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ÜPP 2021-2027 ettevalmistus

• Euroopa tasandil on välja töötatud ja kokku leppimisel 
järgmise programmiperioodi õigusaktid - ÜPP 
strateegiakavade, rahastamise, haldamise ja seire 
ning ühise turukorralduse määrus.

• Maaeluministeeriumi eestvedamisel koostatakse 
riiklikku programmdokumenti – ÜPP strateegiakava. 
✓hetkeolukorra kaardistus

✓vajaduste analüüs  

✓sekkumisstrateegia

✓sekkumiste kirjeldus (erinevad töörühmad alustavad …)



Ühise põllumajanduspoliitika 
kaks sammast saavad ühise strateegia



ÜPP 2021-2027 eesmärgid

HORISONTAALSED EESMÄRGID
1. Jätkusuutlikkus (Parandada põllumajandustootmise, toidutootmise ja maapiirkondade jätkusuutlikku arengut)

2. Lihtsustamine (Tagada ÜPP lihtsustamine ja tõhusus)

3. Moderniseerimine (Toetada ja jagada teadmisi, uuendusi, digitaliseerumist põllumajanduses ja maapiirkondades ning 

julgustada nende kasutuselevõttu)

PÕHIEESMÄRGID 

(majandus)
1. Toetada tootja elujõulisust tagavat 

sissetulekut ja vastupanuvõimet, et 

tagada toiduga kindlustatus

2.  Suurendada konkurentsivõimet ja 

turule orienteeritust, sh. rohkem 

tähelepanu teadusuuringutele, 

tehnoloogiale ja digitaliseerimisele

3. Parandada tootja positsiooni 

väärtusahelas

ÜLDEESMÄRGID
1. Toetada arukat, vastupidavat ja mitmekesist põllumajandussektorit, mis tagab toiduga kindlustatuse (majandus)

2. Edendada keskkonnahoidu ja kliimameetmeid ning panustada EL keskkonna- ja kliimaeesmärkidesse (keskkond)

3. Parandada maapiirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda (sotsiaalne)

PÕHIEESMÄRGID 

(keskkond)
4. Panustada kliimamuutuste 

leevendamisse ja nendega 

kohanemisse ning säästvasse 

energiasse

5. Edendada säästvat arengut ja 

loodusvarade (vesi, muld ja õhk) 

tõhusat majandamist

6. Panustada elurikkuse kaitsesse, 

edendada ökosüsteemi teenuseid, 

säilitada elupaiku ja maastikke

PÕHIEESMÄRGID 

(sotsiaalne)
7. Tuua noori tootjaid sektorisse ja 

soodustada ettevõtluse arengut 

maapiirkondades

8. Edendada tööhõivet, 

majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust 

ja maapiirkondade arengut, sh. 

biomajandust ja säästvat 

metsamajandust

9. Vastata ühiskonna nõudlusele toidu 

ja tervise osas: ohutu, toitev ja säästev 

toit, toidu raiskamine, loomade heaolu



Uue perioodi programmeerimist 
iseloomustab

• Suurem subsidiaarsus

• EL tasandil eesmärgid ja üldine raamistik

• Liikmesriigi tasandil meetmed ja rakendamine, sh 
kontrolliraamistik

• Suurem seos tulemuste saavutamisega

• Sammaste ühine planeerimine

• Suurem keskkonnaambitsioonikus
Vähemalt 30% maaelu arengu eelarvest 

Keskkonna- ja kliimategevusteks



Keskkonna- ja kliimameetmeid 
iseloomustab

• Rakendamine on liikmesriigile kohustuslik

• Meetmed on põhjendatud – põhinevad EL, riigi ja 
kohalikel vajadustel

• Toetada saab vaid täiendavaid tegevusi (erandiks 
võivad saada mõned tingimuslikkuse nõuded, kui 
need on rangemad EL normidest)

• Kompenseeritakse saamata jäänud tulu ja lisakulud, 
ökokavade puhul on võimalik ka täiendav toetus
põhilisele sissetulekutoetusele. Võimalik on 
tehingukulu.

• Vastavalt sambale kas ühe- või mitmeaastased 
toetusskeemid



Roheline arhitektuur

• Tingimuslikkus (kohustuslik „vundament“)

• Kliima- ja keskkonnakavad ehk ökokavad (I samba 
toetusskeemid)

• Keskkonna-, kliima- ja muud halduskohustused (II 
samba toetusskeemid)



Tingimuslikkus - HPK ja KM

Valdkonnad: kliima, vesi, muld, elurikkus ja maastik, 

toiduohutus, rahva-, looma- ja taimetervis, loomahaigused, 

taimekaitsevahendid, loomade heaolu

• 10 HPK-d ja16 KM-i

Uued elemendid: 

• HPK: püsirohumaa pindala säilitamine, märg- ja turbaalade 

asjakohane kaitse, toitainete kasutamise abivahend, 

külvikord, tootmisega mitteseotud objektide osakaal, 

Natura alade püsirohumaade kaitse

• KM: veepoliitika nõuded, loomataudid (suu- ja sõrataud, 

sigade vesikulaarhaigus ja lammaste katarraalne palavik), 

pestitsiidide direktiiv



Strateegiakava erieesmärgid 4, 5 ja 6

1. Panustada kliimamuutuste leevendamisse ja 
nendega kohanemisse ning säästvasse energiasse

2. Edendada säästvat arengut ja loodusvarade (vesi, 
muld ja õhk) tõhusat majandamist

3. Panustada elurikkuse kaitsesse, edendada 
ökosüsteemi teenuseid, säilitada elupaiku ja 
maastikke



Erieesmärk 4 – panustada kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega kohanemisse ning 
säästvasse energiasse – võimalikud sekkumised

• Turvasmuldade orgaanilise süsiniku varude 
säilitamine

• Kliimamuutusi leevendavad  maaharimispraktikad

• Investeeringud kasvuhoonegaaside heidet 
vähendavatesse rajatistesse ja tehnoloogiatesse

• Innovatsioonikoostöö toetamine

• Teadmussiire ja nõuanne

• Muldade neutraliseerimine

• Metsa süsiniku sidumise ja kliimamuutuse 
leevendamise võimekuse suurendamine 



Erieesmärk 5 – edendada säästvat arengut ja 
loodusvarade (vesi, muld ja õhk) tõhusat majandamist 
– võimalikud sekkumised

• Investeeringud keskkonnasäästlikku tehnoloogiasse 
ja rajatistesse

• Keskkonnakaitselised maaparandusrajatised
• Pinna- ja põhjavett säästvad 

põllumajanduspraktikad
• Keskkonnahoidlik aiandus
• Mullaressursi tõhus majandamine
• Mahepõllumajanduse toetamine
• Innovatsioonikoostöö toetamine
• Teadmussiire ja nõuanne



Erieesmärk 6 –panustada elurikkuse kaitsesse, 
edendada ökosüsteemi teenuseid, säilitada elupaiku
ja maastikke – võimalikud sekkumised

• Majandamispraktikad põllulindude kaitseks

• Majandamispraktikad kasurite soodustamiseks 
põllumajanduses

• Poollooduslike koosluste ja teiste liigirikaste rohumaade 
säilitamine

• Elurikkuse soodustamine Natura 2000 erametsades

• Mitmekesine maakasutus ja maastikuelemendid 

• Kohalikku ohustatud tõugu loomade pidamine

• Kohalikku sorti taimede kasvatamine

• Investeeringud elurikkuse kaitseks

• Innovatsioonikoostöö toetamine

• Teadmussiire ja nõuanne 



Aitäh!


