed juhtimissüsteemid ja -menetlused, mis
tagavad teadusuuringute ja ÜPP abisaajate vahelise tõhusa vastastikuse sidususe, samuti
Euroopa Horisondi ja ÜPP vahel. Mõnede kavadega kehtestatakse isegi konkreetsed vahendid,
millega tagatakse, et ÜPP raames mulla tervise parandamise meetmete toetamisel võetakse
täielikult arvesse programmi "Euroopa Horisont“ missioonid, näiteks "Euroopa mullakokkulepe".

Kokkuvõte tähelepanekutest

29

•

Liikmesriigid peavad tegema täiendavaid jõupingutusi, et viia ÜPP meetmed
vastavusse oma AKISe strateegiatega nii sidususe kui ka ambitsioonikuse osas.
See puudutab eelkõige nõustamise toetamist, kõigi kolme jätkusuutlikkuse
mõõtme (majanduslik, keskkonnaalane, sotsiaalne) käsitlemist ja
rohujuuretasandi uuenduslike ideede väljatöötamist, mis mõlemad muutuvad
kohustuslikuks ÜPP strateegiliste kavade alusel aastateks 2023-2027. Suuremat
tähelepanu tuleb pöörata ka asjakohaste näitajate (nii toodangu kui ka tulemuse)
kvantifitseerimisele.

•

Kuigi praeguses etapis on raske teha järeldusi sekkumistele eraldatud rahaliste
vahendite taseme ja nende oodatava mõju vahel, on kahtlusi, kas liikmesriikide
kavandatud toetuse üldine tase on kooskõlas teadmussiirde ja innovatsiooniga
seotud suurenenud ambitsioonidega. Liikmesriikidel palutakse täiendavalt täpsustada,
kuidas sihtotstarbelised sekkumised aitavad kaasa nende AKISe strateegiale, võttes
arvesse kavades kindlaks tehtud vajadusi.

•

Kuigi on häid näiteid, ei esitata paljudes Strateegiakavades piisavalt üksikasju
meetodite kohta, mis tagavad teadus- ja innovatsioonilahenduste parema
kasutamise põllumajandustootjate poolt, parema vastastikuse täiendavuse
Euroopa raamprogrammi ja ÜPP vahel. Sellega seoses tehti liikmesriikidele märkusi.

Tulemusnäitaja R1
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6.2. DIGITALISEERIMINE
Digitehnoloogia võib aidata põllumajandusel ja maapiirkondadel oma konkurentsivõimet
tugevdada ning samal ajal oluliselt kaasa aidata keskkonna- ja sotsiaalmajandusliku
jätkusuutlikkuse eesmärkide saavutamisele. Digitaalsed tehnoloogiad, näiteks täppispõllundus,
võivad aidata põllumajandustootjatel saavutada suuremat sisenditõhusust ja lõpuks kulusid
kokku hoida ning tõsta maapiirkondade elukvaliteeti.
ÜPP raames edendatakse strateegilist ja terviklikku lähenemisviisi põllumajanduse ja
maapiirkondade digitaliseerimisele. See ei võta mitte ainult arvesse vajadust investeerida
tehnoloogiatesse, vaid ka soodsa keskkonna loomist (nt. oskuste, infrastruktuuride toetamise
kaudu), mis võimaldab põllumajandustootjatel ja maakogukondadel digitaaltehnoloogiat
kasutusele võtta ja tõhusalt kasutada.
Vaatamata erinevale tasemele töötasid kõik 27 liikmesriiki Strateegiakavades välja
põllumajanduse ja maapiirkondade digitaliseerimise strateegia.
Nende digitaalsete strateegiate uurimisel ilmnes mitmeid puudusi. Tavaliselt hõlmavad need
piiratud tähelepanu digitaaltehnoloogiatele, mis toetavad muid ÜPP eesmärke (eelkõige
keskkonna, kliima ja maaeluga seotud eesmärke), samuti maapiirkondade vajaduste vähest
arvessevõtmist, ning piiratud tähelepanu digitaalsete oskuste arendamisele, mis võivad aidata
kaotada digitaalset lõhet.
Kui nad tuvastavad digitaliseerimise erivajadused, ei suuda liikmesriikide digitaalsed
strateegiad sageli luua järjepidevaid sidemeid sihtotstarbeliste sekkumistega.
Vähesed näitavad ühtset lähenemisviisi oma SWOT analüüsis vajaduste hindamise ja
kavandatud ÜPP meetmete vahel, mis on seotud digitaliseerimisega. Oluline on see, et selget
pilti ei ole võimalik teha seoses digitaalsetesse investeeringutesse kavandatud rahalise
toetusega EAFRD rahastamispaketist.
Ülaltoodu
seab
kahtluse
alla
ka
eesmärgid,
mille
liikmesriigid
on
seadnud
põllumajandusettevõtete arvule, mille eesmärk on toetada ÜPP kaudu digitaalset
põllumajandustehnoloogiat, kui selline eesmärk on kindlaks määratud30 (vt. joonist 21). Kuigi
selle põhjused võivad olla erinevad31, näib see viitavat ka sellele, et liikmesriigid ei ole täielikult
arvestanud digitaliseerimise toetamise potentsiaali uues ÜPP raamistikus.

30

Tulemusnäitaja R3 Digitalising agriculture : Põllumajanduse digitaliseerimine: põllumajandusettevõtete
osakaal, kes saavad kasu digitaalse põllumajandustehnoloogia toetamisest ÜPP raames

31

Selle näitaja kasutamisega seotud probleemide hulka kuuluvad tavaliselt võrdlusnäitajate puudumine
digitaaltehnoloogiate kasutuselevõtu kohta riiklikul tasandil; väga kiiresti arenevate digitaaltehnoloogiate
määratlemise väljakutse; asjaolu, et digitaaltehnoloogia on paljude põllumajandusettevõtete seadmete
lahutamatu osa, mistõttu on raske hinnata nende osakaalu koguinvesteeringus.
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Figure 21 ÜPP Strateegiakavade arv seoses tuleminäitaja R3 "Digitaalse
põllumajandustehnoloogia toetusest ÜPP kaudu kasu saavate põllumajandusettevõtete osa"
kavandatud väärtusega
R3 väärtus

Strateegiakavade
arv

Liikmesriigid

<1%

8

BE-WA, EE, EL, HU, IE, IT, LV, MT

1% - 5%

3

SI, SE, PT

>5%

4

BE-FL, BG, ES, FI

2

CY, LT

11

AT, CZ, DE, DK, FR, HR, LU, NL, PL, RO, SE

Kvantifitseerimata
Ei ole valitud

Allikas: Kavandatud Strateegiakavad

28 Strateegiakavast kavatsevad kuus (BE-FL, CZ, EL, IE, LV, SE) luua spetsiaalse ökokava, et
hüvitada põllumajandustootjatele täppispõllumajandustehnoloogiate kasutamine.

Kokkuvõte tähelepanekutest
•

Enamik liikmesriike peaks tugevdama oma digitaalstrateegiaid, et kõrvaldada
tuvastatud peamised puudused ja parandada nende sidusust ÜPP Strateegiakavas;

•

Üldiselt tuleb digitaalstrateegiaid tugevdada ja edasi arendada selliste
põhiaspektide osas nagu digitaalsete lõhedega tegelemine (valdkondade vahel,
aga ka nt. põllumajandusettevõtete liikide vahel), digitaalsete tehnoloogiate
kasutuselevõttu takistavad tõkked, oskused ja andmete kättesaadavus. Vaid
vähesed riigid kirjeldavad väga terviklikku lähenemisviisi, mis hõlmab selliseid
aspekte nagu andmete kogumine, vahetamine ja taaskasutamine;

•

Võttes arvesse, et ÜPP rahastamine ei saa olla ainus vastus
digitaliseerimisvajadustele riiklikul tasandil, kutsutakse liikmesriike üles täiendavalt
kaaluma võimalikku koostoimet teiste riiklike ja ELi rahastamisvahenditega,
eelkõige digitaalse Euroopa programmi ja raamprogrammi "Euroopa Horisont"
raames.
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