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ÜHINE PÕLLUMAJANDUSPOLIITIKA
PÄRAST 2013. AASTAT

2013. aastal viidi lõpule viies ulatuslik ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) reform. Avaldatud
on uued eeskirjad ning järjest on vastu võetud ka delegeeritud õigusakte. Uue ÜPP esimese
samba rakendamise tingimused liikmesriikides on teada ning maaelu arengu programmid
ootavad Euroopa Komisjoni heakskiitu.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 38–44, alusaktid ja mitmeaastane finantsraamistik: vt
teabelehti 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 ja 5.2.6.

VANALT ÜPP-LT UUELE ÜLEMINEKU AASTA 2014

2014. aasta oli kogu Euroopa Liidu jaoks institutsiooniliste muutuste aasta (uus periood
2014–2019). Eriti oluline oli see aga Euroopa Parlamendi jaoks, kuna mais toimusid
Euroopa Parlamendi valimised. Samuti oli 2014. aasta üleminekuaasta ÜPP jaoks, sest
selle aasta jooksul valmistasid liikmesriigid ette neile arvestatavat mänguruumi võimaldavate
uute sätete rakendamist. Seega tuli neil teha äärmiselt olulisi valikuid, näiteks otsetoetuste
sisemise ühtlustamise ja tootmismahuga seotud toetuste kohta, aga ka ümberjaotava toetuse
kasutuselevõtu kohta (vt allpool esitatud tabelit). Koostati ka maaelu arengu programme uues
määruses sätestatud raamistikus. Vanalt ÜPP-lt uuele üleminekul võeti aluseks määrus (EL) nr
1310/2013. Suurem osa uue ÜPP sätteid jõustus 1. jaanuaril 2015.

ÜPP OSA EUROOPA LIIDU 2017. AASTA EELARVES

Euroopa Liidu 2017. aasta eelarves (28. veebruari 2017. aasta Euroopa Liidu Teataja L
51) nähti kokku ette 152,9 miljardit eurot kulukohustuste assigneeringuid (jooksevhindades).
Otsetoetused moodustavad 2017. aastaks ette nähtud kulukohustuste assigneeringutest 25,9 %
(39,6 miljardit eurot) ja maaelu arengu meetmed 9,3 % (14,3 miljardit eurot). ÜPP-le on
2017. aastal eraldatud kokku 37,6% liidu eelarvest (57,5 miljardit eurot).

UUE ÜPP RAKENDAMINE

Uue ÜPP põhiõigusaktid avaldati 2013. aasta detsembris. Seejärel tuli Euroopa Komisjonil
koostada delegeeritud õigusaktid, mis on üldkohaldatavad muud kui seadusandlikud aktid,
millega täiendatakse või muudetakse alusaktide teatavaid mitteolemuslikke osi (vt teabelehti
1.3.8 ja 5.2.1). Komisjon võttis esimesed delegeeritud õigusaktid vastu 2014. aasta märtsis
ning edastas need seejärel nõukogule ja parlamendile läbivaatamiseks. Delegeeritud õigusaktid
võivad jõustuda vaid siis, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei esita kahe kuu jooksul
(mida võib pikendada ühe korra) vastuväiteid. Eeskätt Euroopa Parlamendi taotlusel võttis
komisjon 2014. aasta aprillis vastu deklaratsiooni, milles ta kohustus hindama ökoloogilise

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.2.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.2.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.2.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.2.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.2.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_1.3.8.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.2.1.pdf


Euroopa Liidu teemalised teabelehed - 2017 2

kasutuseesmärgiga maa-aladega seotud kohustustest kinnipidamist, kui nende kehtestamisest
on möödunud üks aasta. See hinnang on praegu koostamisel. Hiljem on vastu võetud teisi
delegeeritud õigusakte (näiteks 2015. aasta aprillis delegeeritud määrus (EL) nr 2015/560
viinapuude istutuslubade andmise süsteemi kohta) ja mõned on alles koostamisel. Samuti
võtab komisjon regulaarselt vastu ka ÜPP-ga seotud rakendusakte meetmete kohta, mida tuleb
rakendada ühetaoliselt kõigis liikmesriikides.
Lisaks on komisjon alates 2015. aasta märtsist rakendanud neljal korral meetmeid ÜPP
lihtsustamiseks. Ka 2016. aasta septembris tehtud koondettepaneku (vt allpool) taotletav
eesmärk on ÜPP lihtsustamine.
A. Esimene sammas
Alljärgnev tabel annab ülevaate uue otsetoetuste süsteemi rakendamise tingimuste
mitmekesisusest, mis on liikmesriikide valikute tulemus.
Ümberpaigutamised esimesest sambast teise ulatusid kogu perioodi vältel ligikaudu 4 miljardi
euroni.

 

Ümberpaigutamised
esimesest
sambast

teise

Ümberpaigutamised
teisest

sambast
esimesse

Ümberjaotav
toetus

Toetus looduslikust
eripärast tingitud

piirangutega aladele

Vabatahtlik
tootmiskohustusega

seotud
toetus

Väikepõllumajandustootjate
kava

BE X X (Valloonia) X
BG X X X
CZ X X
DK X X X
DE X X X
EE X X X
EL X X X
ES X X
FR X X X
IE X
IT X X
CY X
HR X X X X
LV X X X
LT X X
LU X
HU X X
MT X X X
NL X X
AT X X
PL X X X X
PT X X
RO X X X X
SI X X
SK X X
FI X
SE X
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UK X X
Kokku 11 5 8 1 27 15

Uue otsetoetuste süsteemi kohaldamine Euroopa Liidus erineb ka otsetoetuste
miinimumtingimuste osas, aktiivsete põllumajandustootjate klausli rakendamise osas ning
selle osas, kas põhitoetustele kohaldatakse piirmäära või mitte. Mis puudutab otsetoetuste
keskkonnasäästlikumaks muutmist, on viis liikmesriiki (Austria, Iirimaa, Madalmaad, Poola
ja Prantsusmaa) väljendanud soovi anda põllumajandusettevõtjatele võimalus täita teatud
kohustusi samaväärsete tavade rakendamise kaudu. Lisaks on ökoloogilise kasutuseesmärgiga
maa-alade kriteeriumid liidu piires oluliselt erinevad (kõige levinum näide on lämmastikku
siduvate taimede maa-ala – seda loetakse ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alaks kõikides
riikides peale Taani, samas kui ainult kaheksa riiki on lisanud oma nimekirja terrassid).
B. Teine sammas
Komisjon kiitis aasta jooksul (ajavahemikus 2014. aasta detsembrist 2015. aasta detsembrini)
heaks kõik 118 maaelu arengu programmi, mille 28 liikmesriiki olid ette valmistanud.
Kakskümmend liikmesriiki valisid võimaluse rakendada ainult ühte riiklikku programmi
ning kaheksa liikmesriiki rakendavad mitut programmi (mis kajastab näiteks paremini nende
geograafilist või haldusstruktuuri) (vt teabelehte 5.2.6).

HILJUTISED ALGATUSED

Üha enam tehakse ÜPP tulevikku käsitlevaid algatusi. Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik
Madalmaad algatas 2016. aasta mais toimunud mitteametlikul kohtumisel arutelu ÜPP tuleviku
üle pärast 2020. aastat. Eesistujariik Slovakkia korraldas 2016. aasta septembris Bratislavas
mitteametliku kohtumise, kus käsitleti toidutarneahelas esinevaid ebaausaid kaubandustavasid.
Samuti toimus Prantsusmaa algatusel ÜPP tuleviku teemaline mitteametlik kohtumine 2016.
aasta septembris Chambord’is. Peale selle esitasid mõned liikmesriigid 2017. aasta märtsis
mitteametliku dokumendi toidutarneahela toimimise parandamise kohta.
Lisaks esitas 2016. aasta jaanuaris loodud töörühm, kelle ülesanne oli arutada
põllumajandusturgude poliitika tulevikku, 2016. aasta novembris oma lõpparuande.
Komisjon võttis mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 muutmise raames 14. septembril
2016 vastu seadusandliku koondettepaneku, mis mõjutab mitmeid Euroopa poliitikavaldkondi
(COM (2016)0605), sealhulgas ka ÜPP-d. Ettepanekus käsitletakse näiteks sissetuleku
stabiliseerimise vahendi rakendamist, juurdepääsu rahastamisvahenditele teise samba raames
ja ka aktiivse põllumajandustootja mõistet. Euroopa Parlament esitas põllumajandusturgude
töökonna soovitustele tuginedes täiendavaid muudatusettepanekuid ühise turukorralduse
mehhanismide tugevdamiseks.
Komisjon avaldab praegu delegeeeritud õigusakte ja rakendusakte, et lihtsustada rohestamise
kohaldamist ning hõlmata ka puu- ja köögiviljaturu korraldust. Samuti teatas president Juncker
Euroopa Parlamendi presidendile ja nõukogu eesistujale adresseeritud kavatsusavalduses
Euroopa Liidu olukorra kohta 2016. aastal, et komisjonil on kavas esitada ÜPP ajakohastamist
ja lihtsustamist käsitlev teatis. Selle ettevalmistamiseks algatas komisjon 2017. aasta veebruaris
ÜPP tulevikku käsitleva avaliku konsultatsiooni, mis lõpeb 2017. aasta mais.
Teise samba raames võeti Cork 2.0 konverentsil 20 aastat pärast samas linnas peetud
asutamiskonverentsi toimumist vastu deklaratsioon, milles tuuakse välja Euroopa maaelu
arendamise poliitika kümme põhisuunda.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.2.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0605
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MILLINE ON ÜPP 2020. AASTA REFORM?

Kas hiljutise ÜPP reformi suundumusi jätkatakse ka 2020. aastal? Muu hulgas võib tekkida
küsimus, kas otsetoetused jäävad maaelu arenguga võrreldes esmatähtsaks ja kui suur peaks
olema turumeetmete jaoks ette nähtud eelarveosa. Samuti võidakse arutada kriisireservi rolli
2014.–2020. aasta kogemust arvestades. Kas riskijuhtimismeetmed, mis ei ole ÜPP-s siiani
kuigi olulisel kohal, muutuvad tähtsamaks? Üheks keskseks küsimuseks peaks olema ka selliste
meetmete saatus, millega edendatakse põllumajandustootjate majanduslikku organiseeritust,
eelkõige sektorites, kus pakkumise kontrolli meetmed on kaotatud (piim, suhkur, vein).
Lisaks võib tekkida küsimus otsetoetuste kaasrahastamise kohta, mille tulemusel võidakse
luua ühtne põllumajanduse ja maapiirkondade toetamise sammas. Seda teemat viimase reformi
käigus ei käsitletud, eelkõige majanduskriisi tõttu. Tõenäoliselt kerkib üles ka küsimus ÜPP
vahendite kooskõlastamise kohta muude Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega ning
küsimus põllumajandusalaste teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud kulutuste kohta.
Arutada tuleb ka otsemaksete jagunemise tulevikku ja eelkõige nende eri osade olulisust, näiteks
avalike hüvede tootmise toetamist. Kas üldises Euroopa põllumajandustootmise süsteemis
on kavas asendada baasmakse hektari kohta makstava kindlasummalise (flat rate) toetusega?
Lisaks peaks arutelu tekitama ka tootmismahuga seotud toetuste ja ümberjaotava toetuse
saatus. Seega mõjutab aastatel 2014–2020 kehtinud otsetoetuste eraldamise kord tõenäoliselt
tulevast otsetoetuste korda. Võimalik, et vaadatakse läbi ka aktiivse põllumajandustootja ja
väikepõllumajandusettevõtja määratlus.
Lisaks mõjutavad uut ÜPP-d tõenäoliselt ka Brexiti läbirääkimiste tulemused ning
Trumpi administratsiooni uued hoiakud rahvusvahelise kaubanduse ja keskkonda käsitlevate
mitmepoolsete kokkulepete (näiteks kliimamuutustega võitlemist käsitleva COP21 kokkuleppe)
küsimuses.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Ajavahemikku 2014–2020 käsitleva ÜPP reform on esimene, milles Euroopa Parlament osales
kaasseadusandjana. Saadud kogemuse najal osaleb Euroopa Parlament kindlasti aktiivselt
ka tulevastes reformides. Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonis
on koostamisel mitmed tulevikku suunatud raportid (volatiilsus, tööhõive maapiirkondades,
innovatsioon, ebaausad kaubandustavad jne). Parlament jälgib ka tähelepanelikult ÜPP-
d puudutavate delegeeritud õigusaktide vastuvõtmist komisjonis ning tal on õigus nende
kohta vastuväiteid esitada. Lisaks osaleb parlament kaasseadusandjana mitmes uue ÜPP-
ga seotud menetluses ja eelkõige mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 läbivaatamisel
(koondmäärus).
Guillaume Ragonnaud / Albert Massot
06/2017
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