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ÜPP VAHENDID JA NENDE REFORMID

Ühises põllumajanduspoliitikas (ÜPP) on läbi aegade toimunud viis suurt reformi,
neist viimased aastal 2003 (vahekokkuvõte), aastal 2009 (nn tervisekontroll) ja aastal
2013 (rahastamisperioodi 2014–2020 kohta). Esimesed arutelud 2020. aasta järgse
ühise põllumajanduspoliitika üle algasid 2016. aastal ja vastavad seadusandlikud
ettepanekud esitati juunis 2018.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 38–44. Määrused (EL) nr 1303–1308/2013
(ELT L 347, 20.12.2013).

EESMÄRGID

ÜPP järjestikused reformid on võimaldanud kohandada mehhanisme, mille abil
saavutada aluslepingus sätestatud eesmärke (3.2.1). Lisaks on viimase reformiga
kehtestatud ühisele põllumajanduspoliitikale uued eesmärgid [määruse (EL) nr
1306/2013 artikli 110 lõige 2]: majanduslikud (tagada elujõulise põllumajandustootmise
abil toiduga kindlustatus, parandada konkurentsivõimet ja väärtuse jaotumist toidu
tarneahelas), keskkonnaalased (kasutada loodusvarasid säästlikult ja võidelda
kliimamuutusega) ja territoriaalsed (kindlustada maapiirkondade dünaamiline
majanduslik ja sotsiaalne areng).

SAAVUTUSED

A. 1992. aasta reform: oluline pöördepunkt
Alates ÜPP kehtestamisest 1962. aastal täitis see eesmärki tagada kindel
varustamine toiduga. Siis aga hakati maailmaturuhindadega võrreldes väga kõrgete
hinnatoetuste ja piiramatu ostutagatise poliitika mõjul ÜPP raames tootma üha
enam ülejääke. Selleks et kaotada süvenev lõhe pakkumise ja nõudluse vahel
ning saada põllumajanduskulutused kontrolli alla, muutis nõukogu ÜPPd põhjalikult,
asendades hindade kaudu reguleeritud tugisüsteemi sissetulekuid täiendavate
toetuste süsteemiga.
Põllukultuuride tagatud hindade olulisest langusest tulenev sissetulekute vähenemine
kompenseeriti täielikult hektaripõhiste otsetoetustega. Loomakasvatustoodete puhul
kompenseeriti veiseliha hinna langus loomühiku kohta makstavate hüvitistega.
Hektaripõhised otsetoetused ja loomühiku kohta makstavad hüvitised liigitatakse
Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) nn sinisesse kasti (3.2.7).
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B. Agenda 2000: 1992. aasta reformi uus etapp
Luxembourgis 1997. aastal kokku tulnud Euroopa Ülemkogu kuulutas, et Euroopa
põllumajandus peaks olema mitmekülgne, kestlik ja konkurentsivõimeline ja
põllumajandustootmine peaks toimuma kõikjal liidu territooriumil, ning määras kindlaks
uue reformi strateegilise eesmärgi. Vastavalt Euroopa Ülemkogu Berliini kohtumise
(24.–25. märts 1999) lõpus sõlmitud kokkuleppele seisnes reform peamiselt järgmises:
— uus siseturu hindade kohandamine maailmaturuhindadega, mis osaliselt

kompenseeritakse tootjatele makstavate otsetoetustega;

— riikide poolt toetuste andmise tingimusena keskkonnanõuete kehtestamine
(keskkonnanõuetele vastavus) ja õigus toetusi vähendada (ümbersuunamine)
maaelu arengu meetmete rahastamiseks;

— lähtuvalt 1996. aasta Corki konverentsi järeldustest olemasolevate struktuuriliste
meetmete tõhustamine uue maaelu arengu poliitika raames, mida tuntakse ÜPP
teise samba nime all (3.2.6);

— eelarve stabiliseerimine range finantsraamistikuga aastateks 2000–2006.

C. Reform 2003. aasta juunis: tootmiskohustusega sidumata toetuste suunas liikuv
ÜPP
Berliini tippkohtumisel 1999. aastal kutsusid 15 liikmesriiki Agenda 2000 ettepanekuid
vastu võttes komisjoni üles koostama 2002. aastal vahekokkuvõtte, et hinnata
ÜPP viimase reformi mõju. Sellest vahekokkuvõttest sai lõpuks ÜPP seni kõige
ambitsioonikam reform nelja esmatähtsa eesmärgiga: siduda Euroopa põllumajandus
rohkem maailmaturgudega, valmistada ette Euroopa Liidu laienemine, täita paremini
ühiskonna uusi nõudmisi keskkonnakaitse ja toodete kvaliteedi osas (avalikku
arvamust mõjutasid negatiivselt järjestikused tervishoiukriisid) ning viia ÜPP paremini
kooskõlla kolmandate riikide nõudmistega.
Euroopa Liidu põllumajandusministrid jõudsid 26. juunil 2003 Luxembourgis
kokkuleppele, millega sisuliselt korraldati ÜPP põhjalikult ümber ja võeti kasutusele rida
uusi põhimõtteid ja/või mehhanisme:
— toetuste tootmiskohustusest lahutamine, et panna tootjaid rohkem arvestama

turu vajadustega ja vähendada konkurentsimoonutusi põllumajandustootmises
ja toodete turustamisel. Tootmiskohustusega sidumata toetusest sai sealtpeale
ühekordne kindlasummaline makse eesmärgiga tagada stabiilne sissetulek;

— nõuetele vastavus (inglise keeles cross-compliance), mille puhul seatakse
ühekordsete maksete tingimuseks Euroopa kodanike ootustele vastavate
keskkonna- ja rahvatervisenõuete täitmine;

— WTO eeskirjadega kooskõla põhimõte, kuna abi tootmiskohustusest lahutamise
lõppeesmärk oli integreerida ühekordsed maksed nn rohelisse kasti (3.2.7);

— põllumajandusettevõtjatele varasemate alusandmete põhjal eraldatud
toetusõiguste riiklik ümberjagamine kahe mehhanismi kaudu: ümbersuunamine,
mis võimaldab vahendite ülekandmist ÜPP kahe samba vahel maaelu arengu
toetamiseks, ja võimalik piirkondliku tootmiskohustusest lahutamise mudeli
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rakendamine, mis võimaldab ühtlustada piirkondlike kriteeriumide alusel tehtavaid
hektaripõhiseid makseid;

— finantsdistsipliin – hiljem aastate 2007–2013 finantsperspektiivis (ELT C 139,
14.6.2006) sätestatud põhimõte, millega ÜPP esimese samba eelarve külmutati
ja kehtestati iga-aastased kohustuslikud ülemmäärad;

— lisaks loodi 2007. aastal ühine turukorraldus, milleks kodifitseeriti 21 kehtivat
turukorraldust reguleerivat mehhanismi [määrus (EÜ) nr 1234/2007, ELT L 299,
16.11.2007].

D. 2009. aasta nn tervisekontroll: 2003. aasta reformi tulemuste kinnistamine
Nn tervisekontrolliga, mille nõukogu võttis vastu 20. novembril 2008. aastal, vaadati läbi
suur hulk ÜPP 2003. aasta reformi käigus võetud meetmeid. Tervisekontrolli eesmärgid
olid järgmised:
— tõhustada abi täielikku tootmiskohustusest lahutamist, kaotades järk-järgult

viimased toodanguga seotud maksed ja integreerides need ühekordsete
kindlasummaliste maksete süsteemi;

— suunata esimese samba vahendid osaliselt ümber maaelu arengu rahastamiseks,
suurendades otsetoetuste vahendite ümbersuunamise määra;

— lõdvendada riiklikku sekkumist ja tarnekontrolli puudutavaid eeskirju, et mitte
piirata põllumajandustootjate suutlikkust reageerida turu signaalidele.

E. 2013. aasta reform: terviklikum ja lõimitum lähenemisviis
2013. aasta reform on ÜPP käimasoleva kohandamise protsessi viimane etapp, mis ei
ole veel lõppenud [määrused (EL) nr 1303–1308/2013, ELT L 347, 20.12.2013]. ÜPP
põhisuunad aastateks 2014–2020 on järgmised:
— tootmiskohustusega sidumata toetuste asendamine multifunktsionaalse

toetussüsteemiga. Aastal 2003 alanud põllumajandustoetuste tootmiskohustusest
lahutamise ja üldistele sissetulekutoetustele ülemineku etapile järgneb uus
etapp, kus vahendid seotakse taas konkreetsete eesmärkidega, kuid loobutakse
igasugustest varasematest võrdlusalustest (sihtotstarbeline lähenemine
ehk targeting). Ühtsed otsemaksed põllumajandusettevõtetele asendatakse
mitmetasandilise maksete süsteemiga, millel on seitse komponenti: 1) põhitoetus;
2) nn roheline toetus keskkonnaalaste üldiste hüvede eest (keskkonda säästvate
põllumajandustavade toetus); 3) täiendav toetus noortele põllumajandustootjatele;
4) ümberjagamistoetus, mis võimaldab anda põllumajandusettevõtjale tema
esimeste hektarite eest lisatoetust; 5) täiendav sissetulekutoetus looduslikust
eripärast tingitud piirangutega alade jaoks; 6) tootmisega seotud toetused;
7) lihtsustatud kord väiketalunike jaoks. Uut hektaripõhist toetust makstakse
üksnes tegutsevatele põllumajandustootjatele (3.2.5). Lisaks kohandatakse
igale liikmesriigile eraldatud otsemakseassigneeringuid järk-järgult nii, et kõik
need saavutavad 2019. aastaks miinimummakse eurodes hektari kohta
(liikmesriikidevahelise ühtlustamise mehhanism);

— ÜPP kahe samba konsolideerimine: esimest sammast, millest rahastatakse
otsetoetusi ja turumeetmeid, rahastatakse täies ulatuses Euroopa
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Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF); teist sammast, millest toetatakse maaelu
arengut, rahastatakse kaasrahastamiskorra alusel. Otsetoetuste vahendite
ümbersuunamine teise sambasse kaotati ja asendati üle 150 000 euro
suuruste põhitoetuste kohustusliku vähendamisega (järkjärguline vähendamine).
Lisaks suurendati ka sammastevahelist paindlikkust: alates 2015. aastast on
liikmesriikidel võimalik algselt eraldatud vahendeid mõlemat pidi ümber paigutada
(esimesest sambast teise kuni 15% ulatuses ning teisest esimesse kuni 25%
ulatuses mõnede liikmesriikide puhul) (3.2.5);

— ühise turukorralduse meetmete koondamine kaitsemehhanismi, mis rakendub
vaid hinnakriisi või turuhäirete korral. Lisaks kinnitatakse kavatsust kaotada
kõik tarnekontrolli vahendid: suhkrukvoodid kaotati 2017. aasta septembris ja
viinamarjaistandike istutusõiguse asemel hakkas 2016. aastal kehtima lubade
süsteem. Alates 2015. aastast kehtivale uuele – kvootideta – piimaturu
korraldusele eelnes piimameetmete nn minipaketi vastuvõtmine [määrus (EL)
nr 261/2012, ELT L 94, 30.3.2012]. Lisaks luuakse uue ühise turukorraldusega uus
kriisireserv, mille abil reageerida võimalikele turuhäiretele (3.2.4);

— terviklikum, sihtotstarbelisem ja territoriaalsem lähenemisviis maaelu arengu
toetamisele. Nähakse ette parem kooskõlastamine maaelu puudutavate
meetmete ja muude struktuurifondide vahel (3.1.1). Lihtsustatakse ÜPP teise
samba vahendite laia valikut, et keskenduda konkurentsivõime, innovatsiooni,
teadmistel põhineva põllumajanduse, noorte põllumajandustootjate tegevuse
alustamise, loodusvarade säästva majandamise ja tasakaalustatud territoriaalse
arengu toetamisele (3.2.6).

Pärast 2013. aasta otsuseid on võetud mõningaid meetmeid õigusraamistike
kohandamiseks, et kajastada institutsioonide, majanduse ja eelarvega seotud
suundumusi. 2016. aastal võeti vastu teine piimameetmete pakett, mille eesmärk
on vähendada pakkumist ja aidata ELi loomakasvatajatel tulla toime pärast kvootide
kaotamist 2015. aastal tekkinud hinnakriisiga (ELT L 242, 9.9.2016). Samuti
korraldas komisjon 2016. aasta septembris konverentsi „Cork 2.0“ ja avas uuesti
arutelu 2020. aasta järgse maaelu arengu poliitika üle (3.2.6 ja 3.2.9). Komisjon
tegi ka ettepaneku võtta meetmeid ÜPP alusaktide lihtsustamiseks (koondmäärus)
(3.2.9), kasutades ära mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 muutmist (1.4.3
ja 3.2.2). See tegevus viidi lõpule 2017. aasta lõpuks ja uus määrus avaldati
[määrus (EL) 2017/2393, ELT L 350, 29.12.2017]. 2016. aasta jaanuaris asutatud
põllumajandusturgude töökond esitas 2016. aasta novembris oma lõpparuande, milles
esitati ettepanekud toiduahela ja põllumajandusturgude reguleerimise parandamiseks,
millele peaksid järgnema seadusandlikud ettepanekud. 2017. aasta novembris
avaldas komisjon teatise toidu ja põllumajanduse tuleviku teemal, 2018. aasta
mais mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 ja 2018. aasta juunis sellekohased
seadusandlikud ettepanekud, algatades ka 2020. aasta järgse ÜPP reformi protsessi
(3.2.9).
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EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlament on toetanud üldiselt kõiki ÜPP reforme. Eelkõige toetas ta
enamikku komisjoni suunistest 2003. aasta reformiks ja väljendas toetust osalisele
tootmiskohustusest lahutamisele ning lükkas tagasi toetuse järkjärgulise vähendamise
ettepaneku [P5_TA(2003)0256, 5. juuni 2003, ELT C 68 E, 18.3.2004]. Lisaks nõudis
parlament taas täielikku kaasotsustamisõigust põllumajanduspoliitikas, mis saavutatigi
Lissaboni lepingu jõustumisega (1.1.5 ja 3.2.1).
Arutelud ÜPP tuleviku üle pärast 2013. aastat algasid parlamendis juba enne
komisjoni teatise ja seadusandlike ettepanekute avaldamist. Euroopa Parlament võttis
8. juulil 2010 vastu algatusraportile tugineva resolutsiooni (ELT C 351 E, 2.12.2011,
lk 103). Euroopa Parlamendi liikmed määrasid kindlaks uue ÜPP prioriteedid
21. sajandil: toiduga varustatuse kindlus, õiglane kaubandus, põllumajandustegevuse
säilitamine kogu liidu territooriumil, toidu kvaliteet, bioloogilise mitmekesisuse
säilitamine ja keskkonnakaitse, põllumajandustootjate õiglane tasustamine avalike
hüvede pakkumise eest ning nn roheliste töökohtade loomisele tuginev maaelu areng.
Neid prioriteete kinnitati 23. juuni 2011. aasta resolutsioonis, mis tugines komisjoni
teatisele ühise põllumajanduspoliitika eesmärkide kohta 2020. aastaks (ELT C 390 E,
18.12.2012, lk 49).
Euroopa Parlament võttis vastu ka ÜPP tulevikku pärast 2013. aastat käsitlevate
seadusandlike ettepanekute tekstide muudatusettepanekud ning muudetud tekstist sai
nõukoguga peetavate läbirääkimiste mandaat [13. märtsi 2013. aasta resolutsioonid
P7_TA(2013)0084, P7_TA(2013)0085, P7_TA(2013)0086 ja P7_TA(2013)0087]. Selle
alusel ja pärast rohkem kui 40 kolmepoolset läbirääkimist saavutati poliitiline
kokkulepe ning Euroopa Parlament esitas uute põllumajandusvaldkonna määruste
kohta 20. novembril 2013. aastal oma seisukoha, olles kiitnud vahetult enne seda
heaks rahastamispaketi aastateks 2014–2020 [resolutsioonid P7_TA(2013)0490 kuni
P7_TA(2013)0494, ELT C 436, 24.11.2016, lk 270–280].
Euroopa Parlament on alustanud tööd 2020. aasta järgse ühise põllumajanduspoliitika
reformiga, võttes arvesse Ühendkuningriigi lahkumist ja koroonapandeemia tagajärgi.
Täiskogu on juba komisjoni ettepanekute suhtes seisukoha võtnud (23. oktoober 2020,
P9_TA (2020)0287, P9_TA(2020)0288 ja P9_TA(2020)0289). Kaasseadusandjate
läbirääkimised (kolmepoolsed kohtumised) on alanud ja loodetavasti jõutakse lõplikule
kokkuleppele enne 2021. aasta suve (vt teabeleht 3.2.9).

François Nègre
04/2022
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