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Ühise  
põllumajanduspoliitika (ÜPP) ajakohastamine ja lihtsustamine

Fields marked with * are mandatory.

A.  
KÜSIMUSED VASTAJA KOHTA

Elukohariik

Austria

Belgia

Bulgaaria

Horvaatia

Küpros

Tšehhi Vabariik

Taani

Eesti

Soome

Prantsusmaa

Saksamaa

Kreeka

Ungari

Iirimaa

Itaalia

Läti

Leedu

Luksemburg

Malta

Madalmaad

Poola

Portugal

*



Rumeenia

Slovaki Vabariik

Sloveenia

Hispaania

Rootsi

Ühendkuningriik

muu

Te 

vastate:

üksikisikuna enda nimel

oma kutsetegevuse raames või organisatsiooni nimel

Vastaja 

eesnimi

Heidi 

Vastaja 

perekonnanimi

Öövel

Vastaja e-posti 

aadress

heidi.oovel@gmail.com

Organisatsiooni 

nimi

Eestimaa Looduse Fond

Organisatsiooni 

postiaadress

elf@elfond.ee

Organisatsiooni 

liik

Palun valige variant, mis sobib kõige paremini

eraettevõte

konsultatsioonifirma, õigusbüroo, füüsilisest isikust ettevõtjast konsultant

kaubandus-, äri- või kutseliit

valitsusväline organisatsioon, platvorm või võrgustik

teadus- või õppeasutus

kirikud ja usukogukonnad

piirkondlik või kohalik asutus (avalik-õiguslik või sega)

riiklik ametiasutus

rahvusvaheline organisatsioon

muu

Kui palju inimesi 

töötab ettevõttes?

üle 250 töötaja (suurettevõte)

50–250 töötajat (keskmise suurusega ettevõte)

10–49 töötajat (väikeettevõte)

alla 10 töötaja (mikroettevõte)

FIE (mikroettevõte)

Palun täpsustage 

valdkond.

Põllumajandus

Metsandus

Maaelu areng

*

*

*

*

*

*

*

*

*



Põllumajanduslik toidutööstus

Keskkonnakaitse

Ametiühing

Rahvatervis

Teadusuuringud/mõttekoda

Kodanikuühiskond

muu

Kas organisatsioon 

on registreeritud läbipaistvusregistris?

Kui organisatsioon ei ole veel registreeritud, siis soovitame seda teha siin (https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/ri/registering.do?locale=et#et), kuigi 

konsultatsioonis osalemiseks ei ole registreerimine kohustuslik. Milleks on läbipaistvusregister vajalik? (http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?

reference=WHY_TRANSPARENCY_REGISTER&locale=et#et)

Jah

Ei

Ei kohaldu

Kui jah, siis 

märkige palun oma tunnusnumber registris.

205173621277-10

Teie 

panus

Pange tähele, et olenemata valitud variandist võidakse teha Teie vastused määruse (EÜ) nr 1049/2001 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?

uri=CELEX:32001R1049&from=PL) kohaselt avalikkusele kättesaadavaks.

Vastuseid võib avaldada koos organisatsiooni andmetega (olen nõus minu vastustes sisalduva teabe, sealhulgas minu / minu organisatsiooni nime täieliku või osalise 

avaldamisega ja kinnitan, et minu vastustes ei leidu midagi ebaseaduslikku ning need ei kahjusta kolmandate isikute huve viisil, mis takistaks teabe avaldamist).

Vastuseid võib avaldada tingimusel, et organisatsioon jääb anonüümseks (olen nõus minu vastustes sisalduva mis tahes teabe avaldamisega täielikult või 

osaliselt (võib hõlmata tsitaate või minu avaldatud seisukohti), tingimusel et seda tehakse anonüümselt. Kinnitan, et vastustes ei leidu midagi ebaseaduslikku ning et need ei kahjusta 

kolmandate isikute huve viisil, mis takistaks teabe avaldamist).

B.  
PÕLLUMAJANDUS, MAAPIIRKONNAD JA ÜPP PRAEGU

Kui palutakse teha valik, valige palun 3 kuni 5 osutatud vastust.

1. Mis on ELi põllumajanduse ja maaelu arengu  

kõige olulisemad probleemid?

at most 3 choice(s)

Põllumajandustootjatele rahuldava elatustaseme tagamine

Kohanemine tarbijate/ühiskondlike nõudmiste suundumustega

Surve keskkonnale ja loodusvaradele

Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine

Töökohtade ja majanduskasvu puudumine maapiirkondades

Ebaühtlane territoriaalne areng kogu ELis

2. Millised praeguse ühise põllumajanduspoliitika  

vahendid sobivad kõige paremini eespool esitatud probleemide  

lahendamiseks?

at most 5 choice(s)

Põllumajandustootjatele makstavad tootmiskohustusega sidumata toetused

Tootmiskohustusega seotud toetus

Maaelu arengu toetamine põllumajanduses ja maapiirkondades võetavate keskkonna- ja kliimameetmete abil

Maaelu arengu toetamine põllumajandusse ja maapiirkondadesse tehtavate füüsilise ja inimkapitali investeeringute abil

Kaubandusmeetmed

Turu turvaabinõud (nt turusekkumine)

Riskijuhtimiskavad

Toetus tootjaorganisatsioonideks ühinemisele

Regulatiivne lähenemisviis (nt standardid ja eeskirjad)

3. Millisel määral võimaldab ühine  

põllumajanduspoliitika nende probleemidega edukalt tegeleda?

Olulisel määral

Võrdlemisi hästi

Ainult teataval määral

Üldse mitte

*

*

*



Ei tea

4. Millised järgmistest põllumajandustootjate  

panustest on Teie arvates meie ühiskonnale kõige olulisemad?

at most 3 choice(s)

Tagada, et saadaval oleks piisav toiduvaru

Varustada tervislike, ohutute ja mitmekesiste toodetega (toidu kvaliteet)

Keskkonna (pinnas, vesi, õhk, bioloogiline mitmekesisus) ja maastike kaitse

Tegelemine kliimamuutuste probleemiga – nii selle mõju leevendamise kui ka sellega kohanemisega

Kaasaaitamine taastuvenergia tootmisele

Majandustegevuse ja tööhõive säilitamine maapiirkondades

Kaasaaitamine ELi kaubandustegevusele

Põllumajanduslike loomade tervise ja heaolu tagamine

5. Mil määral nõustute järgmiste  

väidetega:

Üldiselt 

nõus

Nõustun 

osaliselt

Osaliselt ei 

nõustu

Üldiselt ei 

nõustu

Põllumajandustootjate sissetulekud on endiselt oluliselt madalamad kui ELi 

keskmine sissetulek

ELis kohaldatakse põllumajandustootjatele rangemaid nõudeid kui ELi 

mittekuuluvates riikides

Põllumajandustootjad saavad endale vaid piiratud osa tarbijate makstavast hinnast

Põllumajandustootjatel on vaja teha suuri investeeringuid, et nende ettevõtted 

oleksid majanduslikult tasuvad.

6. Millised on põllumajanduse jaoks kõige  

olulisemad keskkonnaalased väljakutsed?

at most 3 choice(s)

Mulla degradeerumise vähendamine

Bioloogilise mitmekesisuse kaitse

Geneetilise mitmekesisuse säilitamine (näiteks traditsioonilised/vanad sordid ja tõud)

Veereostuse vähendamine

Otstarbekam vee kasutamine

Väetiste ja pestitsiidide säästvam kasutamine

Õhusaaste vähendamine

Keskkonnaohud (näiteks tulekahjud, üleujutused jne)

7. Millisel määral võimaldab praegune ühine  

põllumajanduspoliitika nendele keskkonnaprobleemidele edukalt lahendust  

leida?

Olulisel määral

Võrdlemisi hästi

Ainult teataval määral

Üldse mitte

Ei tea

8. Millised on peamised takistused  

põllumajandustootjaks saamisel?

at most 5 choice(s)

Vähetasuv

Kättesaadava maa vähesus

Maa kõrge hind

Maakasutust hõlmavad seadused

Raskused laenu saamisel

Kindlustusskeemide keerukus

Pärandiseadus

Maksustamine

Haldusnõuded

Juurdepääs ajakohastatud teadmistele ja tehnoloogiatele

Sektori maine

9. Millised on Teie arvates peamised  

innovatsiooniimpulsid põllumajandusele, metsandusele ja maapiirkondade  

majandusele?

at most 5 choice(s)



Juurdepääs kutsekoolitusele ja asjakohane teave

Juurdepääs põllumajandustootjatele väljatöötatud nõustamisteenustele

Teadmiste levitamine

Rahalised ja investeeringuid stimuleerivad toetused uuenduslikele projektidele

Uued tehnoloogiad ja panused põllumajandusse

Uute ühiskondlike nõudmiste (st toitumisalased suunised) toetamine

Ringmajanduse arengu toetamine

Tootjate parem kaasamine kogu väärtusahela ulatuses (kuni lõpptarbijani)

Uued partnerlussuhted eri osalejate (nt põllumajandustootjad, kodanikuühiskond, teadlased...) vahel

Teadusuuringud ja teadmised, mis on suunatud põllumajandustootjate vajadustele

10. Alates 2003. aastast on  

põllumajandusettevõtete nõustamise süsteemi eesmärk aidata  

põllumajandustootjatel paremini mõista ja täita ELi eeskirju ning häid  

põllumajandus- ja keskkonnatingimusi. Kuidas kirjeldaksite põllumajandustootjate  

nõustamise süsteemi praegust olukorda Teie riigi  

territooriumil?

Rahuldav
Seisukoht 

puudub
Mitterahuldav Ei tea

Nõustamise kättesaadavus

Juurdepääs nõustamisele

Pakutava teenuse kvaliteet

Nõustajate sõltumatus

Teadmiste edasiandmine

Uute teadmiste levitamine

11. Mil määral on hiljutiste ÜPP reformidega  

pööratud tähelepanu poliitikavaldkondade arengusidususele?

Olulisel 

määral
Võrdlemisi hästi

Ainult teataval 

määral

Üldse 

mitte
Ei tea

Üldine sidusus ELi arengupoliitika ja humanitaartööga

ELi eksport arengumaadesse

ELi eksport arengumaadest

Mõju arengumaade kohalikule põllumajandustoodangule, sh 

maakasutuse muutmine

Põllumajandustoodete kättesaadavus ja taskukohasus arengumaades

12.  

Millised on peamised probleemid ja takistused, mis ei võimalda praegusel  

poliitikal edukalt oma eesmärke täita? Mis on selliste probleemide  

põhjuseks?

1,500 character(s) maximum

ÜPP eelarve põhiosa kogu Euroopa Liidu lõikes kulub 1. sambast makstavatele otsetoetustele, millel on selge negatiiv

ne keskkonnamõju. Kõrgematel otsetoetustustel on seos toitainete leostumisega põllumajandusmaalt, ammooniumi lendumi

se, kasvuhoonegaaside emissiooni ja pestitsiidide kasutusega.  

Suured erinevused otsetoetuste tasemetel liikmesriigiti seavad põllumajandustootjad ebavõrdsetesse konkurentsitingim

ustesse.  

ÜPP ei jõua keskmise põllumajandustootjani, kuna 20% Euroopa Liidu suurimaid põllumajandustootjaid saavad umbes 80% 

toetuste mahust.  

Toetustõigusliku maa piiritlemise reeglid (Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014) on diskrimineerivad kõ

rge loodusväärtusega põllumajanduse (English: High Nature Value agriculture) suhtes, mistõttu need talunikud, kes to

odavad kõige suuremaid avalikku hüvesid saavad kõige vähem toetusi.

13. Millised praeguse ühise põllumajanduspoliitika  

elemendid on kõige koormavamad või keerulisemad ja miks?

1,500 character(s) maximum

Rohestamise meetmetega kaasnev bürokraatia on liialt keeruline ning ei ole seotud selgete eesmärkidega, mistõttu ka 

keskkonnale kaasnev kasu on väike. Komisjoni delegeeritud määrus nr 640/2014 seab sisse mõttetult keerulised ja kõrg

e looduväärtusega põllumajanduse suhtes diskrimineerivad reeglid.  

Nõuetele vastavuse kontrollisüsteem keskendub enam bürokraatlike reeglite 

jälgimisele kui tegelikele keskkonnaprobleemidele.



C. EESMÄRGID JA JUHTIMINE

14. Euroopa Komisjon keskendub aastatel 2014–2020  

kümnele prioriteedile, millest enamik seonduvad ühise põllumajanduspoliitikaga  

http://ec.europa.eu/priorities/index_et (http://ec.europa.eu/priorities/index_et)

Palun märkige kõige olulisemad prioriteedid, mille puhul tuleks  

ühise põllumajanduspoliitika raames rohkem ära teha.

at most 3 choice(s)

Tööhõive, majanduskasvu ja investeeringute edendamine

Internetiühenduse parandamine ja maapiirkondade majanduse digiteerimine

Kliimamuutuste mõju leevendamine ja sellega kohanemine ning taastuvenergia tootmine

ELi ühtse turu tugevdamine

Osalemine ülemaailmses kaubanduses

Abi rändega seotud probleemide lahendamiseks

15. Millised järgmistest eesmärkidest on ühise  

põllumajanduspoliitika jaoks kõige olulisemad? 

at most 5 choice(s)

Põllumajandustootjatele rahuldava elatustaseme tagamine

Tegelemine turu ebakindlusega

Põllumajanduse konkurentsivõime ja innovatsiooni edendamine

Toiduga kindlustatuse tagamine tarbijatele mõistliku hinnaga

Tervislike ja kvaliteetsete toodetega varustatuse edendamine

Kõrgetasemelise keskkonnakaitse tagamine kogu ELis

Kliimamuutuste leevendamine ja kliimamuutuste mõju

Maapiirkondade arendamine, nende eest samal ajal hoolt kandes

Tasakaalustatud territoriaalse arengu saavutamine

16. Kas leiate, et ajakohastatud ühisele  

põllumajanduspoliitikale tuleks lisada veel eesmärke? Kui jah, siis  

milliseid?

1,500 character(s) maximum

Euroopa Liidu maksumaksja raha ümberjaotav poliitika peaks lähtuma rahvusvaheliselt kokku lepitud säästva arengu ees

märkidest, milledest teine on kõige otsesemalt seotud põllumajandusega, sealjuures arvestades 

poliitika mõju nii Euroopa Liidu sees kui globaalselt. ÜPP peab olema rohkem suunatud meetmetele, mis tagavad elurik

kuse, eelkõige soodustades kõrge loodusväärtusega põllumajandust, mahetootmist ja põllumajanduse geneetiliste ressur

sside säästvat kasutust. 

Põllumajanduse ja toidusektori üldine keskkonnamõju ning ressursimahukus peavad vähenema, sh. vähendades toiduraiska

mist. 

ÜPP sidumine säästva arengu ja keskkonnaeesmärkidega tuleb sätestada ka Euroopa Liidu aluslepingutes.

17. Mil määral nõustute järgmiste väidetega:  

„Ühisel põllumajanduspoliitikal on mõtet, sest meil on vaja  

....“

Üldiselt 

nõus

Nõustun 

osaliselt

Osaliselt 

ei nõustu
Üldiselt ei 

nõustu
Ei tea

ühiseid eeskirju, mis on osa ühtsest turust (turukorraldus, kaubandus, 

konkurentsieeskirjad, toiduohutuse standardid)

ühiseid eesmärke piiriüleste probleemidega tegelemiseks (toiduga kindlustatus, 

keskkond, kliimamuutused, bioloogiline mitmekesisus ...)

ühist eelarvet, sest see on tõhusam

majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust ning liikmesriikide 

solidaarsust

ühiseid seisukohti rahvusvahelisel tasandil, et muuta EL tugevamaks globaalseks 

tegijaks

ühist raamistikku, et jagada parimaid tavasid, teadusuuringute tulemusi, 

uuenduslikke ideid, teineteiselt õppimist

18. Millisel tasandil peate vajalikuks tegeleda  

eelkõige järgmiste ühise 

põllumajanduspoliitika eesmärkidega?

ELi tasand Riigi tasand
Piirkondlik/kohalik 

tasand
Ei tea

Põllumajandustootjatele rahuldava elatustaseme tagamine



Tegelemine turu ebakindlusega

Põllumajanduse konkurentsivõime ja innovatsiooni edendamine

Toiduga kindlustatuse tagamine tarbijatele mõistliku hinnaga

Tervislike ja kvaliteetsete toodetega varustatuse edendamine

Kõrgetasemelise keskkonnakaitse tagamine kogu ELis

Kliimamuutuste leevendamine ja kliimamuutuste mõju

Maapiirkondade arendamine, nende eest samal ajal hoolt kandes

Tasakaalustatud territoriaalse arengu saavutamine

D. PÕLLUMAJANDUS, MAAPIIRKONNAD JA ÜPP  
PRAEGU

19. Mil määral nõustute järgmiste  

väidetega:

Üldiselt 

nõus

Nõustun 

osaliselt

Osaliselt 

ei nõustu

Üldiselt ei 

nõustu
Ei tea

Põllumajandustootjad vajavad otsest sissetulekutoetust

Muudel poliitikavaldkondadel võib olla tugev mõju põllumajandustulule (nt 

kultuuripärand, maksuseadused, sotsiaal- ja pensionisüsteemid)

Põllumajanduspoliitikast peaks olema keskkonnale ja kliimamuutuste leevendamisele 

rohkem kasu

Tuleks teha sihtotstarbelisi investeeringuid restruktureerimise ja innovatsiooni 

toetamiseks

Põllumajandustootjate seisundit väärtusahelas on vaja parandada (sealhulgas 

võidelda ebaausate kauplemistavade vastu)

20. Kas arvate, et ühise põllumajanduspoliitika  

raames võetavad järgmised meetmed võiksid parandada põllumajandustootjate  

konkurentsivõimet?

Üldiselt 

nõus

Nõustun 

osaliselt

Osaliselt ei 

nõustu

Üldiselt ei 

nõustu
Ei tea

Turgude arendamise toetamine

Põllumajandustoodete turgude läbipaistvuse suurendamine

Põllumajandustootjate tootjaorganisatsioonidesse ühinemise toetamine

Teadusuuringute ja innovatsiooni toetamine

Haldusmenetluste lihtsustamine

21. Millised järgmistest kriteeriumidest on  

otsetoetuste andmisel on kõige olulisemad?

at most 5 choice(s)

Teatavad tooted ja/või sektorid

Riskijuhtimismeetmed

Looduslikust eripärast tingitud piirangutega aladel / suure loodusliku väärtusega aladel toimuva põllumajandustegevuse puhul antav hüvitis

Suurema põllumajandusliku potentsiaaliga territooriumid

Keskkonnakaitse ja kliima seisukohalt kõige suurema kasuteguriga alad

Seos standarditega (nt toiduohutus, tööjõud)

Samal territooriumil tegutsevatele põllumajandustootjatele makstav võrdse määraga toetus

Väiketootjad

Toetuse piirmäär suurte toetusesaajate puhul (ülemmäär)

Noored põllumajandustootjad

22. Milliseid meetmeid võiks täiendavalt parandada  

ELi eksporti? 

at most 3 choice(s)

Ekspordi edendamine

Ekspordikrediit

Konkreetsed meetmed geograafiliste tähiste puhul



Kaubanduse edasine liberaliseerimine

Mittetariifsete tõkete kõrvaldamine

Meetmeid ei ole vaja

23. Millises valdkonnas saaks standardite ja ÜPP  

vahelisi seoseid parandada, võttes arvesse tarbijanõudlust ja laiemaid  

ühiskondlikke vajadusi?

at most 3 choice(s)

Toiduohutuse standardid

Standardid ja suunised inimeste toitumise kohta

Õiglase kaubanduse toodete standardid

Mahepõllumajanduslike toodete standardid

Keskkonna- ja kliimastandardid

Antimikroobikumide/pestitsiidide kasutamise standardid

Looma- ja taimetervise standardid

Loomade heaolustandardid

Töönormid

24. Kas nõustute kõrgematest tootmisstandarditest  

rääkides järgmiste väidetega?

Üldiselt 

nõus

Nõustun 

osaliselt

Osaliselt 

ei nõustu

Üldiselt 

ei nõustu
Ei tea

Paremaid tulemusi on võimalik saavutada rahaliste stiimulitega ja vabatahtlikult, ilma 

kohustuslikke piirnorme suurendamata

Kui kohustuslikke piirnorme suurendada, vajavad põllumajandustootjad toetust

Põllumajandustootjad peavad järgima rangemaid eeskirju ilma konkreetset rahalist 

toetust saamata

Vaja on teadlikkuse suurendamise kampaaniaid, et tõsta tarbijate valmisolekut 

maksta rangemaid standardeid järgivatele põllumajandustootjatele rohkem

25. Milliste järgmiste keskkonnakaitse eesmärkide  

saavutamiseks saab ühise põllumajanduspoliitika abil rohkem ära  

teha?

at most 3 choice(s)

Veereostuse ärahoidmine ja vähendamine (pestitsiidid, väetised)

Vee säästev kasutamine

Keskkonnariskide vältimine (näiteks üleujutused)

Bioloogilise mitmekesisuse vähenemise ennetamine

Pinnase erosiooni ennetamine ja vähendamine

Mulla sooldumise ja tihenemise ning kõrbestumise vältimine

Panustamine õhukvaliteedi kavadesse

26. Millised on ühise põllumajanduspoliitika kõige  

tähtsamad eesmärgid kliimamuutustega seotud probleemide paremal  

lahendamisel?

at most 3 choice(s)

Kasvuhoonegaaside (KHG) heitkoguste vähendamine põllumajandussektoris

Süsinikdioksiidi säilitamise ja sidumise edendamine põllumajanduses ja metsanduses

Põllumajandusliku tootmise tõhustamine, et toetada kliimamuutustega kohanemist ja toimetulekut

Metsastamise ja metsade säästva majandamise edendamine

Kestlike ja taastuvate energiaallikate pakkumine

Selliste teadusuuringute edendamine, milles käsitletakse kliimamuutusega seonduvaid taimede ja loomade haigusi

Põllumajandustootmise mitmekesistamise edendamine

27. Missugustes järgmistest valdkondadest peaks  

ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) Teie arvates tugevdama oma toetust metsade  

säästvale majandamisele?

at most 3 choice(s)

Metsatulekahjude ennetamine ja metsade taastamine

Metsa biomassi kasutamine materjalide ja energia tootmiseks

Metsa ökosüsteemide vastupidavuse ja nende kaitse suurendamine

Metsastamine/taasmetsastamine

Loodusõnnetuste ärahoidmine ja katastroofidest tingitud metsakahjustuste (näiteks kahjurid ja tormid) ennetamine

Agrometsandus



28. Millises valdkonnas tuleks tõhustada ÜPP  

panust maapiirkondade arengusse?

at most 5 choice(s)

Edendada innovatsiooni teadmiste edasiandmise, nõustamise ja kutseõppe kaudu

ELi mitmekesisuspõhimõtetest lähtuvalt säilitada kohalikku oskusteavet ja tooteid, pannes nii aluse ELi kvaliteettoodetele

Lahendada kohaliku tasandi vajadusi, toetades kohalikku infrastruktuuri/teenuseid (nt tervishoid, lastehoid, transport)

Edendada põllumajanduse majanduslikku elujõulisust kogu ELis, vältides seejuures tootmise ja elanike koondumist teatavatesse piirkondadesse

Suurendada kohaliku tootmise ja kohalike turgude koostoimet

Edendada maapiirkondade elanike elukvaliteedi parandamist ja sotsiaalset kaasatust

Tugevdada juhtimist ning kohalikku arengut, pakkudes altpoolt üles suunatud algatusi (nt LEADER)

Edendada maapiirkondades turismi ja vaba aja veetmist, tuues esile loodus- ja kultuuriväärtusi ning traditsioonilist kohalikku toitu

Luua ja säilitada maapiirkondades töökohti, sealhulgas põllumajanduslikus esmatootmises

Tagada internetiühendus ja pakkuda digitaalseid lahendusi

Aidata kaasa maapiirkondade ühiskondliku ja kultuurilise kapitali elulisusele ning luua linna- ja maapiirkondade vahel vastastikku kasulikke 

ühendusi

Aidata VKEdel luua maapiirkondadesse töökohti

29.  Kuidas saab ühine põllumajanduspoliitika  

kõige paremini aidata noori põllumajandustootjaid või muid noori ettevõtjaid  

maapiirkondades?

at most 3 choice(s)

Toetada ettevõtte asutamist

Pakkuda noortele põllumajandustootjatele üleminekuperioodil lisatoetusi

Parandada juurdepääsu rahastamisvahenditele

Anda rohkem toetust investeeringute tegemiseks.

Toetada teadmiste edasiandmist, nõustamist ja kutseõpet

Võtta kasutusele stiimulid, et soodustada põlvkondade koostööd

Stimuleerida põllumajandusettevõtete omandiõiguste üleminekut

Toetada uusi koostöövorme

30. Milline oleks parim viis innovatsiooni  

edendamiseks?

at most 3 choice(s)

Toetada põllumajandustootjate seotust uuenduslike projektidega

Vähendada põllumajandustootjate teadmistetaseme erinevust

Toetada teadmiste vahetamist, luues selleks parema juurdepääsu nõustamisteenustele ja põllumajandustootjate suhtlusvõrgustiku ning tutvustada 

põllumajanduslikke majapidamisi

Parandada tehnilist pädevust ja erapooletut nõustamisteenust

Töötada välja teadmiste vahetamise digitaalne infrastruktuur

Tagada parem juurdepääs rahastamisele ja investeeringutele

E.  
KOKKUVÕTVALT: AJAKOHASTAMINE JA LIHTSUSTAMINE

31. Kas arvate, et ühist põllumajanduspoliitikat  

saaks lihtsustada, kui:

Üldiselt 

nõus

Osaliselt

nõus

Osaliselt 

ei nõustu

Üldiselt ei 

nõustu
Ei tea

vähendada maaelu arengu ja muude ÜPP meetmete kattumist

vähendada põllumajandusettevõtete inspekteerimist, kasutades tõhusamalt 

andmebaase ja tehnoloogiat (kaugseire, nutitelefonid)

kasutada rohkem e-valitsuse teenuseid

kasutada rohkem kindlasummalisi toetusi

anda põllumajandustootjatele keskkonnaalaste meetmete osas rohkem 

valikuvõimalusi

32. Kas Teil on konkreetseid ideid, kuidas ühist  

põllumajanduspoliitikat lihtsustada ning põllumajandustootjate, toetusesaajate  

(või avaliku halduse asutuste) halduskoormust vähendada? Palun täpsustage  

ja selgitage oma ettepanekuid.

1,500 character(s) maximum



Olemasoleva otsetoetuste süsteemi kaotamine lihtsustaks kogu ühist põllumajanduspoliitikat. Toetused peaksid peaasja

likult lähtuma vajadustest ning selgetest ja arusaadavatest eesmärkidest. Kontrolli reeglid peavad aitama hinnata, k

as põllumajandustootja poolne tegevus teenib seatud eesmärke. Kaotada tuleks nõuded, mis ei ole põhjendatud või mis 

lähtuvad üksnes "kontrolli tõhususest".  

33. Kas teil on rohkem ideid ühise  

põllumajanduspoliitika ajakohastamiseks?

1,500 character(s) maximum

Otsetoetuste süsteem, mis soosib keskkonna suhtes laristavat majandamist ja suurendab tootjate vahelist ebavõrdsust, 

tuleb kaotada. Kõik avaliku rahaga makstavad toetused peavad teenima avalikke hüvede säilitamise ja edendamise eesmä

rke ning olema põllumajandustootja suhtes õiglaselt üles ehitatud. 

Kontrolli ja sanktsioonide süsteem peab lähtuma üldisest hüvest, välistama kuritarvitamised ja samas vältima täna le

vinud põllumajandustootja alandavat kohtlemist. 

Otsetoetuste süsteemi kriitiline analüüs on leitav artiklist Aleksei Lotman, 

Kuno Kasak. Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika — kas ka päriselt 

roheline? Akadeemia nr. 3 – 2017

34. Võite üles laadida kokkuvõtliku dokumendi  

(maksimaalselt 5 lehekülge), näiteks kirjaliku seisukohana. Faili suurim  

võimalik maht on 1 MB.

Arvestage, et üleslaaditud dokument avaldatakse  

koos Teie vastustega küsimustikule ning peamiseks panuseks käesolevasse avatud  

avalikku konsultatsiooni loetakse Teie vastuseid. Kokkuvõtlik dokument on  

vabatahtlik ja mõeldud täiendava taustteabena, mis aitaks Teie seisukohta  

paremini mõista.

Contact

AGRI-FUTUREOFCAP@ec.europa.eu


