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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK 

teemal „Põllumajandusmaa koondumise hetkeseis ELis: kuidas soodustada 

põllumajandustootjate juurdepääsu maale?“ 

(2016/2141(INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 21. jaanuari 2015. aasta arvamust 

teemal „Maa hõivamine – häirekell Euroopa jaoks ja otsene oht põllumajanduslikule 

pereettevõtlusele“,  

– võttes arvesse ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) vabatahtlikke 

suuniseid maaomandi, kalavarude ja metsade vastutustundliku majandamise kohta, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendile mitme kodanikuühiskonna organisatsiooni nimel 

esitatud petitsiooni nr 187/2015 Euroopa Liidu põllumajandusmaa kaitsmise ja halduse 

kohta jagatud varana, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni 

uuringut „Põllumajandusmaade hõivamise ulatus Euroopa Liidus“1, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

– võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A8-0000/2016), 

A. arvestades, et juba 2010. aastal kontrollis 27 ELi liikmesriigis ainult 2,7 % ettevõtetest 

Euroopas põllumajanduslikel eesmärkidel kasutatavast maast 50,6 % ning et 

vastupidiselt sellele oli 2012. aastal 80 % põllumajandusettevõtete käsutuses ainult 12 

% põllumajandusmaast; 

B. arvestades, et juurdepääs maale on inimõigus; 

C. arvestades, et pinnas on üha haruldasemaks muutuv ja mitte taastoodetav vara, mida ei 

tohi seepärast käsitleda tavalise kaubana ning mis on lisaks kahekordselt ohustatud, 

ühelt poolt põllumajandusmaa kadumise tõttu pinnase katmise, linnastumise ja 

taristuprojektide tõttu, teiselt poolt maa koondumise tõttu suurte 

põllumajandusettevõtete ja põllumajandusega mitteseotud investorite kätte; 

D. arvestades, et liikmesriigid vajavad pinnasepoliitika valdkonnas poliitiliste otsuste 

tegemiseks põhjalikke, ajakohaseid, läbipaistvaid ja väärtuslikke andmeid hindade ja 

koguste muutumise kohta omandis oleva ja renditud maa turgudel; 

E. arvestades, et põllumajandusmaa puhul on omandi ulatuslik jagamine sotsiaalse 

turumajanduse üks peamisi aluspõhimõtteid ja kogumajanduse sotsiaalse ühtekuuluvuse 

tähtis eeldus;  

                                                 
1 Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni uuring „Põllumajandusmaade hõivamise 

ulatus Euroopa Liidus“, lk 24 (PE540.369). 
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F. arvestades, et põllumajanduslikult kasutatav maa on veemajanduse ja kliima ning 

bioloogilise mitmekesisuse ja mullaviljakuse seisukohast eriti suure tähtsusega ning 

kannatab juba praegu kliimamuutuste ja mullaerosiooni all;  

G. arvestades, et omand on pinnase vastutustundliku töötlemise ja säästva harimise parim 

eeltingimus, sest sellega toetatakse enese identifitseerimist ja seotust ning tagatakse 

inimeste jäämine maapiirkondadesse, ning arvestades, et sellega mõjutatakse 

maapiirkondade sotsiaalmajanduslikku taristut ning arvestades, et vara ja omandi 

jaotamine aitab kaasa ühiskonna lõhenemise, töö- ja elukvaliteedi ja vaesumise ohu 

suurenemisele; 

H. arvestades, et Euroopa põllumajanduspoliitika eesmärk on mitmekülgne põllumajandus, 

mida kujundavad kapitali omavad pereettevõtted ja ühistud, varade ulatuslik jaotamine 

ja mitmekesine põllumajandusstruktuur, mis seob elukoha traditsioonide, õiguskindluse 

ja vastutusega; 

I. arvestades, et põllumajandusmaa koondumine võib tuua kaasa töökohtade kao 

põllumajanduses; 

J. arvestades, et põllumajandussektori tulevik sõltub nooremast põlvkonnast, sest see on 

ainus viis, kuidas peatada põllumajandustootjate vananemise jätkumine ja tagada 

põllumajandusettevõtete noortele üleminek, kuna noortel põllumajandustootjatel ja 

alustavatel tootjatel on maale juurdepääsu saamine eriti raske; 

K. arvestades, et põllumajandusmaa ostu- ja rendihinnad on paljudes piirkondades tõusnud 

tasemeni, mis teeb paljude põllumajandusettevõtete jaoks majanduslikult võimatuks 

säilitada renditud maa või suurendada elujõuliste põllumajandusettevõtete jaoks 

vajalikku põllumajandusmaad, sest turul on väga vähe maad; 

L. arvestades, et ELi poliitikaga ja toetustega toetatakse koondumisprotsesse, sest 

otsetoetused lähevad ebaproportsionaalselt suures ulatuses suurettevõtetele ja nende 

vahendite kasutamisega aidatakse kaasa maa hinna tõusule, mis põhjustab väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtete turult väljatõrjumist;  

M. arvestades, et eelkõige pärast 2007. aasta finants- ja majanduskriisi peetakse 

investeerimist põllumajandusmaasse turvaliseks investeeringuks ja põllumajandusega 

mitteseotud investorid ostavad põllumajandusmaad kokku ning arvestades, et maa 

omamine on ka tulevase inflatsiooni puhul turvaline investeering;  

1. nõuab keskse vaatluskeskuse loomist, kelle ülesanne oleks jälgida põllumajandusmaa 

koondumise määra ELis, muutusi maakasutuses ning maaomanike ja rentnike 

turukäitumist ning anda selle kohta korrapäraselt aru; 

2. kutsub komisjoni üles looma õiguslikku alust, et tagada võrdväärse kvaliteediga 

andmete korrapärane kogumine renditasude ja maa hindade kohta kõikide 

põllumajandusmaa- ja põllumajandusettevõtete osakute müükide puhul kõikides 

liikmesriikides;  

3. peab mõistlikuks luua ühtne üleeuroopaline maakadaster, milles registreeritaks kiiresti 

ja ajakohaselt kõik põllumajandusmaaga seotud omandi- ja kasutusõigused, mis 
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esitataks arusaadavas vormis üldsusele kättesaadavas digitaalses andmebaasis; 

4. võtab teadmiseks, et põllumajandusmaa ümberkorraldamine erinevate menetluste kaudu 

integreeritud maakorralduse raames on hädavajalik vahend põllumajandusstruktuuride 

parandamiseks ning maakasutusega seotud konfliktide lahendamiseks;  

5. on arvamusel, et maapoliitikaga tuleb aidata kaasa ühiskondlikult soovitud maaomandi 

laiale jagamisele, sest sellel on otsene mõju kõigi inimeste elu- ja töötingimustele ning 

elukvaliteedile, ja tuletab meelde maaomandi tähtsa ühiskondliku rolli, mis põhineb 

arusaamal, et põllumajandusettevõtete ja töökohtade kadu toob kaasa Euroopa 

väikepõllumajandustootmise ja maapiirkondade hävingu ning seeläbi ühiskonnale 

tervikuna soovimatud struktuurimuutused; 

6. soovitab liikmesriikidel anda põllumajandusmaa ostmisel eelisjärjekord 

põllumajandustootjatele, seda ajal, mil põllumajandusega mitteseotud isikud on 

põllumajandusmaa omandamisest järjest rohkem huvitatud;  

7. on arvamusel, et maaturupoliitikaga tuleb lihtsustada noorte sisenemist 

põllumajandussektorisse, mis peaks minema kaugemale ühises põllumajanduspoliitikas 

sätestatud noorte põllumajandustootjate toetamise nõudest; nõuab seepärast ulatuslikku 

lähenemisviisi, mis aitab väljaõppinud noortel põllumajandustootjatel ja alustavatel 

tootjatel võtta üle põllumajandusettevõtteid või neid asutada; 

8. kutsub liikmesriike üles kujundama maaturupoliitikat viisil, mis võimaldab piirata 

põllumajandusmaa ostu- ja rendihinna tõusu; nõuab nende hindade suhtes ka 

loamenetluse kehtestamist, mis hõlmaks ka ühinemist, jagamist ja sihtasutuste loomist; 

on arvamusel, et oleks mõistlik kehtestada rendilepingute rangem kontroll ja eeskirjade 

eiramisest teatamise ja nende eest karistamise nõue, sest rentimine on tavaliselt esimene 

samm ostmise suunas; 

9. nõuab, et EL rakendaks ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) 

vabatahtlikke suuniseid maaomandi, kalavarude ja metsade vastutustundliku 

majandamise kohta, mille kõik liikmesriigid on ratifitseerinud, mis aitaks kaasa 

põllumajandustootmise struktuuri alase selge ELi lähenemisviisi väljaarendamisele; 

10. teeb ettepaneku kehtestada otsetoetuste summa osale, mis ületab 150 000 eurot, siduv 

ülempiir, nagu on sätestatud ELi otsetoetuste määruse (EL) nr 1307/2013 artiklis 11, 

ning vähendada põllumajandustootjatele makstava põhitoetuse osa, mis ületab 150 000 

eurot, vähemalt 5 % võtta; 

11. on seisukohal, et 30 % otsetoetustest tuleks määrata kindlaks põllumajandusettevõtte 

esimeste hektarite eest tingimusel, et samal ajal järgitakse ELi otsetoetuste määruse 

artikli 41 ja 42 nõudeid; 

12. soovitab sel eesmärgil võtta Euroopa tasandil vastu mõiste „aktiivne 

põllumajandustootja“, mis on otseselt seotud põllumajandusettevõttes tehtava tööga; 

13. kutsub komisjoni üles kontrollima kõiki poliitikavaldkondi, et näha, kas need aitavad 

kaasa põllumajandusmaa koondumisele ELis või takistavad seda; 
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14. kiidab heaks komisjoni tõdemuse, et pinnas on lõppev ressurss, mis on juba 

kliimamuutuste, erosiooni ja ülekasutuse tõttu tugeva surve all, ning nõuab 

põllumajandusmaale erikaitse andmist, et järgida nelja Euroopa põhivabaduse 

põhimõtet, et liikmesriigid saaksid sotsiaal-ja keskkonnakriteeriumite järgimise 

valguses reguleerida põllumajandusmaa müüki ja rentimist; 

15. kutsub komisjoni üles koostama ja avaldama loetelu kriteeriumitest, millega näidatakse 

liikmesriikidele selgelt, milliseid meetmeid lubatakse kasutada maaturu reguleerimiseks 

Euroopa Liidu nelja põhivabaduse raames;  

16. kutsub komisjoni üles suurendama liikmesriikide teadlikkust maa müügiga seotud 

korruptsioonist ning toetama neid sellevastases võitluses; 

17. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 

ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele. 
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SELETUSKIRI 

 

Maa koondumine – Euroopa valdkond 

 

Maa hõivamine ja koondumine on teema, mida juba pikka aega seostatakse maakera 

lõunapoolsete riikidega. Tähelepanelikumal uurimisel saab siiski selgeks, et 

põllumajandusmaa koondumine on olnud juba aastaid tegelikkus ka Euroopas. 

 

Maa koondumisest räägitakse juhul, kui põllumajandusmaaga kauplemine on seotud Euroopa 

jaoks ebatavalise suurusjärguga.  

 

2010. aasta andmed näitavad, et juba sel aastal kontrollis 27 ELi liikmesriigis ainult 3 % 

ettevõtetest Euroopas põllumajanduslikel eesmärkidel kasutatavast maast 50,6 % ning et 

vastupidiselt sellele oli 2012. aastal 80 % põllumajandusettevõtete käsutuses ainult 12 % 

põllumajandusmaast.  

 

Põllumajandusmaa koondumise määr sarnaneb oma ebavõrdse jaotuse tõttu selliste riikidega 

nagu Brasiilia, Colombia ja Filipiinid.  

 

Põllumajandusmaa ei ole tavaline kaup, sest pinnas ei taastu ja sellele juurdepääs on 

inimõigus. Põllumajandusmaa koondumine üksikute ettevõtjate kätte seostub ulatuslike 

sotsiaalsete, kultuuriliste, majanduslike ja poliitiliste tagajärgedega kõigis ELi liikmesriikides.  

 

Sarnaselt rahaliste vahendite koondumisega lõhestab liiga suur põllumajandusmaa 

koondumine ühiskonda, destabiliseerib maapiirkondi, ohustab toiduohutust ning seega 

Euroopa keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid eesmärke. 

 

Üldiselt on puudu põhjalikest, läbipaistvatest, ajakohastest, väärtuslikest ja üleeuroopaliselt 

ühtsetest andmetest hindade ja koguste muutumise kohta maaturgudel. See kehtib nii maa- ja 

osakute müügi kui ka rendihindade suhtes. 

 

Tagajärjed Euroopa põllumajandusele 

 

Põllumajandusmaa ostu- ja rendihinnad on paljudes piirkondades tõusnud tasemeni, mis teeb 

paljude põllumajandusettevõtete jaoks võimatuks kaitsta end renditud maa kaotamise eest või 

suurendada maa ostmise abil vajalikku põllumajandusmaad, mis on ettevõtte elujõulisuse 

säilitamiseks ebavajalik. Lisaks sellele, et turul ei ole peaaegu üldse kättesaadavat maad, ei 

lähtu rendihinnad enam põllumajandustoodangust. Seepärast on kapitalinõuded paljude 

alustavate tootjate jaoks liige kõrged ja riskantsed. 

 

Tagajärjed ühiskonnale 

 

Maa koondumine puudutab eelkõige põllumajandusettevõtjaid ja põllumajandustöötajaid. 

Alles tähelepanelikumal vaatlemisel on võimalik näha kogu ühiskonnale avalduvat mõju.  

Omand on pinnase vastutustundliku töötlemise ja säästva harimise parim eeltingimus. Ta 

toetab seotust ja aitab kaasa inimeste jäämisele maapiirkondadesse.  
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Omandi ulatuslik jagamine on sotsiaalse turumajanduse üks peamisi aluspõhimõtteid ja 

kogumajanduse sotsiaalse ühtekuuluvuse tähtis eeldus. Kasutatav põllumajandusmaa ei ole 

mitte ainult asendamatu tootmisalus kvaliteetse toidu ja sööda jaoks, vaid tal on eriline 

tähendus ka veemajanduse ja bioloogilise mitmekesisuse ning mullaviljakuse jaoks, mis juba 

kannatavad kliimamuutuste ja mullaerosiooni all. 

 

Põhjused maa koondumiseks ELis ja sellega seotud väljakutsed  

 

Kuigi põllumajandusmaa hind on ELi liikmesriikides erinev, jätkub maa koondumine kogu 

Euroopas ning sellel on negatiivne mõju põllumajandustootjatele.  

 

Põhjused maa koondumiseks ELis on mitmekesised. Seepärast kuulub maa ostmine suureneva 

nõudluse tõttu toidu- ja söödavahendite, kütuse-, keemia- ja tekstiilitööstuse taastuvate 

toorainete ja mittefossiilsete kütuste järele kogu maailma investorite jaoks kõige kindlamate 

ja turvalisemate investeerimis- ja kasumivõimaluste hulka.  

 

Kestev madalate intressimäärade etapp on alates finantskriisist põhjus investeerimiseks 

reaalvaradesse, näiteks maaomandisse. Seepärast on ka põllumajandusega mitteseotud 

investorid maa omandamisest huvitatud. 

 

Lisaks maa koondumisele ohustab põllumajandusmaad ka selle mittepõllumajanduslik 

kasutamine pinnase katmise, linnastumise, turismi ja taristuprojektide eesmärkidel.  

 

Lisaks sellele toetatakse osade ELi poliitikavaldkondade ja toetustega 

põllumajandusettevõtete laienemispüüdeid ning meelitatakse põllumajandusega mitteseotud 

investoreid maale. Pindalaga seotud otsetoetused toovad näiteks kaasa suurettevõtete 

ühepoolse toetamise.  

 

Sarnaselt toimivad ELi või liikmesriikide toetusprogrammid, millega näiteks toetatakse 

mittefossiilseid kütuseid ning suurendatakse seeläbi konkurentsi maa pärast toidu, sööda või 

kütuse jaoks.  

 

Maa koondumise ulatus ja kiirus on murettekitav. See kehtib eriti Rumeenia, Ungari ja 

Bulgaaria puhul. Kuid ka Saksamaal, Itaalias ja Hispaanias ei ole need probleemid võõrad.  

 

Paljud liikmesriigid tunnistavad probleemi ja püüavad sellele suundumusele seaduste abil 

vastu astuda. Siin minnakse sageli vastuollu ühe Euroopa põhivabadusega – kapitali vaba 

liikumisega. See põhivabadus, mis kogu ELis õigusega kehtib ja hõlmab teiste ELi 

liikmesriikide kodanike diskrimineerimiskeeldu, põhjustab põllumajandusmaa müügi puhul 

probleeme.  

 

Juurdepääs põllumajandusmaale on esmatähtis 

 

Põllumajandusmaa koondumisel ELis on ühiskonnale ja tegutsevatele 

põllumajandustootjatele mitmesugune mõju. Et põllumajandussektoril oleks tulevikku, peab 

ta eelkõige olema seotud noorte juurdepääsuga põllumajandusmaale. Nende innovatsiooni- ja 

investeerimissuutlikkus on maapiirkondade tuleviku jaoks otsustava tähtsusega. Ainult nii 

saab peatada põllumajandustootjate vananemise jätkumine ja tagada põllumajandusettevõtete 

noortele üleminek ning eesmärk saavutada multifunktsionaalne põllumajandus koos 
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pereettevõtete ja ühistutega, kes oma ettevõtteid ise juhivad. 


