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ÜHINE PÕLLUMAJANDUSPOLIITIKA
PÄRAST 2020. AASTAT

Euroopa Liidu institutsioonide kavatsus oli võtta uus reform vastu enne 2020. aasta
detsembrit. Sellest ajakavast ei olnud siiski võimalik kinni pidada. Praegu kestvad
läbirääkimised (kolmepoolsed kohtumised) peaksid võimaldama jõuda lõplikule
kokkuleppele enne 2021. aasta suve.

ÕIGUSLIK ALUS

Seadusandlikud ettepanekud 2020. aasta järgse ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP)
kohta (COM(2018)0392, COM(2018)0393 ja COM(2018)0394, 1. juuni 2018) ja
ettepanek uue mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta (COM(2018)0322, 2.
mai 2018, ja COM(2020)0443, 28. mai 2020).

2020. AASTA JÄRGSE ÜPP VÄLJATÖÖTAMINE

2020. aasta järgse ÜPP väljatöötamine algas nõukogu eesistujariigi Madalmaadega
2016. aasta mais korraldatud mitteametlikul kohtumisel. Järgmised nõukogu
eesistujariigid jätkasid alustatud tegevust, korraldades arutelu põllumajanduse
peamiste lahendamist vajavate küsimuste kohta.
Komisjon lõi omalt poolt 2016. aasta jaanuaris töörühma, mille ülesanne oli arutada
põllumajandusturgude poliitika tulevikku, ning töörühm esitas oma lõpparuande 2016.
aasta novembris. Teise samba teemal võeti 2016. aasta septembris toimunud Cork
2.0 konverentsil vastu deklaratsioon, milles tuuakse välja Euroopa maaelu arendamise
poliitika kümme põhisuunda.
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. Algselt oli eesmärk teha
kehtivates alusaktides tehnilisi kohandusi, et lihtsustada olemasolevaid vahendeid.
Lõpuks sai sellest Euroopa Parlamendi eestvedamisel tõeline ÜPP minireform.
Euroopa Parlament esitas põllumajandusturgude töökonna soovitustele tuginedes
täiendavaid muudatusettepanekuid olemasolevate mehhanismide parandamiseks.
Kokkulepe nõukoguga saavutati oktoobris ja tekst avaldati detsembris
2017 (määrus (EL) nr 2017/2393, ELT L 350, 29.12.2017). Kokkulepitud
muudatused puudutavad järgmisi valdkondi: tootjaorganisatsioonide tegevusvaldkond,
põllumajanduskindlustuse ja sissetuleku stabiliseerimise vahendite tugevdamine,
keskkonnasäästlikumaks muutmise toetuse ja noortele põllumajandustootjatele
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tehtavate maksete reeglid ning mõiste „aktiivne põllumajandustootja“ määratlus (mida
liikmesriigid võivad väga paindlikult kohaldada).
Komisjon algatas 2017. aasta veebruaris ÜPP tuleviku kohta avaliku konsultatsiooni,
mis lõpetati 2017. aasta mais. Komisjoni teatis „Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“ avaldati 29. novembril 2017 (COM(2017)0713). Selles dokumendis
jäädakse praktilistes küsimustes üsna ebamääraseks, kuid rõhku pannakse
põllumajandussektori juhtimisele, teavitades ÜPP rakendamismudeli radikaalsest
muutmisest. Euroopa Parlamendis koostati komisjoni teatist käsitlev algatusraport
(Dorfmanni raport) ja 30. mai 2018. aasta täiskogu istungil võeti vastu vastav
resolutsioon (P8_TA(2018)0224).

ÜPP VIIMASE REFORMI KONTEKST

ÜPP 2013. aasta reformi kohta tehti otsus majanduslanguse ajal. Sellest ajast alates
on majanduslik ja institutsiooniline keskkond muutunud. Majanduskasv taastus, kuid
jäi endiselt väikeseks, misjärel COVID-19 pandeemia muutis selle negatiivseks.
Turgude ebakindlust on suurendanud ka geopoliitilised muutused (Ühendkuningriigi
lahkumine liidust 2020. aasta jaanuaris, ELi ja Ameerika Ühendriikide traditsioonilise
partnerluse kriis pärast president Trumpi valituks osutumist). Lisaks on toimunud seisak
kaubanduse mitmepoolsuse tagamises ning üha rohkemate kahepoolsete lepingutega
ei ole õnnestunud vähendada protektsionistlikke suundumusi ja kaubanduslikke
konflikte. Samuti on ilmnenud uued kliimamuutuste ja kestlikkusega seotud probleemid,
mille taustal jõustus Pariisi kliimakokkuleppe (COP21), samal ajal kui tehnoloogilised
uuendused ning eeskätt digitaalne revolutsioon mõjutab suurel määral toiduainete
tootmist, ümbertöötlemist ja turustamist.
Euroopa Liit ja Ühendkuningriik jõudsid 24. detsembril 2020 oma tulevastes suhetes
kokkuleppele. Lepinguga säilitati kõige tähtsamad saavutused, nähes ette tariifide
ja kvootideta kauplemissüsteemi, et võtta arvesse Ühendkuningriigi positsiooni
Euroopa suurima kaubanduspartnerina, eelkõige põllumajanduslikus toidutööstuses
(vt teabeleht 3.2.10, tabel VI). See ei kõrvalda siiski kõiki kahtlusi seoses uute
tollimenetluste tagajärgede ja ettevõtjatele lisaks tekkivate halduskuludega, rääkimata
ebakindlusest, mida põhjustab põllumajandusturgudele pandeemia. Komisjon eeldab,
et COVID-19-ga seotud kriisi mõjul jääb majanduskasv aeglaseks ning Euroopa
majandus ja seejuures ka põllumajandussektor ei jõua oma pandeemiaeelsele
tasemele tagasi enne 2023. aastat.

FINANTSETTEPANEKUD 2020. AASTA JÄRGSE ÜPP KOHTA

Komisjoni ettepanekus mitmeaastase finantsraamistiku kohta aastateks 2021–2027
(COM(2018)0322, 2. mai 2018) sätestati tulevane põllumajanduseelarve. Isegi kui
liit eraldab endiselt põllumajandusele märkimisväärse osa oma eelarvest (28,5%
kogu perioodi kohta) (vt teabelehte 3.2.10, tabel I), pakuti Ühendkuningriigi (eelarve
netorahastaja) lahkumise tõttu ja liidu uutest prioriteetidest (ränne, välispiirid,
digitaalmajandus, transport) tulenevate rahastamisvajaduste tõttu olulisi kärpeid
reaalväärtuses (-15%).
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Pärast COVID-19 pandeemiast tingitud majanduskriisi asendati 2018. aasta pikaajalise
eelarve projekt 2020. aasta mais teise ettepanekuga, millele oli lisatud majanduse
elavdamise kava („Next Generation EU“). Euroopa Parlament esitas oma seisukoha
oma 14. novembri 2018. aasta resolutsioonis (P8_TA(2018)0449), 23. juuli 2020.
aasta resolutsioonis (P9_TA(2020)0206) ja 17. detsembri 2020. aasta resolutsioonis
(P9_TA(2020)0360). Pärast pikki läbirääkimisi kahe eelarvepädeva institutsiooni vahel
jõuti 17. detsembril 2020 kokkuleppele (määrus (EL, Euratom 2020/2093). ÜPP
eelarve aastatel 2021–2027 ulatub 2018. aasta püsivhindades 336,4 miljardi euroni
ning kõnekas on selle võrdlus ajavahemiku 2014–2020 eelarvega, millest on maha
arvatud Ühendkuningriigi kulutused (vt teabelehte 3.2.10, tabel I, veerg 1). Esimene
sammas säilitab oma ülimuslikkuse (Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond (EAGF),
258,6 miljardit eurot, 78,4%), kuigi see väheneb 10%, suurimaks kaotajaks on aga
maaelu areng (Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD), 77,8 miljardit
eurot), mis väheneb 19% (vt teabelehte 3.2.10, tabel I, veerg 5).
Mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 vastuvõtmise järel sai jõustuda ka
ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“, mille
eelarve on 95,5 miljardit eurot, millest ligikaudu 10 miljardit eurot on ette nähtud
põllumajandussektorile.

SEADUSANDLIKUD ETTEPANEKUD 2020. AASTA JÄRGSE ÜPP
KOHTA

Komisjon esitas 2018. aasta mai mitmeaastase finantsraamistiku ettepaneku põhjal
ÜPP õigusraamistiku ajavahemikuks 2021–2027 (COM(2018)0392, COM(2018)0393
ja COM(2018)0394, 1. juuni 2018). Reformi põhiosa on tulemustele ja subsidiaarsusele
keskenduv ÜPP rakendamismudel, mis annab liikmesriikidele põllumajandusmeetmete
elluviimisel palju kaalukama rolli. Edaspidi peaks liit kehtestama alusparameetrid
(ÜPP eesmärgid, põhinõuded, esimese ja teise samba peamised sekkumisliigid) ning
samal ajal peaksid liikmesriigid välja töötama mitmeaastased strateegiakavad ühiselt
otsustatud konkreetsete eesmärkide ja sihtarvude saavutamiseks.
Tulevane ÜPP on suunatud üheksale eesmärgile, mis väljendavad selle majanduslikku,
keskkonnaga seotud ning sotsiaalset ja territoriaalset multifunktsionaalsust. Säilivad
kaks sammast ja kaks põllumajandusfondi, mille eesmärk on toetada riiklikke kavu
kooskõlas integreeritud käsitluse kohaselt valitud erinevate meetmetega. Igal juhul
jäävad uue ÜPP prioriteetseteks elementideks otsetoetused. Lisaks ÜPP uuendatud
juhtimisele on reformiettepanekute muud põhiküsimused järgmised.
— Esimese samba puhul saab uut hoogu otsetoetuse jaotamine: komisjon

tegi ettepaneku vähendada toetusi, mis ületavad 60 000 eurot, ning
kehtestada summadele, mis ületavad 100 000 eurot, kohustuslik ülemmäär
põllumajandustootja kohta. Lisaks viiakse valdkondlikud sekkumisprogrammid üle
ühiselt turukorralduselt uutele riiklikele strateegiakavadele.

— Uus keskkonnahoidlik struktuur on palju paindlikuma kavandamise ja
haldamisega, mis on usaldatud liikmesriikide ametiasutustele. Sellel on kolm
komponenti: uuendatud tingimuslikkus (kohustuslik, ent üksikasjades paindlikum);
kliima- ja keskkonnaalased ökokavad (mida rahastatakse EAGFist ja mis
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asendavad praeguse toetuse) ning põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetmed
(mida rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD).

— Teise samba kohta: EAFRD ei ole enam ühtekuuluvuspoliitika ühisesse
raamistikku kuuluv struktuurifond; kaasrahastamismäära vähendatakse kümne
punkti võrra; komisjon koondab sekkumisi lihtsustamise huvides; ning LEADERi
programmi eeskirjad viiakse üle ühtekuuluvuspoliitika alla, kuigi seda rahastatakse
põllumajanduse eelarvest.

KÄIMASOLEVAD ARUTELUD

Portugal, kes võttis 1. jaanuaril 2021 Saksamaalt üle rotatsiooni korras vahetuva
nõukogu eesistujariigi rolli, kohustus leidma Euroopa Parlamendiga ÜPP suhtes
kompromissi enne 2021. aasta suve. Esimesed kolmepoolsed läbirääkimised on juba
võimaldanud kaasseadusandjatel leida mõningaid ühiseid jooni järgmistes küsimustes:
1) nõuetele vastavuse lihtsustamine põllumajandustootjate jaoks, kes rakendavad
ökokavade raames samaväärseid meetmeid; 2) ökokavade tavade mittetäieliku ja
mittesiduva loetelu koostamine; 3) riikliku sekkumise tingimustele vastavate toodete
arvu suurendamine, nagu soovitas Euroopa Parlament; 4) viinapuude istutusõiguste
pikendamine kuni 2045. aastani (tähtaeg, mis on hilisem nõukogu pakutud
2040. aastast ja varasem, kui Euroopa Parlamendi soovitud 2050. aasta) ning maa
lubatud suurendamise piiramine 1%-ni; 5) dealkoholiseeritud veinid, millel on kaitstud
päritolunimetus ja kaitstud geograafiline tähis (KGT); 6) tulemuslikkuse analüüs,
mis põhineb komisjoni iga kahe aasta tagant esitataval aruandel, mitte komisjoni
kavandatud iga-aastasel aruandel; ning 7) lubatud hälvete vähendamine võrreldes
strateegiakavades seatud eesmärkide näitajatega (35% esimese läbivaatamise puhul
2025. aastal; 25% teisel läbivaatamisel 2027. aastal), nõukogu ettepanek oli aga algselt
45% ja parlamendi ettepanek 25%.
Samas on kolmepoolsete kohtumiste käigus selgunud ka see, et nõukogu
eesistujariigil, kes peab saama heakskiidu igale riiklike ekspertide poolt arutatud
punktile, ei ole piisavalt manööverdamisruumi, ning et peamised lahkarvamused
on eelkõige järgmised: 1) mõiste „aktiivne põllumajandustootja“ määratlus; 2) ÜPP
kohaldamise hübriidmudeli rakendamine, mis sisaldab lisaks uuele (tulemuspõhisele)
jõudluskontrolli süsteemile teatavas ulatuses (reeglitele) vastavuse kontrollimist,
mille kohta parlament tegi ettepaneku, kuid mille komisjon ja nõukogu suuremat
halduskeerukust kartes tagasi lükkasid; 3) Euroopa Parlamendi kavandatud
otsetoetuste sotsiaalne tingimuslikkus (enamik liikmesriike leiab, et seda teemat
tuleks käsitleda eraldi õigusaktis või riiklike meetmete abil); 4) otsetoetuste piiramine
(nõukogu arvates peaks see olema vabatahtlik, parlamendi arvates kohustuslik); 5)
riikliku sekkumise perioodide pikendamine kogu aasta lõikes; 6) (Euroopa Parlamendi
liikmete pakutud) spetsiaalsed kaitseklauslid, millega kehtestatakse liidu keskkonna-
ja tervishoiustandarditele mittevastavuse korral impordile täiendavad tollimaksud; 7)
turukriisi ohjamise vahendid; ning 8) keskkonnahoidlik struktuur, mis toob esile suured
erimeelsused keskkonnanõuetele vastavusega seotud tavades (nõukogu eelistab
põllumajanduskultuuride mitmekesistamist, mitte külvikorda, mida pooldab Euroopa
Parlament), ökokavade minimaalses eraldises (nõukogu pakkus 20% otsetoetustest,
Euroopa Parlament soovis aga 30%), ökokavade suhtes kohaldada võidavas
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punktisüsteemis (nõukogu peab seda liiga keeruliseks), ning põllumajandusettevõtetes
tootmiseks mittekasutatava maa protsendimääras.
Põllumajandusläbirääkimiste viimane etapp kattus Euroopa rohelist kokkulepet
käsitlevate aruteludega, mis algasid 11. detsembril 2019 komisjoni teatisega
(COM(2019)0640). Rohelise kokkuleppega nähakse 2050. aastaks ette kestliku
ja kliimaneutraalse majanduskasvu mudeli rakendamine, millel on suur mõju
Euroopa põllumajandusliku toidutööstuse süsteemile. 2020. aasta mais esitati
konkreetsed ettepanekud, sealhulgas elurikkuse strateegia aastani 2030 ja strateegia
„Talust taldrikule“, mille eesmärk on suurendada toiduga kindlustatust, vähendada
pestitsiidide, väetiste ja antibiootikumide tarbimist, toetada põllumajanduslikku
innovatsiooni ja parandada tarbijate teavitamist (COM(2020)0380 ja 0381, 20.5.2020).
Vastavalt komisjoni poolt 2020. aasta detsembris igale liikmesriigile antud soovitustele
(COM(2020)0846), tuleks rohelise kokkuleppe raames vastu võetud tegevussuundade
järel esitada 2021. aasta jooksul riiklikud strateegiakavad, mida hakatakse rakendama
alates 2023. aastast.

ÜLEMINEKUMEETMED KUNI 31. DETSEMBRINI 2022

Kuna 2020. aasta järgse ÜPP reformi üle peetavad läbirääkimised pole veel lõppenud,
võtsid kaasseadusandjad vastu määruse (EL) 2020/2220 (ELT L 437, 28.12.2020),
millega pikendatakse kehtivaid reegleid kahe aasta võrra (kuni 31. detsembrini 2022)
ja lisatakse mõningad muudatused. Praeguse korraga võrreldes tehti muu hulgas
järgmisi muudatusi: sissetuleku vähenemise ning kliimaga seotud kahjude või haiguste
hüvitamise nõude esitamise läve alandamine 30%-lt 20%-le riskijuhtimismeetmete
puhul ning 7,5 miljardi euro lisamine Euroopa majanduse elavdamise kava
põllumajandust käsitleva osa alla (vt teabeleht 3.2.2). Neist vahenditest peab
vähemalt 37% minema mahepõllumajandustootjatele, keskkonnameetmetele ja
loomade heaolule ning 55% tuleb suunata investeeringuteks vastupanuvõimelisse,
kestlikku ja digitaalsesse majanduse taastamisse ning noorte põllumajandustootjate
tegevuse alustamisse.
Määrus (EL) 2020/2220 peaks jätma liikmesriikidele piisavalt aega oma
strateegiakavade koostamiseks ja uue ÜPP edukaks rakendamiseks vajalike
haldusstruktuuride loomise hõlbustamiseks. Ka põllumajanduse ja metsanduse
valdkonnas kohaldatavaid riigiabireegleid pikendati kahe aasta võrra.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa Parlament kinnitas, et ÜPP rahastamine tuleks pärast 2020. aastat säilitada
senisel tasemel (P8_TA(2018)0449, 14.11.2018) (vt teabelehte 3.2.10, tabel I, veerg 3).
Seejärel nimetas põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon raportööri iga õigusakti
jaoks: Esther Herranz (Euroopa Rahvapartei fraktsioon) ÜPP uue struktuuri kohta;
Ulrike Müller (Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon) uue horisontaalse
määruse kohta; ning Eric Andrieu (Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraatide ja
demokraatide fraktsioon) ühise põllumajanduse turukorralduse muudetud ettepaneku
kohta. 2019. aasta aprillis hääletas põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon kolme
õigusakti ettepaneku üle. 2019. aasta mais toimunud Euroopa Parlamendi valimiste
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järel vaatasid vastvalitud liikmed põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni ning
keskkonnakomisjoni poolt eelmisel ametiajal vastu võetud muudatusettepanekud läbi,
et viia esimene lugemine lõpule. Euroopa Parlamendi täiskogu tegi oma otsuse
23. oktoobril 2020 (P9_TA(2020)0287, P9_TA(2020)0288 ja P9_TA(2020)0289).
Kaasseadusandjad alustasid Saksamaa ja Portugali Euroopa Liidu Nõukogu
eesistumiste ajal läbirääkimisi (kolmepoolsed kohtumised), et jõuda lõplikule
kokkuleppele enne 2021. aasta suve.

François Nègre
04/2022
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