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EKO kommentaarid ja ettepanekud ÜPP strateegiakva teemal

Lugupeetud maaeluminister härra Urmas Kruuse

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) tervitab seda, et Maaeluministeerium on kaasanud
keskkonnaala asjatundjaid ÜPP strateegiakava ettevalmistamisse. Siiski pole kõik
põllumajandus-keskkonna vaates vajalikud ettepanekud meie hinnangul seni piisavat
arvestamist leidnud.

Eesti ja kogu Euroopa põllumajandus seisab silmitsi vajadusega radikaalselt muuta oma
keskkonnamõju: vähendada keskkonnakahju ja toetada säästvaid tootmisviise. See ei ole
lihtsalt “keskkonnaküsimus”, vaid põllumajanduse ja maaelu jätkusuutlikkuse eeltingimus.
Lühiajalise konkurentsieelise taotlemine keskkonna arvelt maksab alati valusalt kätte ja
enamasti varem, kui seda oodatakse.

Seetõttu peab EKO vajalikuks, et ÜPP strateegiakava näeks ette tõhusad meetmed
põllumajandus-keskkonna vallas ja piisavad vahendid nende meetmete rahastamiseks. 1.
sambast peaks ökokavadele minema vähemalt 30% ja 2. sambast keskkonnaga seotud
kuludele 40%. Sellist jaotust peame mõistlikuks kogu EL tasemel, kuid ka juhul, kui
triloogides otsustatakse nõrgema keskkonnarahastuse kasuks, ei tohiks Eesti osaleda
“võidujooksus keskkonnaraha kärpimise nimel”.

Suurem osa EKO tõstatatud küsimustest on ühel või teisel viisil juba arutelu all olnud, aga
seni ei ole siiski leidnud lahendust, mida saab piisavalt tulevikkuvaatavaks pidada. Loodame
siiralt, et selles kirjas tõstatatud probleemid leiavad strateegiakavas lahendamist. See on
vajalik kogu ühiskonnale, sealhulgas ka põllumajandustootjatele. Oleme probleemkohad



sõnastanud ettepanekutena, et aidata kaasa lahenduste leidmisele, ning koondanud need
eraldi faili, mis on kirjale lisatud.

Hea meelega oleme valmis oma ettepanekuid täiendavalt selgitama kohtudes või muul teile
sobival viisil!
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