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ÜHISE PÕLLUMAJANDUSPOLIITIKA ESIMENE
SAMMAS: II – PÕLLUMAJANDUSTOOTJATELE

MAKSTAVAD OTSETOETUSED

Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) 2003. aasta reformi ja selle läbivaatamisega
2009. aastal lahutati suurem osa otsetoetustest tootmisest. Määrus (EL) nr
1307/2013 on ainus õiguslik alus ja sellega reguleeritakse põllumajandustootjatele
sihipärasemate, õiglasemate ja keskkonnahoidlikumate otsetoetuste maksmise kõiki
aspekte.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 38–44, määrus (EL) nr 1306/2013 (ELT L
347, 20.12.2013, lk 549) ja määrus (EL) nr 1307/2013 (ELT L 347, 20.12.2013, lk
608), mida on muudetud määrusega (EL) 2017/2393 (ELT L 350, 29.12.2017, lk
15) (nn koondmäärus, mis esitati koos komisjoni ettepanekutega 2014.–2020. aasta
finantsmääruse läbivaatamise käigus).

EESMÄRGID

ÜPPs aastateks 2014–2020 jäetakse alles kaks sammast, kuid on suurendatud nende
omavahelist seotust, mis võimaldab selle valdkonna toetuste terviklikumat ja üldisemat
käsitlemist.

MÄÄRUSE (EL) NR 1307/2013 SISU

A. Ülevaade: mitmeotstarbeline otsetoetuste süsteem
Otsetoetuste süsteemis toimub üleminek tootmisest lahtisidumiselt (decoupling)
eesmärgistatud kasutamisele (targeting). Põllumajandusettevõttele makstavad ühtsed
otsemaksed asendatakse mitmeotstarbeliste maksete süsteemiga, millel on seitse
koostisosa: 1) hektaripõhine põhitoetus, mille suurus ühtlustatakse vastavalt
riiklikele või piirkondlikele majandus- või halduskriteeriumidele ning mille suhtes
kohaldatakse nn sisemist lähenemisprotsessi; 2) täiendav keskkonnahoiutoetus ehk
nn roheline komponent, millega hüvitatakse avalike keskkonnahüvede tagamise
kulusid, mida turg ei kompenseeri; 3) täiendav toetus noortele põllumajandustootjatele;
4) ümberjagamistoetus, mis võimaldab anda põllumajandustootjale tema esimeste
hektarite eest lisatoetust; 5) täiendav sissetulekutoetus looduslikust eripärast
tingitud piirangutega alade jaoks; 6) majanduslikel või sotsiaalsetel põhjustel
makstav tootmismahuga seotud toetus teatavate piirkondade või teatavat tüüpi
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põllumajandustegevuse jaoks; 7) lihtsustatud süsteem väikepõllumajandustootjate
jaoks, mille puhul toetust makstakse kuni 1250 euro ulatuses. Kolm esimest
komponenti on liikmesriikidele kohustuslikud, neli viimast vabatahtlikud. Liikmesriigid
peavad kasutama 30% oma otsetoetuste riiklikest assigneeringutest nn rohelise
komponendi rahastamiseks. Ülejäänud 70% kasutatakse põhitoetuste rahastamiseks
ja sellest on eelnevalt maha arvestatud toetusõiguste riiklikele reservidele
eraldatavad vahendid (kohustuslik, kuni 3% riiklikest eraldistest), täiendavad
ümberjagamistoetused (kuni 30%), noorte põllumajandustootjate toetused (kuni 2%),
ebasoodsate tingimustega piirkondade toetused (kuni 5%) või tootmismahuga seotud
toetused (kuni 15%). Uut hektaripõhist toetust makstakse üksnes tegutsevatele
põllumajandustootjatele. Lisaks püütakse toetusi liikmesriikide vahel nn välise
lähenemisprotsessi abil kuni 2019. aastani osaliselt ühtlustada.
B. Kesksed aspektid
1. Põhitoetuskava/lihtsustatud pindalatoetuste kava (liikmesriikidele kohustuslik)
Liikmesriikidel tuleb umbes 70% oma otsetoetuste riiklikest assigneeringutest
suunata uue põhitoetuskava rakendamisele, olles eelnevalt maha arvanud kõik
summad noortele põllumajandustootjatele ja muudeks vabatahtlikeks toetusteks.
(vähem soodsatele piirkondadele, väikepõllumajandustootjatele, ümberjagamiseks ja
tootmismahuga seotud toetusteks). Kaheteistkümne liikmesriigi puhul pikendatakse
ühtse pindalatoetuse kava kehtivusaega 2020. aastani. Sisemise ühtlustamise
põhimõtte kohaselt peavad need liikmesriigid, kelle vahendite jaotus põhines 2013.
aastal võrdlusel varasemate perioodidega, hakkama hektaripõhise toetuse määra
ühtlustama. Selleks on neil erinevaid võimalusi. Võib toimida riigi või piirkonna
põhiselt, mis võimaldab kehtestada 2019. aastaks riikliku või piirkondliku määra
või siis tagada, et alla 90% piirkondlikust või riiklikust keskmisest toetusmäärast
saavate põllumajandusettevõtjate toetused järk-järgult suurenevad, ning seista
ühtlasi hea selle eest, et kõigi põllumajandustootjate puhul tõuseb 2019. aastaks
miinimumtoetus 60%-ni riiklikust või piirkondlikust keskmisest. Piirkondlikust või
riiklikust keskmisest suuremaid toetusi saavatele põllumajandustootjatele makstavaid
summasid kohandatakse proportsionaalselt, täpsustades ühtlasi, et liikmesriigid võivad
seada oma n-ö võimalike toetuskadude piiriks 30%.
2. Põhitoetuste ümberjagamise mehhanismid (vabatahtlik)
Liikmesriikidel on õigus kasutada esimestel hektaritel põhinevat ümberjagamistoetust,
millega nad võivad kuni 30% riiklikest assigneeringutest ümber jaotada
põllumajandustootjate esimesele 30 hektarile (või suuremate kui 30-hektariliste
põllumajanduslike majapidamiste puhul kuni riigi keskmise suurusega majapidamise
hektarite arvule). Veel üks võimalus on kasutada maksimumtoetust hektari kohta.
Ümberjagamistoetust maksvad liikmesriigid võib alates 150 000 euro (vähemalt 5%)
suurustest maksetest vabastada põhitoetuste järkjärgulise vähendamise kohustusest.
3. Noorte põllumajandustootjate toetuskava (liikmesriikidele kohustuslik)
Selleks et toetada põlvkondade vaheldumist maal, tuleks noorte põllumajandustootjate
– kes on alla 40aastased uustulnukad ja rajanud põllumajandusliku majapidamise
eelnenud viie aasta käigus – põhitoetusele esimese viie tegutsemisaasta jooksul
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lisada täiendavalt 25% toetusõigusest. Selle maht on kuni 2% ulatuses riiklikest
assigneeringutest. Toetuskava on kõigile liikmesriikidele kohustuslik.
4. Keskkonnasäästlikumaks muutmine (liikmesriikidele kohustuslik, kuid
kohaldamine on paindlik)
Lisaks põhitoetuskavale või ühtse pindalatoetuse kavale saab iga põllumajanduslik
majapidamine täiendavat hektaripõhist toetust selle eest, et järgib teatavaid
kliima- ja keskkonnahoidlikke põllumajandustavasid. Liikmesriigid peavad
keskkonnahoiutoetuse maksmiseks kasutama 30% oma riiklikest assigneeringutest.
Ette on nähtud kolm põhimeedet:
— põllukultuuride mitmekesistamine: põllumajandustootjal on kohustus kasvatada

vähemalt kaht eri kultuuri, kui põllumaa on suurem kui 10 hektarit; kui põllumaa
on suurem kui 30 hektarit, tuleb kasvatada vähemalt kolme kultuuri; põhikultuur
võib kasvada kõige rohkem 75%-l põllumaast ja kaks põhikultuuri kõige rohkem
95%-l põllumaast;

— olemasoleva püsirohumaa säilitamine;

— ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala säilitamine vähemalt 5% ulatuses
põllumajanduslike majapidamiste puhul, kellel on põllumaad üle 15
ha (v.a püsirohumaa ja püsikultuurid): põlluservad, hekid, puud, kesa,
maastikuelemendid, biotoobid, puhverribad, metsastatud alad, lämmastikku
siduvate põllukultuuridega alad;

Keskkonnahoidlikkuse nõude eiramine toob kaasa väga kõrged trahvid. Vältimaks
nende põllumajandustootjate karistamist, kes juba tegelevad keskkonna- ja
kestlikkusküsimustega, nähakse ette keskkonnahoiu ekvivalentsüsteem, mille
kohaselt juba toimivate keskkonnahoidlike tavade kasutamist käsitatakse põhinõuete
täitmisena. Näiteks ei esitata lisanõudeid mahetootjatele, sest nende tegevusest
tulenev ökoloogiline kasu on ilmne. Uues määruses on loetletud samaväärseteks
peetavad tavad.
5. Tootmismahuga seotud toetused (liikmesriikidele vabatahtlik)
Selleks et tegelda sisemisest ühtlustamisest tuleneva võimaliku kahjuliku mõjuga
eriti tundlikele valdkondadele või piirkondadele, on liikmesriikidel võimalus maksta
tootmisega ehk siis konkreetse toodanguga seotud toetusi. See piirdub 8%-ga riiklikest
assigneeringutest, kui liikmesriik juba maksab neid toetusi, või kuni 13%-ga, kui hetkel
makstava sellise toetuse määr on üle 5%. Põhjendatud juhtudel on komisjonil õigus
heaks kiita kõrgem määr. Sellele lisaks on olemas võimalus maksta 2% ulatuses
tootmisega seotud toetusi valgurikaste kultuuride kasvatajatele.
6. Looduslikust eripärast tingitud piirangutega alade/ vähem soodsate piirkondade
toetus (vabatahtlik)
Liikmesriigid (või piirkonnad) võivad maksta kuni 5% ulatuses riiklikest
assigneeringutest lisatoetust aladele, kus esineb looduslikust eripärast tingitud
piiranguid.
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7. Aktiivsed põllumajandustootjad (liikmesriikidele kohustuslik, kuid kohaldamine on
paindlik)
Selleks et lahendada nn tugitoolipõllumeeste probleem ja kaotada seaduselüngad,
mille tõttu on otsetoetusi saanud taotleda ettevõtjad, kelle esmane majandustegevus
ei ole põllumajanduslik, karmistatakse reformiga põllumajandustootjate aktiivsust
käsitlevaid eeskirju. Liikmesriikidel tuleb järgida uut loetelu majandustegevustest
(nn negatiivne nimekiri), mille puhul otsetoetustele õigust ei ole (võib eeldada, et
koondmäärusega muudetakse tõendamise kriteeriume paindlikumaks [määrus (EL)
2017/2393, ELT L 350, 29.12.2017, lk 15]) (vt teabelehte 3.2.9).
8. Väikepõllumajandustootjate toetuskava (vabatahtlik)
Uue ÜPP alusel on liikmesriikidel lubatud maksta väikepõllumajandustootjatele
toetusi lihtsustatud süsteemi alusel, mis põhineb iga-aastasel kuni 1250 euro
suurusel toetusel, mis ei sõltu majapidamise suurusest. Nõuetele vastavuse
tingimused on sel juhul osalejate jaoks leebemad ja nad ei pea tegelema
keskkonnasäästlikkusega. Väikepõllumajandustootjate kava kogukulud ei tohi ületada
10% riiklikest assigneeringutest, välja arvatud juhul, kui liikmesriik otsustab hea seista
selle eest, et väiketootjad saaksid kätte selle, millele neil on õigus ilma kõnealuse
kavata.
9. Nõuetele vastavus (kohustuslik)
Nõuetele vastavust käsitlevad sätted on kinnitatud ja neid on lihtsustatud ning
otsetoetused on viidud sõltuvusse põllumajandustootjate vastavusest: a) liikmesriikide
kehtestatud agronoomilistele ja keskkonnanõuetele mulla erosiooni piiramiseks, mulla
struktuuri ja huumusesisalduse säilitamiseks ning hooldustööde minimaalse taseme
tagamiseks; b) kehtivatele ELi standarditele, mis käsitlevad rahvatervist, loomatervist,
keskkonda ja loomade heaolu. Kui põllumajandustootja nõudeid ei täida, vähendatakse
osaliselt tema otsetoetust või tühistatakse see täielikult.
10. Eelarvedistsipliini mehhanism ja finantsdistsipliini mehhanism (kohustuslik)
Selleks et hoida ühise põllumajanduspoliitika esimese samba kulud
mitmeaastases finantsperspektiivis kindlaks määratud ülemmäära piires, kohaldatakse
eelarvedistsipliini mehhanismi (vt teabelehte 1.4.3). Kui prognoos näitab, et
majandusaasta jaoks kavandatud kogukulu ületab ette nähtud piirmäära,
tehakse ettepanek otsetoetusi kohandada. Võimalik vähendamine ei puuduta iga
põllumajandustootja otsetoetuste esimest 2000 eurot. Lisaks võib igal majandusaastal
vähendada põllumajandustootjatele varem eraldatud otsetoetusi kuni 400 miljoni euro
võrra, et kasvatada uut turu kriisireservi (vt teabelehte 3.2.4).
11. Ühtne haldus- ja kontrollisüsteem (kohustuslik)
Kinnitatakse ühtne haldus- ja kontrollisüsteem (SIGC, tuntud ka ingliskeelse
lühendiga IACS) ning tõhustatakse seda. See hõlmab vähemalt järgmisi aspekte:
elektrooniline andmebaas, põldude identifitseerimise süsteem, ühtse otsemakse
toetusõiguste kindlaksmääramise ja registreerimise süsteem, ühtne kontrollisüsteem
ja toetusetaotluse esitanud põllumajandustootjate identifitseerimise süsteem.
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ÜHISE PÕLLUMAJANDUSPOLIITIKA 2014–2020 RAKENDAMINE JA
PIKENDAMINE KUNI 2023. AASTA JAANUARINI

Liikmesriigid pidid tegema 2014. aasta jooksul olulisi valikuid, arvestades
uue otsetoetuste süsteemi rakendamise tingimuste mitmekesisust ja
manööverdamisruumi, mida see neile võimaldas. Enamikul liikmesriikidel peale
ühe (Saksamaa) on võimalus kasutada tootmiskohustusega seotud otsetoetusi
väga erinevate määradega, kaheksa neist on otsustanud kohaldada ümberjaotavat
toetust ja viisteist liikmesriiki on kohaldanud väikepõllumajandustootjate toetuskava.
Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetuse puhul andsid viis
liikmesriiki põllumajandustootjatele võimaluse täita teatavaid kohustusi samaväärseid
tavasid kohaldades. Viisteist riiki paigutas summasid kahe samba vahel ümber:
ümberpaigutamised esimesest sambast teise ulatusid kogu perioodi vältel ligikaudu 4
miljardi euroni.
Teise samba puhul on komisjon heaks kiitnud 118 maaelu arengu programmi.
Kakskümmend liikmesriiki valisid võimaluse rakendada ainult ühte riiklikku programmi
ning kaheksa liikmesriiki rakendasid mitut programmi (mis võimaldas neil näiteks oma
geograafilist või haldusstruktuuri paremini arvesse võtta).
Arvestades asjaolu, et 2020. aasta järgse ÜPP reformi seadusandlikud menetlused ei
olnud 1. jaanuariks 2021 lõpule viidud, võtsid kaasseadusandjad vastu määruse (EL)
2020/2220 (ELT L 437, 28.12.2020), millega pikendati kehtivaid reegleid kahe aasta
võrra (kuni 31. detsembrini 2022).

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlament võttis 13. märtsil 2013 vastu sarja resolutsioone 2013. aasta
järgset ÜPPd käsitlevate seadusandlike ettepanekute kohta [P7_TA(2013)0084 kuni
P7_TA(2013)0087, ELT C 36, 29.1.2016, lk 240–704], millest sai mandaat nõukoguga
peetavateks läbirääkimisteks. Pärast mitut kolmepoolset läbirääkimist saavutati 26.
juunil 2013 poliitiline kokkulepe. Otsetoetuste ja maaelu arenguga seonduvate
teatavate finantsaspektide täpsustamisel tuli parlamendi ja nõukogu vahel korraldada
siiski ka lepitusmenetlus. Pärast kõnealuste küsimuste lahendamist võttis parlament
20. novembril 2013 kohe pärast mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020)
vastuvõtmist vastu sarja resolutsioone [P7_TA(2013)0490 kuni P7_TA(2013)0494,
ELT C 436, 24.11.2016, lk 270–280] ning väljendas uuesti toetust uuele
ÜPP-le. Mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) läbivaatamise raames on
Euroopa Parlamendi esitatud muudatusettepanekutega parandatud kliimat ja
keskkonda säästvate põllumajandustavade toetusi ja noore põllumajandustootja
toetusi käsitlevaid eeskirju. Kokkulepe nõukoguga saavutati oktoobris 2017 ja
õigusakt avaldati detsembris 2017 [määrus (EL) 2017/2393, ELT L 350, 29.12.2017,
lk 15]. Kaasseadusandjad on juba alustanud tööd 2020. aasta järgse otsetoetuste
korra reformiga. Eeldatavasti võetakse nende muudatusettepanekud komisjoni
seadusandlike ettepanekute kohta kolmepoolsetel kohtumistel vastu enne 2021. aasta
suve (vt teabelehte 3.2.9).
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