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Ühisseisukohad ÜPP I samba otsetoetuste rakendamisest uuel finantsperioodil. 

 

Austatud härra põllumajandusminister 

 

Käesolevaga esitavad allakirjutanud organisatsioonid ühised seisukohad ÜPP I samba otsetoetuste rakendamiseks uuel 

finantsperioodil 2014 – 2020: 

1. Kiidame heaks ÜPT-ga jätkamise uuel perioodil ja võimaluse täiendada põllumassiivide registrit. Seejuures 

peame vajalikuks kanda registrisse kõik tegelikult kasutatavad põllumajandusmaad, sõltumata sellest, mitu 

puud seal kasvab; põllumassiivi sees olevad maastikuelemendid tuleb muuta massiivi osaks ja need peaksid 

minema arvesse kui nn. ökoloogilise kasutusviisiga alad. 

2. Peame oluliseks üleminekutoetuste maksmist aastatel 2014 ja 2015.  

3. Toetame lisatoetuse maksmist noortele põllumajandustootjatele järgmistel põhimõtetel: 

3.1 Selleks, et luua noortele piisavalt motivatsiooni põllumajandusliku tegevusega alustamiseks, tuleks 25% 

juurdemakseid teha suuremale pinnale kui pakutud 39 ha. Kunagine Eesti keskmine 

põllumajandusettevõtte maakasutus ei ole tänaseks enam sobiv referentstase, kuna juba 2010. aasta 

põllumajandusloenduse andmetel oli keskmiseks 48 hektarit. Teeme ettepaneku viia piirmäär kokku 

praeguse keskmise maakasutusega kasutades selleks värskeimaid saadavalolevaid andmeid.  

3.2 Mitte kasutada lisakriteeriumina hariduse - ja kompetentsinõuet, siiski on oluline omada töökogemust 

näiteks talutingimustes.  

4. Toetame väiketootjate toetusskeemi rakendamist Eestis, kuna see vähendab oluliselt PRIA 

administreerimiskulusid ja vabastab väiketootjad liigsest bürokraatiast.   

4.1 Toetuste arvestamiseks võtta aluseks  asjakohased toetuste summad ja kui regulatsioon võimaldab, 

lisada sellele ümberjaotatava toetuse määr 30%. 

4.2  Seada toetuse saamise tingimuseks maa heas põllumajanduslikus korras hoidmine. 

5. Toetame ümberjaotatava toetuse maksmist põllumajandusmaa esimestele hektaritele järgmiste põhimõtete 

alusel: 

5.1 Maksta toetust 30% ulatuses. 

5.2 Võtta esimeste toetatavate hektarite arvuks EL vastavas regulatsioonis lubatud maksimaalne hektarite 

arv, millise põhimõtte rakendamine suurendab  meetmest kasusaavate ettevõtete arvu. Välja pakutud 39 

hektarit  on keskmise maakasutuse vananenud määr, mis ei ole enam sobilik referentstase. Tegelik 

keskmine  on tänaseks oluliselt suurem, juba 2010. aasta põllumajandusloenduse andmetel oli 

keskmiseks 48 hektarit. Teeme ettepaneku tõsta piirmäär vähemalt praeguse keskmise maakasutuse 

määrani, kasutades selleks värskeimaid saadavalolevaid andmeid.    

5.3 Oleme seisukohal, et suurem toetus väiketootjatele julgustab neid investeerima ja seeläbi saavutatakse 

tootlikkuse edasine kasv. 

5.4 Oleme seisukohal, et toetuse ümberjagamine kindlustab praeguse maafondi jäämise Eesti kodanike 

kätte, mis on meie hinnangul Eesti toidujulgeoleku seisukohalt väga oluline.  

 

 

 

 

 



 

6. Toetame tootmisega seotud toetuste rakendamist järgmistel põhimõtetel: 

6.1 Jätkata alla 100 pealiste lüpsikarjafarmide toetamist analoogselt praegu kehtivale korrale art 68 raames. 

6.2 Maksta saartel ja Eesti äärepoolsetel aladel tootmisega seotud toetusi sealsetele 

põllumajandustootjatele järgmiste kultuuride osas: teravili, proteiinikultuurid, kaunviljad, lina, seemned, 

piim ja piimasaadused, lamba, kitse – ja vasikaliha ja puu - ja köögivili.   Ettepaneku peamiseks motiiviks 

on kompenseerida teatud määral saartel ja äärepoolsematel aladel tegutsevate põllumajandustootjate 

kõrgemaid kulutusi, mis neil tekivad seoses eraldatusega või kaugusega turgudest. Kui käesoleval 

perioodil kompenseeris seda LFA toetus ja hoidis neis piirkondades tootmise alal, siis peale LFA toetuste 

kadumist on ilma täiendava kompensatsioonita oht maade kasutusest väljalangemiseks  ning seega on 

tootmisega seotud toetuste maksmine tootmise säilitamiseks nimetatud piirkondades igati põhjendatud.  

7. Taotleme sammastevahelist raha ülekandmist esimesest sambast teise 10 % ulatuses, ning seda tingimusel, 

et MAKi põllumajanduslikes investeeringumeetmetes eelistatakse taotluste menetlemisel väiksema 

tootmismahuga ettevõtteid ning et nendest meetmetest kasusaajate ring piiratakse ära kuni 300 000 eurose 

aastakäibega ettevõtetega. Ülekantud raha tuleks suunata nii põllumajanduse kui maaelu mitmekesistamise 

investeeringumeetmetesse ja aktiivseteks keskkonnameetmeteks, nagu näiteks mahetootmine ja 

poollooduslikud alad.  

8. Me ei pea oluliseks toetuste summa piiramist ülaltpoolt, kui „esimestele hektaritele“ rakendatakse 

ümberjaotatava toetuse skeemi. 
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