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KOKKUVÕTE
Käesolev dokument on vastus taotlusele anda AGRI-komisjoni liikmetele poliitilisi soovitusi
praeguste otsetoetuste mehhanismide täiustamiseks seoses ELi põllumajanduse tulevaste
väljakutsetega. Otsetoetuste tulevik on nende suure osakaalu tõttu põllumajandustootjatele
makstavates toetustes ja ÜPP eelarves tulevase ÜPP arutelu keskmes. Eelarvetoetused on
ELi põllumajandustootjate sissetulekutoetuste suurim komponent. Otsetoetused
moodustasid aastatel 2013–2015 ligikaudu 72% ÜPP eelarvest ning veidi vähem kui 30%
kogu ELi eelarvest.

Käesolev dokument põhineb struktureerimisel ja analüüsil eesmärgiga aidata AGRI-
komisjoni liikmetel süsteemselt hinnata parlamendiliikmete valikuid, kui nad soovivad
kaaluda ÜPP edasisi reforme.

2. peatükis kirjeldatakse otsetoetuste struktuuri pärast ÜPP 2013. aasta reformi.
Tootmiskohustusega sidumata toetused (põhitoetuskava ja ühtse pindalatoetuse kava näol)
on jätkuvalt kõige olulisem komponent, kuid sellele on lisatud muud komponendid, muu
hulgas kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus ning noorte
põllumajandustootjate toetus (mis on liikmesriikidele kohustuslikud), aga ka
tootmiskohustusega seotud toetuse kava, väikepõllumajandustootjate kava ning
looduslikust eripärast tingitud piirangutega alade toetuse kava (mis on liikmesriikidele
vabatahtlikud). 2013. aasta reformiga suurendati märkimisväärselt liikmesriikide
valikuvabadust selles osas, kuidas otsetoetuste süsteemi rakendada.

Liikmesriikidevahelise ühtlustamise mehhanism tõi kaasa ÜPP esimese samba vahendite
piiratud, kuid enneolematu ümberjagamise liikmesriikide vahel. See ei ole aga muutnud
riikide suhtelist järjestust ning hektari kohta makstava toetuse osas on jätkuvalt suured
erinevused, eelkõige vanade liikmesriikide seas ning vanade ja uute liikmesriikide vahel.

Kaksteist kaheksateistkümnest põhitoetuskava kohaldavast riigist kasutab 2020. aastal ikka
veel osalise ühtlustamise mudelit. Abikõlbliku maa pindala on pärast 2013. aasta reformi
tõenäoliselt suurenenud. Liikmesriikide poolt valitud vabatahtlikest meetmetest on
osutunud kõige populaarsemaks tootmiskohustusega seotud toetus, mille on kehtestanud
kõik peale Saksamaa. Viisteist liikmesriiki on otsustanud kasutada
väikepõllumajandustootjate kava, mis hõlmab 41% ELi põllumajandustootjatest ja 5%
põllumajandusmaast.

Liikmesriigid on laialdaselt kasutanud ka paindlikkust, et siduda keskkonda säästvate
põllumajandustavade toetus erinevate tingimustega.

3. peatükis tõstatatakse küsimus, kas uus otsetoetuste süsteem saavutab oma eesmärgid
ja on otstarbekas. Põllumajandustootjate sissetulekud on nendest toetustest jätkuvalt väga
sõltuvad. Põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrgu (FADN) andmetel oli
otsetoetuste osakaal põllumajandustootjate netosissetulekutes 47%, muude avaliku sektori
toetuste osakaal 15% ning turul põhinevate sissetulekute osakaal 38%. Otsetoetuste
keskmine osakaal oli aiandusega tegelevate põllumajandustootjate sissetulekutes sel
perioodil kõigest 7%, kuid „teiste kariloomadega“ tegelevate põllumajandustootjate
sissetulekutes koguni 101%.

2013. aasta reformiga võeti kasutusele mitmesugused meetmed, et ühtlustada
otsetoetuste jagunemist põllumajandustootjate vahel. Kuid toetuste järkjärguline
vähendamine ja piiramine ei ole avaldanud toetuste jagunemisele põllumajandustootjate
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vahel peaaegu mingit mõju, ehkki ümberjaotav toetus võib mängida tähtsamat, kuid siiski
piiratud mõju. Valdav osa otsetoetuste summast läheb praegusel programmiperioodil
jätkuvalt nendele põllumajandustootjatele, kelle sissetulek põllumajandusest ületab
põllumajandustootjate mediaansissetulekut.

Kapitaliseerimise mõju vähendab otsetoetustest saadavat kasu olemasolevate
põllumajandustootjate jaoks ning suurendab nooremate ja tegevust laiendavate
põllumajandustootjate tegevuse alustamise ja laiendamisega seotud kulusid. Otsetoetused
on aeglustanud mõne põlumajandustootja põllumajandusliku tegevuse lõpetamist ja maa
ümberjagamist tõhusamatele põllumajandustootjatele. Otsetoetused aitavad stabiliseerida
põllumajandustootjate sissetulekut. Kuid need ei ole hästi suunatud, sest need ei keskendu
konkreetselt nendele põllumajandustootjatele, kelle sissetulekud on kõige ebaühtlasemad.
Otsetoetused mõjutavad tootlikkust üldiselt negatiivselt, ehkki liikumine
tootmiskohustusega sidumata toetuste poole on piiranud varasemate osaliselt seotud
toetustega seostatavat tõhususe vähenemist.

Olemasolevate andmete põhjal ei ole veel võimalik otseselt midagi järeldada keskkonda
säästvate põllumajandustavade positiivse keskkonnamõju kohta. Asjaolu, et püsirohumaa
säilitamise nõue ning põllukultuuride mitmekesistamise kohustus on kaasa toonud vaid
minimaalsed muudatused maakasutuses, ning asjaolu, et valdavat osa ökoloogilise
kasutuseesmärgiga maa-aladena registreeritud maast kasutatakse tootmiseesmärgil,
näitavad, et täiendav keskkonnatulu võrreldes keskkonda säästvate põllumajandustavade
eelse olukorraga on igal aastal kulutatud 12 miljardi euro eest tõenäoliselt väike.
Liikmesriikide ja põllumajandustootjate poolt säästvate põllumajandustavadega seoses
tehtud valikud ei näita, et enamikul juhtudel oleks valitud keskkonna seisukohast suurt
kasu andvad võimalused.

Puuduvad konkreetsed väljakutsed ja avalikud hüved, mille puhul asjakohane poliitiline
valik oleks ühesugune, fikseeritud ja tootmiskohustusega sidumata toetus hektari kohta.
Otsetoetused on vaja ümber korraldada sihtotstarbelisteks toetusteks, mis on mõeldud
täpselt kindlaks määratud eesmärkide saavutamiseks.

On esitatud kolm mudelit, mis aitavad AGRI-komisjoni liikmetel teha tähtsaid otsuseid
otsetoetuste tuleviku kohta.

 1. mudeli puhul eeldatakse, et otsustajad pikendavad praegust otsetoetuste
süsteemi järgmisse programmiperioodi, kuid soovivad teha tehnilisi kohandusi
õigusaktides, et suurendada tõhusust ja lihtsustada haldust.

 2. mudel järgib USA eeskuju, kus tootmiskohustusega sidumata otsetoetused on
kaotatud ning kokku hoitud raha kasutatakse kas vastutsüklilisteks toetusteks või
sissetulekute stabiliseerimise vahenditeks. Vastutsüklilisi toetusi ei peeta
otstarbekaks. Sissetulekute stabiliseerimise vahenditel on mõte olemas, kuid neid
tuleks hallata peamiselt liikmesriigi tasandil.

 3. mudelis käsitletakse keskkonda säästvate põllumajandustavade toetust ning
kaalutakse nelja eri varianti selle asendamiseks. Esimene variant on asendada
keskkonda säästvate põllumajandustavade kohustused nõuetele vastavusega. Teine
variant on asendada keskkonda säästvate põllumajandustavade kohustused
menüülaadse lähenemisviisiga liikmesriigi/piirkondlikul tasandil. Kolmas variant on
nö tingimuslikud keskkonda säästvad põllumajandustavad, mille kohaselt õigus
baastoetusele sõltuks teise samba puhul osalemisest põhilises põllumajanduse-
keskkonna-kliimameetmes (AECM). Neljas variant on asendada keskkonda säästvate
põllumajandustavade toetus teises sambas vabatahtliku AECMiga.
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Praegune otsetoetuste süsteem ei ole pikas perspektiivis jätkusuutlik ega aita lahendada
praegu ja tulevikus Euroopa põllumajandustootjate ja maahaldajate ees seisvaid
probleeme. 5. peatükis esitatakse tulevaste otsetoetuste soovituslik struktuur, mille aluseks
on järgmised põhimõtted:

 Toetused peaksid olema mõeldud konkreetsete eesmärkide saavutamiseks ja selgelt
tulemustele suunatud.

 Toetused tuleks ümber struktureerida ühesambalise, programmeeritud ja
mitmeaastase ÜPP raames.

 Riiklikku kaasrahastamist tuleks nõuda kõikide ÜPP kulude puhul.

 Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused tuleks eelnevalt teatatud
üleminekuperioodi jooksul järk-järgult kaotada.

 Kokku hoitud vahendeid tuleks kasutada suuremateks kulutusteks riskijuhtimise,
konkurentsivõime tõstmise, kliimameetmete ja keskkonnaga seotud avalike hüvede
valdkonnas.

 Toetusõigus tuleks asendada lepinguliste suhetega põllumajandustootjate ja
ametiasutuste vahel.

 Nõuetele vastavus ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus tuleks
asendada nö tingimuslike keskkonda säästvate põllumajandustavadega, mille
kohaselt avaliku sektori toetuse saamise tingimuseks on osalemine peamises
(madala taseme) keskkonnakavas, mille on koostanud liikmesriik.

 Eelarvevahendite eraldamine peaks põhinema stiimulitel, nii et liikmesriikidele
vaheneid eraldades võetakse arvesse nii tulemusi kui ka vajadusi.

Koostatud on 2025. aasta ÜPP näidiseelarve, et illustreerida nimetatud valikute mõju. Kõik
elemendid põllumajandustootjate otsetoetuste soovituslikus tulevases struktuuris on
tuttavad praegusest ÜPPst. Ettepaneku mõte on toetused niimoodi ümber kujundada, et
need täidaksid paremini oma eesmärki, oleksid põllumajandustootjatele arusaadavamad,
annaksid riiklikele ametiasutustele rohkem valikuvabadust ning tagaksid maksumaksja raha
kulutõhusama kasutamise. Poliitikud võivad otsustada, kui kiiresti peaks üleminek
toimuma. Tähtis on see, et otsetoetuste süsteemi üksikute elementide reformid oleksid
kooskõlas pikaajalise tegevuskavaga.

Sihipärasemast lähenemisviisist saadav kasu on siiski niivõrd suur, et viivitada oleks kahju.
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KOKKUVÕTE
Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) lähenemine põllumajandusturgudele on alates 1993.
aastast olemuslikult muutunud. Uuteks põhimõteteks on range hinna- või tarnekontrolli
asemel turule orienteeritus ja otsetoetused. Turumeetmed küll säilitati, kuid need olid
enamike kaupade puhul peaaegu varjusurmas ning neid käivitati vaid erakordsetel
asjaoludel. Loodi kriisireserv. Võimalikuks sai abi andmine kindlustuste ja ühisfondide
puhul. Liikmesriigid on neid vahendeid kasutanud ebaühtlaselt. Vaatamata uutele
riskijuhtimisvahenditele on hiljutised õitsengud ja kriisid raputanud
põllumajandussektorit piisavalt kõvasti, et pidada küsitavaks, kas uus ÜPP suudab
turuhäiretega toime tulla.

ELi piimaturgu kasutati juhtuuringuna, et näitlikustada ühe üsna tüüpilise
põllumajanduskriisi kulgu. Piimaturu toimimise selgitamiseks ja vastupidise poliitika
stsenaariumite modelleerimiseks lõime ajutise lihtsustatud mudeli, mis oli kalibreeritud
vaid vastavalt aastatele 2013–2015.

Põllumajandus on muutumas hinnahäirete suhtes tundlikuks, kuid osaliselt on tundlikkus
põhjustatud praegusest riiklikust sekkumisest. Praegused otsetoetused, mis mõjutavad
pakkumisele reageerimist, on osa probleemist.

Kriisireserv on turuhäiretega toimetulemiseks liiga nõrk vahend. Eelarvevahendite
üleviimine põhitoetustest on vajalik, et finantsvahendeid õiguslikult tugevdada, ja see
lahendab paremini hinnavolatiilsuse probleemi. Reserv ei peaks panustama ainult oma
rollile finantsraskustes põllumajandusettevõtete aitamisel, vaid edastama ka sõnumi
tulevikuks. Tuleks võtta õppust pangandussüsteemi kriisist, et pärssida riskantseid
äriplaane ja mitteusaldatavat tarnekäitumist ning pakkuda positiivseid stiimuleid
riskimaandamisalgatuste eest põllumajandusettevõtjate seas.

Leevendavad turu järelmeetmed võivad olla tulemuslikud, kuid need ei ole parimaks
lahenduseks esmajärjekorras. Turult kõrvaldamine on kahtlemata tulemuslik vahend
lühiajalise hinnatõusu saavutamiseks, kuid kadu on vältimatu. Tulemuslikkus ei tähenda
aga tõhusust. Kui tõeline eesmärk on range stabiliseerimine, siis parim võimalus selleks
on, kui vastutav institutsioon müüb hinnatõusu korral maha riigivarud. Seda ei suutnud
1970. ja 80. aastate ÜPP ilmselt teha vähimagi eduga.

Turult kõrvaldamise suur viga on, et see toimub majandusprotsessi liiga hilises etapis,
kus kaup on juba toodetud ja vahendid kulutatud. Sekkumise pooldajatele tuleks
tuletada meelde 1993. aasta eelse ÜPP kestvat liiasust ja kehvi stiimuleid väärtuse
loomiseks. Ühtses ühises turukorralduses püstitatud riikliku ladustamise eesmärgid
tuleks ümber sõnastada. Eesmärgid tuleks seada laiemalt kui vaid „vältida mis tahes
turuhäireid“.

Süsteem peab suutma pakkuda rahalisi stiimuleid ainult sellistele tootjatele, kes
soovivad kooskõlastada kriisivältimist ja -leevendamist. Sekkumine tõstab ühisturul
hindu kõigi tootjate jaoks, pakkudes nii veel üht liiki avalikku hüvet. Avalikust hüvest
kiputakse aga tasuta kasu saama ning seepärast ei ole sekkumine hea vahend õigete
stiimulite pakkumiseks.

Eraladustamistoetusel näivad olevat mõned riikliku ladustamise väärtused nõudlust
seejuures piiramata. See võiks aidata arendada väljundeid välisturgudel, kuid
välisturuosa suurenemine põhitoodete puhul võib kergesti taanduda, kui hinnaeelis on
kadunud. Eraladustamistoetus võiks välisväljundeid kestvamalt tagada, kui selle toetuse
saamiseks oleksid kõlblikud kvaliteetsemad töödeldud kaubad. Eraladustamistoetuse
paindlikum rakendamine võiks aidata kaasa äriväljundite võimalustest kinnihaaramisele.
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Toiduna antav abi on ELis palju vähem levinud kui USAs, kus soovitakse laiendada
nõudlust, aidates samal ajal vaeseid. Toiduna antavat abi ei saa kasutada häiretega
toimetulemiseks, kuna esmased heaoluga seotud eesmärgid on erinevad.

Siiani on ELi riskijuhtimissüsteemid välja arendamata, eriti sissetulekute stabiliseerimise
osas. Vahendid, mis hõlmavad tavapärase ulatusega looduslikke riske, võiksid jääda 2.
sambasse, arvestades, et need on sageli olemuselt kohalikud. Hinnariski juhtimine ja
reguleerimine on aga liiga tihedasti seotud turumeetmetega, mida tuleb kavandada,
rahastada ja jälgida subsidiaarsuse raames. Neid tuleks luua ja hallata koos
turumeetmetega ja isegi kriisireserviga.

Määruse 1305/2013 artiklit 39 (sissetuleku stabiliseerimise vahend) tuleb muuta ja
laiendada. Sissetuleku määratlus on liiga üldine ning sellega võib kaasneda soovimatu
jaotuse mõju põllumajandusettevõtjatele ja liikmesriikidele, ning see võib kahjustada
ühtse turu võrdseid tingimusi.

Termin „ühisfond“ on eksitav. Kuna hinnašokid on ühtsel turul süsteemsed, ei saa neid
kindlustada, kogudes osamakseid põllumajandusettevõtjailt, keda tabavad samad
hinnašokid üheaegselt. Oleme nn võrdse rahastamise süsteemi poolt, mille puhul
hüvitiste kohaldamise korral lisanduksid põllumajandusettevõtjate osamaksetele võrdsel
määral ELi vahendid.

Leevendamine on välisšokkidega toimetulemisel peamine strateegia. Selle peamised
vahendid on osalemine sissetuleku stabiliseerimise vahendis, ettevaatussäästud,
ülemäärasest spetsialiseerumisest või julgest finantskäitumisest tuleneva riskile avatuse
piiramine. Sekkumistel ja turult kõrvaldamistel on piiratud ulatus, välja arvatud selliste
toodete puhul nagu puu- ja juurviljad, mille volatiilsus on erakordselt suur, ja peamised
põhjused on looduslikud ja väljastpoolt tulenevad.

Ennetavad strateegiad on tsükliliste sektorite puhul võimalikud ja need on ka kõige
tõhusamad. Kuid nende eeltingimus on, et välditakse koordineerimishäireid tootjate ja
tootjarühmade vahel, ja see on võimalik vaid selliste poliitikavahenditega, mis on
piisavalt mõjusad, et muuta käitumist, kuid samas nii pehmed, et vältida
tootmiskvootidega seonduva poliitika läbikukkumist.

ELi põllumajanduse lootusrikas tulevik ulatub paremast hinna- ja sissetulekustabiilsusest
kaugemale. Väärtuse loomine ja väärtuse jagamine toidutarneahelas, ühtse turu
toimimine võrdsete konkurentsitingimuste tagamisel, ELi põllumajandussektori
hinnapõhine ja mittehinnapõhine konkurentsivõime on strateegilised küsimused. ÜPP ja
ühine põllumajanduse turukorraldus käsitlevad mõnesid neist küsimustest, kuigi ÜPP
keskendub ülemääraselt pigem põllumajandusele kui toiduainetetööstuse temaatikale.

Konkurentsiametitel on piisavalt mõjuvõimu kartellide järelevalveks, kuid need näivad
suhtuvat leebelt turustussektori ostjate rühmade ühinemistesse ja kontsentratsiooni,
mille majandusloogika on küsitav.

Soovitame üldist lähenemisviisi, mille aluseks on nn pehme õigus, st tagatakse
turutõrgete lahendamine, kuid ühtlasi välditakse valitsuse muutumist ebaefektiivseks.
Oluline on stiimul, mille poliitika annab toimijatele.

Teeme ettepaneku koguda kõik poliitikavahendid, mis mõjutavad otseselt või kaudselt
hinna ja sissetuleku ebastabiilsust, kokku sellisesse ühisesse raamistikku nagu kolmas
sammas.

Selleks et turumeetmed, kriisireserv, hinnariski juhtimiskavad ja põhitoetused pigem
toetaksid üksteist kui oleksid vastuolus, tuleb põhimõtteks võtta kriisiennetuse nõuetele
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vastavus poliitikameetmete kasude ja distsipliinides osaluse puhul. Eelkõige tuleb
põhitoetuste ja reservi hädaabi kõlblikkuse eeltingimuseks seada osalemine sissetuleku
stabiliseerimise vahendis ning nende poliitikaeeskirjade järgimine, mis on kehtestatud
turukriisi lahendamiseks või ennetamiseks, näiteks tarnete ohjeldamine hinnabuumide
ajal. Panganduskriisi „pankrotti minemiseks liiga suur“ sündroomist saadud
õppetundidest nähtus liiga leebe reguleerimise mõju riski armastavale käitumisele ja
sellest tulenevale kriisi kordumisele.

Ajalise järjepidevuse tagamiseks riiklike meetmete võtmisel, tulemaks toime riiklike
meetmete asümmeetrilise nõudlusega ning saavutamaks poliitilist tasakaalu
kolmepoolsetes kohtumistes osalevate institutsioonide vahel turu reguleerimise
küsimuses, looks poliitika elluviimise eraldamine selle kavandamisest vastupidavama
institutsioonilise raamistiku. Kolmepoolsetes kohtumistes osalevad institutsioonid
koostaksid mitmeaastase finantsraamistiku alguses eesmärgid ja meetmete eeskirjad,
olles teadmatuses, et kindlustada õiglased eeskirjad. Sõltumatu asutus rakendaks
kolmepoolse kohtumise käigus antud volitustes sätestatud programmi.

Kui ei saavutata tasakaalu, mis tagaks põllumajandusturgude piiratud, kuid õiglase
reguleerimise, võib probleemide lahendamine toimuda sügavate kriiside ja poliitiliste
pingete taustal ning Euroopa institutsioonide vastu usaldamise kaotamise käigus.

Mõned uuringus esitatud 27 ettepanekust on toodud ära allpool:

 võtta kasutusele uus sambastruktuur, mis sobib paremini subsidiaarsusega ning
Euroopa ja kohalike avalike hüvede eristamisega;

 korraldada ümber otsetoetused ja võimestada kriisireservi;

 moodustada sõltumatu turumeetmete haldusasutus, mis annaks abi
riskijuhtimiskavade puhul ning saaks volitused, mille aluseks on ümbersõnastatud
ühine põllumajanduse turukorraldus;

 lõimida turumeetmed koos sissetuleku stabiliseerimise vahendi ja järelejäänud
põhitoetustega ning moodustada terviklik, vastastikuselt tugevdav kriisiennetuse
ja -leevenduse süsteem;

 rakendada kriisiennetuse nõuetele vastavust ja stiimulitega kokkusobivat abi
jaotust, et tagada poliitikavahendite vastastikune tugevdamine;

 viia kriisiohje raskuspunkt üle ennetavatele meetmetele ning tegutseda nii
hinnamullide kui ka hindade järsu languse korral.
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KOKKUVÕTE

Analüüs näitab, et Euroopa maaelu arengu poliitika kujunemine algas peaaegu kolm
aastakümmet tagasi. Teise samba määratlemisel 2000. aasta tegevuskava otsustega
sai maaelu areng laiema ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) konkreetseks
struktuuriliseks osaks. Maaelu arengu poliitika edasise arengu käigus on selle poliitiline
tähtsus järk-järgult suurenenud.

Maapiirkondi mõjutava muu kui põllumajanduspoliitika suure ulatuse tõttu on
valdkondlike ja territoriaalsete meetmete vahelised pinged ning ÜPP ja
ühtekuuluvuspoliitika sidususe aspekt kõigi programmiperioodide kestel oma tähtsuse
säilitanud.

See ajendas korduvaid arutelusid maaelu arengu poliitika eesmärkide, prioriteetide,
ulatuse ja korralduslike küsimuste üle ning püüdlusi strateegilisema ja lõimituma
käsitluse poole, kus keskendutaks kestlikule ja tasakaalustatud territoriaalsele
arengule.

Järgmise reformi peamised probleemid on seotud eelkõige reguleeriva raamistiku
kohandamisega, et see toetaks tulemuslikumat rakendamist ja territoriaalsete varade ja
võimaluste kasutamist piirkondlikul tasandil ning ergutaks koostama strateegiaid, mis
toetavad innovatsiooni ja kujundavad maapiirkondade hüvesid.

Maaelu areng Euroopa Liidus

Maapiirkondi iseloomustab aina rohkem lõimumine laiemasse ruumilisse konteksti.
Viimastel kümnenditel on see suundumus süvenenud seoses pidevate sotsiaal-
majanduslike ja tehnoloogiliste muutuste, keskkonnahoiule avalduva mõju ja üldise
vastastikuste suhete võrgustikuga, mis muudab maapiirkondade probleeme ja võimalusi.

Eelkõige globaliseerumine ja maa- ning linnapiirkondade sidemete tugevnemine on
seadnud maapiirkondade nn suhteaspektid ja naabrussuhted suure tähelepanu alla. Selle
keeruka struktuuri jõujoonte hulk eeldab maapiirkondade vaatlemist niisugusest
perspektiivist, mis hõlmab hinnangut paljude eri sektorite meetmetele ja suuremaid
jõupingutusi nende meetmete sidususe nimel.

Maapiirkonnad on liigitatud rahvusvahelisel tasandil, et võimaldada nende piirkondade
konteksti ja poliitikasaavutuste võrdlevat hindamist. Euroopa Komisjon ja Eurostat on
OECD esimest (1994. aasta) rahvusvaheliselt kooskõlastatud liigitust muutnud ja
täpsustanud ning seejärel on OECD selle uuesti kinnitanud. Arvukates muudes
tüpoloogiauuringutes on rõhutatud selgelt eristatud ruumiliste kategooriate piiranguid
(maa- ja linnapiirkondade puhul), osutades suurtele üleminekualadele nende vahel ning
maa- ja linnapiirkondade vastastikuste sidemete tähtsusele. Maaelu arengu poliitika
tuleviku jaoks on veelgi olulisem see, et maapiirkondade hulgas eristuvad märgatavalt
erinevad piirkonnatüübid, mida tuleks poliitikakäsitluses ilmselt arvesse võtta.

Maaelu arengu programmide rakendamise analüüsis on keskendutud praeguse
programmiperioodi (2014–2020) algul saadud kogemustele. Uuringud näitavad, et
maaelu arengu programmide muutumine on pigem järkjärguline, veelgi kinnitades
hinnangut, mille kohaselt ÜPP ja maaelu areng on vajaduste hinnanguga võrreldes
valdavalt suunasõltuv ja inertne poliitikavaldkond. Teise samba uus ülesehitus, kus
varasema kolme (või nelja) programmitegevuse telje asemel on kasutusel kuus
prioriteeti, ei ole toonud suuri muutusi raha jaotamises eri vahenditele.
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Eelmise programmiperioodiga võrreldes on (liikmesriikide ja regioonide) programmid
mõnevõrra muutunud tänu vahendite ülekandmise mehhanismile kahe samba vahel, mis
on võimaldanud reas riikides teise samba vahendeid suurendada ja kaasa toonud
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) üldiste finantsvahendite
suurenemise umbes 3% võrra.

Maaelu arengu programmide kohaldamise hindamise kõige tähtsam järeldus on, et üldise
poliitikastruktuuri raames on saavutatud programmistrateegiate ja prioriteetide
järjestuse märkimisväärne varieeruvus riigi ja piirkonna tasandil. Kohaldamise suuri
erinevusi peetakse maapiirkondade erinevate vajaduste kajastuseks, kuid ka erinevate
strateegiliste kaalutluste tulemuseks.

Ei ole kuigivõrd tõendeid selle kohta, et ÜPP teine sammas aitaks territoriaalseid
erinevusi märgatavalt vähendada. Maaelu areng on ÜPPd ja ühtekuuluvuspoliitikat
käsitleva poliitilise arutelu tulipunktis. Looduslikust eripärast tingitud piirangutega alade
toetamine ja kestlikule põllumajandusele orienteerumine jääb ka edaspidi maaelu arengu
programmide tuumaks. Peale selle suureneb ÜPP ja muu maapiirkondi mõjutava poliitika
sidususaspektide tähtsus.

Selles keerukas ja vaidlusaluses valdkonnas ei ole lihtne reformiarutelu põhipunkte
kindlaks määrata. Sidusrühmade erinevad vaatepunktid ja riigistrateegiad viitavad
mitmetele selgepiirilistele ootustele maaelu arengu poliitika tuleviku suhtes, mis
ulatuvad maaelu arengu programmide ja ÜPP ülesehituse põhilisest järjepidevusest
(üksnes pisimuudatustega teises sambas) kuni üleminekuni mitmesektorilisele maaelu
ühtekuuluvuse poliitikale, mille keskmes on territoriaalse kapitali terviklik sisemine
areng.

Eelseisva arutelu suuniste koostamiseks on vaja selgitada maaelu arengu eesmärke,
arutada programmidega hõlmatavate vajaduste hindamise kriteeriume, keskenduda
valikutele, mis kajastavad eri seisukohti ja arenguvõimalusi, põhjalikult kaaluda
programmide tulevast struktuuri ja raamistikku, et tõhustada sihipärast kohaldamist ja
tulemuslikke haldusmenetlusi, samuti tuleb üksikasjalikult analüüsida tulevaste maaelu
arengu programmide prioriteetide muutmist.

2020. aasta järgse reformi suunitlus

Kõigist aruteludest ja olemasolevatest materjalidest nähtub suur huvi maaelu arengu
programmide jätkamise ja tulevase kohandamise vastu. Euroopa struktuuri- ja
investeerimisfondide süsteemi põhjalik ümberkorraldamine ei ole ilmselt realistlik
eesmärk. Selle asemel tuleks reformieelses arutelus käsitleda sekkumisloogika uut
tasakaalustamist teise samba praeguses struktuuris. Näiteks tuntakse aina rohkem
muret rakendamise eesmärgipäratuse ja vähese tulemuslikkuse pärast. Eelkõige järgmisi
teemasid loetakse maaelu arengu poliitika tulevases reformis otsustavalt tähtsaks:

maapiirkondade mitmekesisus ning erinevad vajadused ja võimalused peaksid
maaelu arengu programmides aina rohkem kajastuma. Nn kohapõhine lähenemine
suurendaks tegeliku konteksti tähtsust maaelu arengu programmide prioriteetide valikul.

Peale selle vajatakse rahaliste vahendite jaotamisel suuremat territoriaalset
keskendatust, et lahendada piirkondlikke probleeme, nt maa söötijätmine,
marginaliseerumine ja eriti suure vaesusriskiga maapiirkondade teke. Sellised olukorrad
tekivad eriti kergesti nn uutes liikmesriikides, Vahemere-äärsete riikide piirkondades,
looduslikust eripärast tingitud piirangutega aladel ja muude ELi liikmesriikide
kaugemates piirkondades.
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Lisaks territoriaalsetele aspektidele tuleb maaelu arengu programmides senisest palju
selgemini näidata, et need on kasulikud kõigile inimestele maapiirkondades ja
mõjutavad tervet ühiskonda. See (jätkuv) nihe programmist abisaajate valikul peaks
andma kohalikule majandusele ja ühiskonnale soodsaid tulemusi ning avaldama
märgatavat (positiivset) mõju maapiirkondade heaolule.

Programmide kasutamise suurendamiseks, eelkõige piirkondades, kus osalemine on
olnud lünklik, tuleks eriti tähelepanu pöörata suutlikkuse suurendamisele, teadmiste
arendamisele ja kohalikule osaluspõhisele arengutegevusele. Nendele nn pehmetele
toetusmeetmetele tuleb teatavates piirkondades suuremat tähelepanu pöörata, et
ületada allakäigu ja väljarände suundumusi.

Maaelu arengu programmidele on juba lisatud rida sotsiaalseid meetmeid; nende
tulemuslikkuse suurendamiseks on vaja märgatavat prioriteetsust ja rahastamise
osakaalu ning meetmed tuleb põhjalikumalt välja töötada, et eri tüüpi maapiirkondades
(mõõdetavat ja sisulist) mõju saavutada.

Algatus LEADER, kogukonna juhitud kohaliku arengu käsitus ja koostöömeede on suuri
võimalusi pakkuvad vahendid osaluse, kohaliku arengu strateegia protsesside ja
identiteedi kujundamisel. Jätkuva konsulteerimise tulemusi ja kohaldamisest saadud
õppetunde tuleks tulevases reformiprotsessis arvesse võtta.

Eelkõige ei tohiks maapiirkondi enam pidada ainult arenguprobleemide allikaks ja
vaadelda neid linnapiirkondadele alluvana, vaid tuleks arvesse võtta ka olulisi võimalusi,
mida maapiirkonnad pakuvad, ning neid pidevalt toetada, et soovitud mõju saavutada
(vt ka konverentsi Cork 2.0 arutelusid). Nende (kohakesksete) võimaluste kasutamise
eelduseks on arukas ja hoolikalt kohandatud maa haldamise süsteem, mis võimaldab
kestlikku arengut ja sotsiaalse innovatsiooni aspektide arvessevõtmist.


