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SÕDA UKRAINAS MUUTIS ELI
ARUTELUDE SUUNDA

Tõelise šokina saabunud sõda Euroopa pinnal käivitas senisest jõulisemad

arutelud ja avaldused ELi ja maailma toidujulgeolekust ning põllumajanduse

tähtsusest strateegilise sektorina. Selle debati avas ELi tippkohtumine Versail-

le´s, kus vastu võetud deklaratsioonis märgiti ELi kavatsust vähendada sõltu-

vust importtoidust ja põllumajandussisenditest ning tegeleda toidu hindade

ja üleilmse toidujulgeolekuga. Tugeva sõnavõtuga üllatas ka ELi põllumajan-

dusvolinik Janusz Wojciehowski, kes lubas kaaluda mõnede roheleppe ja "Ta-

lust taldrikule" strateegiast tulenevate meetmete tagasi pööramist toidujulge-

oleku huvides - esimesed sammud selleks on nüüdseks ka tehtud. Siiski ei saa

see tee lihtne olema, sest keskkonnakaitseorganisatsioonid nõuavad häälekalt

strateegiate nende hinnangul niigi nõrkadest eesmärkidest kinni hoidmist ja

väidavad, et sõda ei saa olla ettekäändeks nendest loobumiseks. Loomulikult

pühendatakse suurem osa ajast võimaluste otsimisele Ukraina igakülgseks

abistamiseks, koostatakse prognoose majanduse tuleviku kohta ja võimalusi

toimetulekuks. Samal ajal jätkub siiski ka ÜPP reformi protsess.

Toidu- ja energiajulgeolek muutusid peateemadeks
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EL TEEB SAMME TOIDUJULGE-
OLEKU JA KESTLIKKUSE
TAGAMISEKS 
Euroopa Komisjon avaldas teatise, milles

nähakse ette meetmed põllumajandussektori

ja tarbijate toetamiseks

23. märtsil esitas Euroopa Komisjon rea lühiajalisi ja keskmise tähtajaga

meetmeid ülemaailmse toiduga kindlustatuse suurendamiseks ning

ELi põllumajandustootjate ja tarbijate toetamiseks, pidades silmas toi-

duainete hindade ja sisendikulude (nt energia ja väetised) tõusu. Üle-

ilmne toormehindade hüppeline tõus, mida kiirendas veelgi Venemaa

sissetung Ukrainasse, toob taas esile vajaduse, et ELi põllumajandus ja

toiduainete tarneahelad peavad kooskõlas strateegiaga „Talust taldri-

kule” muutuma vastupidavamaks ja jätkusuutlikumaks. 

Toidu kättesaadavus ei ole praegu ELis kaalul, sest Euroopa on paljude

põllumajandustoodetega suures osas isemajandav. ELi põllumajandus-

sektor on aga konkreetsete toodete, näiteks söödavalgu netoimportija.

Sellest johtuv tootmise haavatavus kõrgete sisendkulude (väetised ja

fossiilenergia) tõttu põhjustab põllumajandustootjatele tootmisprob-

leeme ja tõstab toiduainete hindu.

Toiduga kindlustatus sõjast räsitud Ukrainas on väga murettekitav, eriti

ümberpiiratud linnades, sest Venemaa on teadlikult sihikule võtnud ja

hävitanud toiduainete ladustamiskohti. Komisjon toetab Ukrainat lühi-

ja keskmise tähtajaga toiduga kindlustatuse strateegia väljatöötamisel

ja rakendamisel, et tagada sisendite jõudmine võimaluse korral põllu-

majandusettevõtetesse, ning transpordi- ja ladustamisrajatiste säilita-

mine, et Ukraina saaks oma kodanikke toita ja lõpuks oma eksporditu-

rud tagasi võita.

ELi 330 miljoni euro suurune Ukraina hädaabiprogramm aitab tagada

juurdepääsu põhikaupadele ja -teenustele ning elanikkonna kaitset.

Programmi eesmärk on aidata leevendada ukrainlaste kannatusi, taga-

des juurdepääsu põhikaupadele ja -teenustele ning nende kaitse. Tei-

seks oluliseks eesmärgiks on nii tsiviilotstarbelise väikesemahulise infra-

struktuuri rekonstrueerimine, strateegiline planeerimine kui ka energia-

julgeoleku tagamine. 

ELI PÕLLUMAJANDUSTOOTJATE JA
TARBIJATE TOETAMINE

Toidu taskukohasuse parandamiseks võivad liik-

mesriigid rakendada ka vähendatud käibemak-

sumäärasid ja julgustada ettevõtjaid jaehindu

piirama. Liikmesriigid võivad kasutada ka ELi

fonde, nagu Euroopa abifond enim puudustkan-

natavatele isikutele (FEAD), mis toetab ELi riiki-

de meetmeid toidu ja/või põhilise materiaalse

abi andmiseks kõige haavatavamatele isikutele.

Äsja loodud Euroopa toiduga kindlustatuse krii-

siks valmisoleku ja reageerimise mehhanism

(EFSCM), mis koondab kogu tarneahelas Euroo-

pa ja riikide ametiasutusi ning erasektori osale-

jaid, kaardistab põhjalikult ELi toidu tarneahela

riske ja haavatavust, millele järgneb soovitusi ja

asjakohaseid leevendusmeetmeid.

330 MILJONIT EUROT UKRAINA ABISTAMISEKS

EL töötab aastatel 2021–2027 rahvusvahelises koostöö programmis toi-

dusüsteemide jätkusuutlikkuse arendamisel umbes 70 partnerriigiga.

Lisaks võtsid EL ja liikmesriigid 2021. aasta detsembris Tokyos toimu-

nud tippkohtumisel „Toitumine majanduskasvu nimel“ kohustuse jät-

kata alatoitumise probleemiga tegelemist, andes märkimisväärse pa-

nuse summas 4,3 miljardit eurot, millest EL eraldab vähemalt  2,5 mil-

jardit eurot  rahvusvaheliseks toitumisalaseks koostööks. Lisaks toetab

EL jätkuvalt tungivalt toiduainete ekspordipiirangute ja ekspordikeel-

dude vältimist ning hästitoimivat ühisturgu.

ÜLEMAAILMSE TOIDUGA KINDLUSTATUSE TUGEVDAMINE

500 MILJONI EURO SUURUNE TOETUS-
PAKETT PÕLLUMAJANDUSSEKTORILE

500 miljoni euro suurune toetuspakett, sh
kriisireserv, toetamaks Ukraina sõja tõsistest

tagajärgedest enim mõjutatud tootjaid. Selle

põhjal võiksid liikmesriigid anda põllumajan-

dustootjatele täiendavat rahalist toetust, et

aidata kaasa ülemaailmsele toiduga kindlus-

tatusele või tegeleda suurenenud sisendiku-

ludest või kaubanduspiirangutest tingitud

turuhäiretega. Jätkusuutlike tavadega tege-

levate põllumajandustootjate toetamine tu-

leks seada prioriteediks, tagades samas, et

meetmed on suunatud sektoritele ja põllu-

majandustootjatele, keda kriis on enim

tabanud.

ELi põllumajandussektor, mis on jätkuvalt kaa-

satud keskkonnamuutustesse, vajab meie kõigi

toetust, et täita oma rolli ülemaailmse toiduai-

nete pakkujana. Sel eesmärgil võttis komisjon

23. märtsil vastu järgmised meetmed:

https://www.youtube.com/watch?v=HEIyQmgITUY
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-76-2018-INIT/et/pdf


M Ä R T S  2 0 2 2  |  L K .  3  |  P Õ L L U M A J A N D U S P O L I I T K A

COPA-COGECA: UUTE MEETMETEGA TUNNUSTAB
KOMISJON EUROOPA PÕLLUMAJANDUSE STRA-
TEEGILIST ROLLI ÜLEMAAILMSES TOIDUJULGE-
OLEKUS

Põllumeestele makstakse alates 16. oktoobrist 2022

rohkem otsetoetuste ettemakseid, samuti pindala- ja

loomakasvatusega seotud maaelu arengu toetusi.

Turukaitsemeetmed sealihaturu toetamiseks, pida-

des silmas sektori eriti keerulist olukorda. Komisjon võt-

tis ametlikult vastu eraladustusabi ettepaneku sealiha

jaoks, et taastada turu tasakaal, eemaldades ajutiselt

värsked ja jahutatud sealihatooted turult. Meede kehtib

kuni 29. aprillini (taotluse esitamise viimane kuupäev)

ja säilitusajad on 60, 90, 120 või 150 päeva.  Sätete ko-

haselt on ettevõtjatel alates 25. märtsist võimalus taot-

leda toetust osa laokulude katteks, tingimusel, et nad

hoiavad tooteid turult eemal vähemalt 2 kuud, kuid

maksimaalselt kuni 5 kuud. Abi tasemed varieeruvad

olenevalt ladustatud tükkidest.

Erandlik ja ajutine erand, mis lubab söödaks mõel-
dud põllukultuuride tootmist kesal, säilitades samal

ajal põllumajandustootjate rohestamistoetuse täieliku

taseme. See suurendab ELi tootmisvõimsust hoolimata

viljaka maa piiratud kättesaadavusest.

Spetsiifiline ajutine paindlikkus kehtivate loomasöö-
da impordinõuete suhtes aitab leevendada survet

söödaturule.

Komisjon on pakkunud välja uue iseseisva ajutise kriisi-
raamistiku, mis hõlmab ka põllumajandustootjaid, väe-
tisetootjaid ja kalandussektorit. See võimaldab riigiabi

anda põllumajandustootjatele, keda on mõjutanud sisen-

dikulude märkimisväärne suurenemine. Jälgitakse väetiste

hindu ja tarneid tagamaks, et ELi saagi väljavaatd ei satuks

ohtu.

Samuti teeb komisjon ettepaneku, et liikmesriigid edas-
taksid igakuiselt andmed erasektori esmatähtsate toi-
du- ja söödavarude kohta, et saada õigeaegne ja täpne

ülevaade nende kättesaadavusest.

Vastupanuvõime suurendamine, vähendades ELi põlluma-

janduse sõltuvust energiast, energiamahukast impordist ja

söödaimpordist, on vajalikum kui kunagi varem. Vastupi-

davus nõuab mitmekülgseid impordiallikaid ja turustus-

võimalusi tugeva mitme- ja kahepoolse kaubanduspoliitika

kaudu. Horisont Euroopa investeerib teadusuuringutesse ja

innovatsiooni, et asendada sünteetiliste väetiste kasuta-

mist. Komisjoni esitatud ettepanekute hulgas on suurem

tõhusus lämmastiku kasutamisel, üleminek rohelisele am-

moniaagile väetistes ja biomassi väärtustamine. Komisjon

kutsub liikmesriike üles kasutama kõiki olemasolevaid va-

hendeid oma ÜPP strateegilistes kavades aastateks 2023–

2027. 

Loe lähemalt SIIT. 

Cogeca president Ramon Armengol ütles, et meie jaoks on

oluline näha, et Euroopa Komisjon toetab humanitaarmeet-

meid Ukraina elanikkonna jaoks, pöörates erilist tähelepanu

meie põllumeestest kolleegidele. Samuti on rahustav luge-

da, et komisjon on võtnud arvesse Venemaa sissetungi Uk-

rainasse kriitilist mõju põllumajandusturgudele ja tunnista-

nud põllumajanduse geostrateegilist rolli toidujulgeolekul

enim haavatavate elanikkonnarühmade jaoks. Lühiajalises

perspektiivis on hädavajalik tagada likviidsus põllumeestele

ja nende ühistutele, sest sisendikulud kasvavad jätkuvalt

järsult. Konkreetseid meetmeid liikmesriikide põllumajan-

dus- ja toiduainesektori jaoks uue riigiabi raamistiku

kontekstis on endiselt vaja.

Copa-Cogeca peab positiivseks erakorralisi meetmeid ja vii-

vitamatuid erandeid ökoalade ülesharimiseks, samuti loo-

masööda varumise alaste meetmete ajutist leevendamist.

Küll aga on kahetsusväärne lühiajaliste ettepanekute täielik

puudumine pingete maandamiseks väetiseturul. Sellel turul

on praegu enneolematu segadus, ajalooliselt kõrged hinnad

ja tõendatud oht väetiste puuduse tekkimiseks tuleval hoo-

ajal. Seda küsimust peab käsitlema Euroopa toiduga kind-

lustatuse kriisiks valmisoleku ja reageerimise mehhanismi

abil (EFSCM). Seistes silmitsi sisendihindade hüppelise tõu-

suga on ÜPP kasutusele võtmine, otsetoetuste väljamaksmi-

se kiirendamine, ajutise kriisiraamistiku loomine, riigiabi lu-

bamine ja jõupingutused ühisturu nõuetekohase toimimise

tagamiseks tervitatavad.

Keskpikas perspektiivis sisaldavate taimekaitsevahendite

turuleviimise hõlbustamine, bioloogilised aktiivained, uued

genoomitehnikad, alternatiivid mineraalväetiste kasutami-

sele, täppisviljelustehnikad, ELi taimsete valkude kava pla-

neeritav hoogustamine ning taastuvenergia ja biogaasi suu-

rem kasutamine on kõik Komisjoni teatises loetletud konk-

reetsed lahendused, mis võimaldaksid ELi põllumajandus-

tootmist suurendada, samal ajal tagades suurema jätku-

suutlikkuse ja sõltumatuse. Kuid erinevalt REPowerEU tea-

tises märgitust kahetseme, et praeguses etapis ei ole üksik-

asjalikult kirjeldatud võimalikke investeerimismehhanisme,

mis aitaksid stimuleerida säästvamat põllumajandustoot-

mist ja parandada sektori vastupanuvõimet. Selle kriisiga sil-

mitsi seistes, nagu ka COVIDi halvimatel hetkedel, on Euroo-

pa põllumehed ja nende ühistud pühendunud ja toetavad

kavandatud jätkusuutlikkuse strateegiat Euroopa põlluma-

jandustoodangu kasvu huvides.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_22_1963
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_22_1963
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SÕJA TÕTTU VÕIB JÄÄDA ÜLE 13
MILJONI INIMESE MAAILMAS
TOIDUPUUDUSSE

Kuni 13,1 miljont inimest võib jääda toidupuudusse Venemaa rünnaku tõttu

Ukraina vastu, ütles FAO peadirektor Dongyu Qu 11. märtsil toimunud G7 põl-

lumajandusministrite virtuaalsel erakorralisel kohtumisel. 17-leheküljelises et-

tekandes pealkirjaga „Maailma toiduturud ja hinnad“ juhib Hiina poliitik tähe-

lepanu sellele, et juba enne kriisi saavutasid toiduainete hinnad rahvusvahe-

listel turgudel kõigi aegade kõrgeima taseme. FAO juht hoiatas, et konfliktil

võivad olla mitmesugused tagajärjed globaalsetele turgudele ja toiduga kind-

lustatusele, märkides, et 26 riiki sõltuvad enam kui 50% ulatuses nisuimpor-

dist Venemaalt ja Ukrainast ning 25 riiki sõltuvad 30% või rohkem Venemaa

lämmastik-, fosfor- ja kaaliumväetiste tarnetest. "Kriis kujutab endast välja-

kutset toiduga kindlustatusele paljudele riikidele ja eriti madala sissetuleku-

ga toiduimpordist sõltuvatele riikidele ja haavatavatele elanikkonnarühma-

dele," ütles ta. Erinevatest riikidest hankimine suurendab paljude importijate

transpordi- ja muid tegevuskulusid, eriti riikides, mis sõltuvad geograafilise

läheduse tõttu Musta mere tarnetest. 

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO)

avaldas kolm võimalikku stsenaariumit

puhul,  15,4% muude teraviljade puhul ja

13,3% muude õliseemnete puhul. "Need

stsenaariumid näitavad alatoidetud ini-

meste arvu täiendavat kasvu aastatel 2022–

2026 7,6 miljonilt 13,1 miljonini," ütles ta

koosolekul osalevatele põllumajandusmi-

nistritele. 

VAJA ON KAITSTA TOIDUAINETE
TOOTMIST JA TOIDUTARNEID

FAO on kasutanud oma teaduslikku mudelit, et hinnata mõju hindadele ja

alatoitumusele. Rõhutades, et need stsenaariumid on esialgsed ja neid muu-

detakse pidevalt, ütles Qu ministritele, et "mõõdukas stsenaarium" tähendaks

teravilja ekspordi vähenemist Venemaalt ja Ukrainast, mis tooks kaasa nisu

hinna lühiajalise tõusu ligi 8,7%, maisi hind tõuseks 8,2% ja muu teravilja

hind 9,6%. Muude õliseemnete, sh ka päevalilleseemnete hind tõuseb 10,5%.

Keskpikas perspektiivis oleks hinnatõus nisu puhul 10,3%, maisi puhul 8,5%,

muude teraviljade puhul 9,1% ja muude õliseemnete puhul 8,5%."Raske stse-

naariumi" kohaselt tõusevad Qu sõnul maailmaturu hinnad lühiajaliselt 21,5%

nisu, 19,5% maisi, 20% muude teraviljade ja 17,8% võrra muude õliseemnete

puhul, keskmises perspektiivis tõusevad hinnad 19,4% nisu puhul, 13,9% maisi 

ÜRO kõrge ametnik rõhutas olukorra kiiret

arengut ja konfliktiga seotud suurt eba-

kindlust. FAO kutsub üles kaitsma toiduai-

nete tootmist ja toiduainetega varustamist

ning otsima abi, et põllumehed võimalikult

kiiresti uuesti põllule tööle saada. Eraldi ar-

tiklis konflikti tagajärgedest, mis avaldati

FAO veebisaidil, selgitas Qu, et Ukraina sa-

damad Mustal merel on suletud. Isegi kui

sisemaatranspordi taristu jääks puutumata,

oleks vilja raudteel transportimine toimiva

raudteesüsteemi puudumise tõttu võima-

tu. Musta mere piirkonna kindlustusmak-

sete tõus suurendaks niigi kõrgeid saatmis-

kulusid, suurendades toiduainete impordi-

kulusid. Samuti on endiselt ebaselge, kas

ladustamis- ja töötlemisrajatised jäävad

puutumata ja töötajail on võimalik töötada. 

Erinevate maade nisuimpordi osakaal Venemaalt ja Ukrainast. Allikas: FAO

TERAVILJA HIND VÕIB TÕUSTA 8 - 22%

PALJUD RIIGID SÕLTUVAD NISU-
IMPORDIST

Egiptus, Türgi, Bangladesh ja Iraan on maa-

ilma suurimad nisuimportijad, kes ostavad

rohkem kui 60% oma nisust Venemaalt ja

Ukrainast. Liibanon, Tuneesia, Jeemen, Lii-

büa ja Pakistan sõltuvad samuti nendest

kahest riigist oma nisu tarnimisel. Globaal-

ne maisikaubandus tõenäoliselt kahaneb

selle tõttu, et Ukraina ekspordikahju ei suu-

da katta teised eksportijad kõrgete hinda-

de tõttu. Päevalilleõli ja muude alternatiiv-

sete õlide ekspordiväljavaated jäävad sa-

muti ebakindlaks. Suured päevalilleõli im-

portijad, sealhulgas India, Euroopa Liit, Hii-

na, Iraan ja Türgi, peavad leidma teisi tarni-

jaid või muid taimeõlisid, millel võib olla

ülekanduv mõju näiteks palmi-, soja- ja

rapsiõli impordile, märkis Qu.
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UKRAINA PÕLLU-
MAJANDUSMINISTER
PALUS ELI ABI KEVAD-
KÜLVIKS
Vaja on kütust, seemneid, agrokemi-

kaale jm varustust

Ukraina (eelmine) põllumajandusminister Roman Leštšenko

andis 22. märtsil videosilla abi Europarlamendi põllumajan-

duskomitee liikmetele elava pildi Ukraina põllumajandus-

sektori võitlusest ja palus abi, eriti sisendite osas, et tagada

kevadkülvi toimumine. Minister kirjeldas, et tema riigis toi-

mub täielik, jõhker ja julm invasioon. Ta rõhutas ka Ukraina

rolli "Euroopa leivakorvina“ ning maailma toidujulgeoleku

tõestatud tagajana. Ta hoiatas Euroopa Parlamendi saadi-

kuid, et Venemaa on valmis ründama teisi Euroopa riike. 

Leštšenko selgitas, et näiteks Egiptus ja Lähis-Ida on Ukrai-

nast imporditava nisu- või päevalilleõli puudumisel juba

mõelnud alternatiivsete tarnete hankimisele. "Pöördun oma

Euroopa kolleegide poole: ärge vaikige," ütles ta. "Aidake Uk-

raina inimesi ja lõpetage igasugune koostöö Venemaaga, Ve-

nemaa ettevõtetega, kes rahastavad armeed."

80% UKRAINA SENISTEST EKSPORDILEPINGUTEST
ON TÄIDETUD

„Olime kuni viimase ajani valmis täitma juba sõlmitud le-

pinguid ja pakkuma maailmaturule  vähemalt 12 miljonit

tonni maisi ja 3 miljonit tonni päevalilleseemneid," ütles ta.

80% sellest toorainest on sadamate kaudu välja läinud. „Sa-

damad on nüüd blokeeritud ja isegi nendeni viivad teed on

hiljuti mineeritud,“ jätkas Leštšenko, süüdistades Kremlit

näljahäda eksportimises kogu maailmale, mis on võrreldav

Ukrainas 1930. aastate alguses korraldatud Holodomor´iga.

„Peame oma eksporti piirama, et tagada ellujäämine, sest

me ei tea, millal avaneb võimalus põllumajandushooaega

alustada,” ütles ta. "Samuti keelasime väetiste ekspordi Uk-

rainast. Samal ajal alustavad vaprad Ukraina põllumehed

külvamist... kui saavad," ütles ta. "Nad külvavad mürsurahe

all ohtlikel okupeeritud ja mineeritud aladel, riskides oma

elu kaotada."

PALUTAKSE ABI KEVADKÜLVI TAGAMISEKS

Leštšenko selgitas ka, et paljud Ukraina põllumehed on

nüüd sõjaväes. Ta kutsus üles Euroopa ettevõtteid, viida-

tes nimeliselt Bayerile, tarnima Ukraina põllumeestele

omahinna eest agrokemikaale, öeldes, et Ukraina valitsus

võib hõlbustada annetatud kemikaalide üleandmist põl-

lumeestele ja on vähendanud bürokraatiat, et külv saaks

toimuda.

Ukraina sadamad on tõsiselt kannatada saanud. “Just paar

tundi tagasi hävitati Mõkolajivi viljasadam Vene pommide

poolt," rääkis Leštšenko. «Meil oli seal tohutu laotehnika.

Kõik hävitati. Mõistame, et meie muud põllu-

majandustoodete ekspordiks kasutatavadd sadamad ja

infrastruktuur hävivad paari nädala jooksul. Ukraina raud-

teed suudavad vedada vaid väikest osa vajalikust tonnaa-

žist ja on nüüd keskendunud evakueeritavate inimeste

transpordile.“ 

Leštšenko kutsus EL-i üles looma rohelisi koridore, mis

võimaldaksid Ukraina laevade saatmist põllumajandus-

toodetega Aafrikasse ja Lähis-Idasse. "Me peame selle sõja

peatama," ütles ta. "Andke meile võimalus meie enda ja

ülemaailmse toiduga kindlustatuse tagamiseks. Toetage

meid vajaliku kütuse, seemnete ja varustusega."

COPA-COGECA KOONDAB INFOT UKRAINA
ABISTAMISE VÕIMALUSTEST

Copa-Cogeca kogub infot oma liikmete tegevustest Ukrai-

na abistamisel, sh nii põgenike vastuvõtmisel kui ka raha,

toiduabi vm saatmisel riiki. Infovahetuseks on loodud eral-

di veebileht https://copa-cogeca.eu/Ukraine-Support

Märtsis kinnitati Ukraina Rahvuslik Põllumajandusfoorum

(UNAF) Copa-Cogeca assotsieerunud liikmeks.  

https://copa-cogeca.eu/Ukraine-Support
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EUROOPA KOMISJON PLAANIB
SEADUSANDLUST LOODUSE
TAASTAMISE EESMÄRKIDE
KEHTESTAMISEKS
Copa-Cogeca soovitab määruse eelnõu tagasi

kutsuda

Euroopa Komisjoni Keskkonna peadirektoraat valmistab ette määruse

ettepaneku eelnõu, millega kehtestatakse õiguslikult siduvad looduse

taastamise eesmärgid degradeerunud ökosüsteemide, elupaikade ja

liikide taastamiseks kogu ELi maismaa- ja merealadel, kuna Komisjoni

väitel senised katsed ei ole andnud piisavat tulemust ning ei ole teh-

tud vajalikul määral jõupingutusi. Niinimetatud looduse taastamise

seaduse üldeesmärk on aidata tagada, et ELi bioloogiline mitmekesi-

sus on 2030. aastaks taastumas ja et 2050. aastaks võetaks kasutusele

taastamismeetmed kõigi ökosüsteemide jaoks, mis vajavad taasta-

mist.
MÄÄRUS PEAKS JÕUSTUMA 2023. AASTAL

Esialgse kava kohaselt peaks õigusakt jõustuma

2023. aastal ja see vaadatakse läbi 31. detsembriks

2035, samas võivad muudatused sisaldada täien-

davaid eesmärke. Liikmesriikide poolt korrapära-

selt esitatavate andmete ja teabe põhjal hindab

komisjon eesmärkide saavutamisel tehtud edu-

samme.

KOMISJON KAALUB NELJA VALIKUVÕIMALUST

Kuigi määruse eelnõu pidi ilmuma märtsi lõpus, on seni kättesaa-

dav vaid esialgne, nö „lekkinud“ versioon. Komisjon kaalub mitmeid

valikuvõimalusi: 1) lähtestsenaarium eeldab 2030. aastaks elurikkuse

strateegia ning asjakohaste ELi ja liikmesriikide poliitika elluviimist,

kehtestamata õiguslikult siduvaid taastamiseesmärke; 2) kõikehõl-

mav õiguslikult siduv eesmärk taastada ELis 2050. aastaks ökosüs-

teemid; 3) mitmed ökosüsteemispetsiifilised õiguslikult siduvad

eesmärgid ja kohustused paljude ökosüsteemide taastamiseks aas-

taks 2030, 2040 ja 2050 (nt märgalad, metsad, mere-, agroökosüs-

teemid, jõed ja järved ning loopealsed) koos täiendavate eesmärki-

dega kasutusele võtmiseks hilisemates etappides; 4) 2. ja 3. valiku

hübriid. Eesmärkide täitmise kulud tekivad nii liikmesriikide kui ka

ELi tasandil ning need võiks olla osaliselt või täielikult kaetud ELi ja

muudest rahastamisallikatest. Ettepaneku eelnõule on lisatud rida

üksikasjalikke lisasid võimalike taastamise eesmärkide kohta, mis

hõlmavad märgalasid, metsi, põllumajandust, turbaalasid, rohu-

maid, steppe, nõmme- ja võsaelupaiku, kiviseid ja luiteelupaiku, jõ-

gesid, järvi, loopealseid ja kaldaalasid ning merelisi elupaiku.

EESMÄRK ON MITMEASTMELINE

I aste – eesmärgid olemasolevatest õigusakti-

dest linnu- ja elupaikade direktiivist, veekaitse

direktiiv ja LULUCF

II aste – lisaeesmärgid, kui on välja arendatud

täiendavad seiresüsteemid ökosüsteemide

seireks 

tähtajalised eesmärgid 

meetmed

tegevuste elluviimise maksumus ja katteallikas

selliste toetusmeetmete kaardistamine, mis ei

toeta eesmärkide saavutamist.

EL-i looduse taastamise määruse üldeesmärk on

ELi elurikkuse strateegia eesmärkide elluviimine –

tagada, et 30% ELi kaitstud liikidest ja elupaika-

dest oleksid soodsas seisundis või on saavutatud

positiivne trend 2030 aastaks. Seejärel toimub am-

bitsiooni suurendamine 60% aastaks 2040 ning

90% aastaks 2050. Eesmärgid tuleb saavutada

siduvate sihttasemete kaudu.

Eesmärgid on jagatud nn kaheks astmeks:

Liikmesriigid peavad eesmärkide saavutamiseks

koostama riikliku tegevuskava, millel on:

COPA-COGECA SOOVITAB MÄÄRUSE
EELNÕU ÜMBER TEHA

Komisjon hinnangul  on 

valdav enamus (84%) 

 põl lumajandusl ikest

elupaikadest  ja  rohumaadest

ELi  tasandi l  „ebasoodsa

kaitsestaatusega”  ja  vaid 

10% on häst i  kaitstud.

ELi põllumeeste katusorganisatsioon märgib esi-

algses arvamuses, et nad toetavad jätkuvalt ELi

looduse ja elurikkuse kaitsmise eesmärke, kuid

nende edukaks ellu rakendamiseks peab liikmes-

riikidel olema võimalus kehtestada meetmed vas-

tavalt oma vajadustele, arvestada tuleb omandi-

õigust (kaasata tuleb maaomanikud) ning sotsiaal-

set ja majanduslikku aspekti. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2629_et.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/short-term-outlook-autumn-2019_en.pdf


M Ä R T S  2 0 2 2  |  L K .  7  |  K E S K K O N D

5. Enne õiguslikult siduvate eesmärkide seadmist pea-
vad olema teaduspõhised lähteseisukohad ja tagatud
seire. Eesmärkide seadmine ja indikaatorite valimine ilma

piisava teadmiste baasita põhjustab ebakindlust ja halvi-

mal juhul muudab eesmärkide saavutamise tarbetult kulu-

kaks või lausa võimatuks.

6. Euroopa Komisjon peab määruse kava tagasi kutsu-
ma ja ümber hindama. ELi looduse taastamise seadus-

ettepanekus märgitud eesmärkide saavutamine ja protsen-

dimäärad on väljapakutud tähtaegadeks võimatud ja ko-

misjonil tuleb seda tunnistada. Euroopa Komisjon jätkab

tuginemist kulude-tulude analüüsile, et toetada oma eel-

dust, et looduslike elupaikade taastamine on õnnistus, mit-

te kaotus ja kulu. Nad ignoreerivad ka inimesi, piirkondi ja

sektoreid, mida need eesmärgid mõjutavad ning unusta-

vad teadlikult põllumajanduse ja metsanduse rolli maapiir-

kondade ja kogu ühiskonna elujõulisuses.

Euroopa Komisjon jätkab

tuginemist  kulude-tulude

analüüsi le ,  et  toetada oma

eeldust ,  et  loodusl ike

elupaikade taastamine on

õnnistus ,  mitte  (saagikuse)

kaotus ja  ( toot jate)  kulu .  Nad

unustavad teadl ikult  põl lu-

majanduse ja  metsanduse rol l i

maapi i rkondade ja  kogu

ühiskonna elujõul isuses .

6 SOOVITUST LOODUSE TAASTAMISE "LEKKINUD" 
 MÄÄRUSEELNÕU KOHTA

1. Põllumajandustootjatele ja metsamajandajatele sea-
tavad eesmärgid on ebarealistlikud. Need on liigambit-

sioonikad ja ebaõiglased maaettevõtluse suhtes, kes elatu-

vad tootmisest, mis soovitakse lõpetada. Ilma täpse mõju-

hinnanguta väidetakse, et kasu kogu ühiskonnale on kulu-

dest suurem. Ka ei arvestata toidu- ja energiajulgeolekut

ning sotsiaalmajanduslikku mõju maapiirkondadele, mis

aktiivse tootmise puudumise tõttu tühjenevad.

2. ELil puudub selge ja pikaajaline rahastamine loodu-
se taastamiseks. Ettepanekute rahastamine tuleks ÜPP ja

ökoskeemide arvelt, mis aga lõpevad käesoleva perioodiga

ja ei taga taastamistegevusi tulevastele põlvedele. Lisaks

on vastuolu ÜPP fondide kasutamiseks selles, et loodusele

taastatud maadel ja metsades ei ole lubatud põllumajan-

dustegevusi teha. Looduse taastamiseks on vaja eraldi ra-

haressursse.

3. EL jätkab oma võimu laiendamist liikmesriikide üle.
Ettepanekud on planeeritud määrusena ja mitte direktii-

vina seetõttu, et liikmesriigid võtaksid selle muutmisvõi-

maluseta kohe üle ja rakendaksid kiiresti ning ühetaoliselt.

Looduse taastamise puhul aga ei ole vaja mitte kiirust, vaid

põhjalikkust, läbimõtlemist, vabatahtlikkust ja kohalike

oludega arvestamist. EL rikub sellega  subsidiaarsuse põhi-

mõtet.

4. Omandiõiguste kaitse peab olema prioriteetne. Maa-

omand tähendab, et omatakse ka õigust mulla kasutuse

üle ning looduse taastamine tuleb korraldada nii, et ei

sekkuta omandiõigusse ja see saab olla ainult vabatahtlik-

kuse alusel. Lisaks tuleb erilist tähelepanu pöörata sellele,

kuidas taastamismeetmed mõjutavad maa hinda - põllu-

ja metsamajanduslikuks otstarbeks kasutatava maa pind-

ala väheneb pidevalt. 
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RAADAMISVABADE
TOODETE NÕUE MÕJUTAB
METSANDUSE JA VEISELIHA
SEKTOREID
Copa-Cogeca seisukoht Komisjoni

määrusettepaneku kohta

Euroopa Komisjon tegi 2021. aasta novembris ettepaneku

võtta vastu uus määrus, millega ohjeldada raadamist ja ELi

metsade seisundi halvenemist. Kavandatud uute eeskirjade-

ga soovitakse tagada, et tooted, mida ELi kodanikud ELi tu-

rul ostavad, kasutavad ja tarbivad, ei soodusta ülemaailmset

raadamist ega metsade seisundi halvenemist. Peamiselt on

see tingitud põllumajandusmaa laiendamisest, et toota näi-

teks sojat, veiseliha, palmiõli, puitu, kakaod ja kohvi ning

valmistada neist tooteid. Määrusega kehtestatakse ettevõt-

jatele, kes soovivad neid kaupu ELi turule lasta, kohustusli-

kud hoolsuskohustuse nõuded, mille abil tagada, et ELi tu-

rule lubatakse ainult raadamisvabu ja seaduslikke tooteid.

Selleks et hinnata riike ning sealset raadamise ja metsade

seisundi halvenemise ohtu, mis on seotud määruse kohal-

damisalasse kuuluvate kaupadega, hakkab komisjon tege-

ma võrdlusanalüüsi. Komisjon tõhustab dialoogi teiste suur-

te tarbijariikidega ja teeb mitmepoolset koostööd jõupingu-

tuste ühendamiseks.

Copa-Cogeca toetab täielikult määruse üldist eesmärki

kaitsta ja parandada metsade tervist ning kestlikkust ja elu-

rikkuse suurendamist kogu maailmas. Samuti on oluline aus

ja läbipaistvatel reeglitel põhinev kaubandus nii ELi sees kui

ka ülemaailmselt. Siiski on mõned põhimõtted, mida tuleks

järgida antud määrusettepaneku tõhustamiseks.

Poliitika sidususe tagamine, subsidiaarsuse austamine
ning halduskoormuse ja kulude kasvu vältimine. Oleme

mures näiteks säästva metsamajandamise või metsatöödega

(nt raiemaht) ja liikmesriikide vastutusalasse kuuluvate küsi-

mustega seotud määratluste üksikasjalikkuse ja nõuete tase-

me osas. Tuleb austada riikide pädevust selles valdkonnas ja

rakendada subsidiaarsuse põhimõtet. Kestlikkuse skeeme

tuleks kasutada täiendavate vahenditena keskkonnasäästlik-

kuse kriteeriumidele. Määruses toodud kontrolli ja turuvaat-

luse nõuded ja kohustused tõstavad kulusid. Geograafilise

asukoha koordinaatide teabenõue põhjustab konflikte subsi-

diaarsuse põhimõttega ning eemaldab turult väiketootjad.

Avaldatud mõjuhinnang näitab, et praegune raadamist kä-

sitlev ettepanek võib tekitada süsteemi, millel on käitajatele

suured kulud, kuid väga väike mõju metsade hävitamisele.

Tugevdada rahvusvahelist koostööd ja partnerlust
tootjariikidega. Määruse üks peamisi eesmärke peaks ole-

ma partnerlus tootjariikidega ning nende toetamine metsa-

de hävitamise algpõhjustega tegelemisel. See on võimalik 

 kahe- ja mitmepoolsete lepingute abil. 

Tagada aus kaubandus ja konkurents ning riikide aus
hindamine raadamise taseme osas. Praegune ettepanek

riikide võrdlusuuringute süsteemi kohta võib tõsiselt mõju-

tada tulevasi kaubandussuhteid ja moonutada ülemaailmset

konkurentsi. Kolme raadamise riskikategooriat "madal risk",

„standardrisk“ ja „kõrge risk“ tuleks täiendada neljanda kate-

gooriaga „risk puudub“ või "tühine risk". Paljudes riikides,

sealhulgas paljudes EL-i liikmesriikides, kehtivad raadamise

kohta ranged nõuded, mida täielikult jõustatakse. Teabe-

nõuet nende riikide kohta, kus risk puudub või on madal, ei

tohiks kohaldada. ELi põllumajandustootjatele ja metsama-

jandajatele juba kehtivaid kõrgeid standardeid tuleb tun-

nustada. Kõik kehtestatud täiendavad eeskirjad peaksid ta-

gama võrdsed võimalused ja võtta arvesse ülemaailmsete

tarneahelate keerukust.

Tagada sujuv üleminek määruse rakendamise ja edasi-
seks arendamiseks ning ELi taimsete valkude strateegia
väljatöötamine. Pakutud segregeeritud tarneahela mudeli

rakendamine võib oluliselt häirida loomasööda importi ja

selle asemel on praktilisem näiteks sertifitseerimine või

massibilansi tarneahela mudel; seejuures tuleb anda piisav

aeg üleminekuks. ELi loomakasvatussektori ja toidujulge-

oleku ohtu seadmise vältimiseks tuleb rakendada süsteemi,

mis ei takista koheselt enamikku söödaimporti tehnilise jäi-

kuse tõttu. Teisalt on vaja töötada välja ELi taimsete valkude

tootmise kava, et vähendada sõltuvust impordist.

Selged määratlused selgeks rakendamiseks kooskõlas
subsidiaarsuse põhimõttega. Näiteks komisjoni pakutud

metsa seisundi halvenemise definitsioon ja selle lisamine ka-

tegooriasse „raadamisvaba” ei ole vastuvõetav keerukuse ja

üksikasjalikkuse taseme tõttu, samuti selle tugevate seoste

loomisega säästva metsamajandamisega, mis kuulub liik-

mesriikide pädevusse.

Loe lähemalt SIIT.

COPA-COGECA ETTEPANEKUD MÄÄRUSE
TÕHUSTAMISEKS

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_21_5916
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BIOKÜTUSTEL ON OLULINE
ROLL EL-I TOIDU- JA ENERGIA-
JULGEOLEKU TAGAMISEL
ELi biokütuste ühenduse ühisavaldus 

Euroopa Komisjon on saatnud tervitatava signaali tungivast vajadu-

sest tugevdada toiduga kindlustatust ELis – seega tunnustab Euroopa

põllumajanduse strateegilist tähtsust, nõuab toodangu suurendamist

kesa arvelt ning rõhutab tungivat vajadust vähendada ja mitmekesis-

tada ressursside, näiteks energia, väetiste ja loomasööda importi.

SEKTORIL ON HEAD VÕIMALUSED KRIISI TAGAJÄRGEDEGA
TOIMETULEKUKS 

ELi biokütuste ühendus - koalitsioon, mis esindab Euroopa põllu-

mehi ja põllumajandusühistuid, taimeõli tootmise, taastuva etanoo-

li ja biodiisli sektoreid – on solidaarne Ukrainaga ja toetab jõupingu-

tusi ülemaailmse suutlikkuse suurendamiseks kriisi tagajärgedega

toimetulekuks toidu- ja energiaturgudel. Meie sektorid on heas po-

sitsioonis, et mängida olulist rolli toidu- ja söödatootmisel, fossiilkü-

tuste asendamisel ja Euroopa energiasõltumatuse saavutamisel,

kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel ja biomajanduse väl-

ja arendamisel.

Teatise osas, mis on pühendatud toiduga kindlustatusele ja tasku-

kohasusele ELis – ilma ühelegi ametlikule riiklikule otsusele või mõ-

juhinnangule tuginemata – väljendas komisjon toetust liikmesriiki-

de meetmetele biokütuste segamise osakaalu vähendamisel. ELi

biokütuste kett leiab, et see on vastuolus komisjoni enda väidetega

RePowerEU teatises kodumaiste taastuvenergiaallikate suurenda-

mise tähtsuse kohta.

Euroopa strateegilist autonoomiat, kompen-

seerides loomasööda importimise vajaduse ja

tõrjudes välja toornafta kasutamise transpordis.

Meie sektorid on üliolulised tagamaks, et ELil

oleks täiendavaid kodumaiseid kõrge valgu- ja

tselluloosisisaldusega loomasööda allikaid, kuna

need toodavad transpordisektori jaoks kriitilisi

taastuvaid vedelkütuseid. ELi toiduga kindlusta-

tuse eesmärkide, kliimaeesmärkide ja sõltuma-

tuse eesmärkide vahel ei pea olema kompromis-

si. Meie sektorid ja turg suudavad kaupu vajadu-

se korral ümber kohandada ja ümber jaotada il-

ma riigi sekkumiseta. Biokütuste lisamise vähen-

damise toetamine saadab vale signaali hetkel,

mil Euroopa põllumajandust kutsutakse üles

tootma rohkem, jätkates samas säästva arengu

edendamist.

- Biokütuste ja toidu hinna vahel puudub seos.
Euroopa Komisjon kinnitab pidevalt, et ELi bio-

kütuste tootmine on jätkusuutlik. Biokütuste

tootmiseks kasvatatava tooraine maht ja sellega

seonduv keskkonnamõju on väike. Nagu Komis-

jon on teatanud, ei ole praegu Euroopas toiduga

varustamisega probleeme, kuid pigem valmistab

muret toidu hind. Suurenenud tootmise, kesa ka-

sutamise ja kodumaise loomasööda tarnimise

tõttu võib ELi põllumajandus vääriliselt vastata

ülemaailmse toiduga kindlustatuse probleemile.

EL peaks vältima selliste meetmete julgustamist,

mis võivad luua täiendavat turu ebastabiilsust.

- ELi liikmesriikide ühepoolsetel meetmetel
biokütuste kasutamise vähendamiseks on ot-
sesed ja kaudsed negatiivsed tagajärjed. Mõ-

ned liikmesriigid on teatanud, et peatavad vii-

mastel nädalatel biokütuste segamise kohustu-

sed – otsused on ajendatud murest mitte toiduai-

nete, vaid kütusehindade pärast. Kahjuks väljen-

datakse komisjoni teatises toetust sellistele meet-

metele, asetades need toiduga kindlustatuse

konteksti viisil, mis tõenäoliselt kahjustab tõsiselt

roheleppe ambitsioone, seab ohtu siseturu ja toi-

duga kindlustatuse ning takistab jõupingutusi

Euroopa energiasõltumatuse tagamiseks. Biokü-

tuste segamise peatamine tekitaks Euroopas

täiendava nõudluse fossiilkütuste järele, mis tõs-

taks kütusehindu ja sellel oleks potentsiaalselt

kaugeleulatuv sotsiaalne mõju. See ohustaks ka

ELi biokütuste tootmisvõimsust ja investeeringuid

ajal, mil sellised taastuvad kütused on olulised ELi

roheleppe eesmärkide saavutamiseks, mõjutades

pikemaajalist võimsust, sealhulgas ohustades are-

nenud ja jäätmepõhiste biokütuste turgu.

Kutsume komisjoni tungivalt üles mitte julgusta-

ma liikmesriike vähendama oma biokütuste sega-

mise volitusi, võttes arvesse selle negatiivseid mõ-

jusid. Ootame konstruktiivset koostööd ELi ja rii-

kide valitsustega tagamaks, et praeguse kriisi tõs-

tatatud probleemidega tegeletakse, võttes arves-

se sektori strateegilisi tähtsust.

Et saavutada toiduga kindlustatuse kliimamuutuste leevendamise

eesmärgid, ohverdamata sealjuures ELi energiasõltumatuse ambit-

sioone, usume, et komisjon peab arvesse võtma järgmisi täienda-

vaid tegureid:

- ELi biokütusetööstus annab strateegilise panuse Euroopa
toidu- ja energiajulgeolekusse, tugevdades märkimisväärselt

ETTEPANEKUD  EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2629_et.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/short-term-outlook-autumn-2019_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2629_et.htm
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PÕLLUMEHED VAJAVAD ELI
TAIMSETE VALKUDE STRA-
TEEGIAT 

Pidades silmas hiljutist ELi nõukogu deklaratsiooni Versailles's, milles

riigipead märkisid kavatsust parandada toiduga kindlustatust, vähenda-

des ELi sõltuvust peamistest imporditud põllumajandustoodetest ja si-

senditest ning eelkõige suurendades ELi taimsete valkude tootmist ja

Komisjoni eelseisvat teatist taskukohase toidu ja põllumajandusettevõ-

tete õiglase sissetuleku kohta, kutsusid sektori organisatsioonid COPA &

COGECA, EUROSEEDS ja FEFAC* Euroopa Komisjoni üles võtma juhtrolli

kodumaise taimse valgu kasvatamise ja kasutamise edendamisel.

ELi organisatsioonid saatsid komisjonile ühise

ettepaneku

KIIRET LAHENDUST EI OLE

Valguallikate puudujäägi ületamiseks EL-is ei ole lihtsat ja kiiret lahen-

dust. Vaatamata sordiaretuse, taimekasvatuse ja töötlemistehnoloogia

edusammudele ei saavuta Euroopa tõenäoliselt lühikese või keskpika

perioodi jooksul täielikult iseseisvat toimetulekut - eriti, kui puudub

juurdepääs parimatele aretustehnikatele, taimekaitsevahenditele ja

väetistele. 

Selleks, et saavutada ELi jätkusuutlik valgukava ja pakkuda Euroopa põl-

lumajandustootjatele uusi kohanemisviise muutuva nõudlusega, peab

Euroopa taimse valgu sektor olema konkurentsivõimeline, kõrge kvali-

teediga ja vastupidav paljudele majandus-, keskkonna-, kliima- ja teh-

noloogilistele väljakutsetele. Nende eesmärkide saavutamiseks vajame

järjekindlat Euroopa ja liikmesriikide poliitikat.

MEETMEID KODUMAISE VALGU TOOTMISE SUURENDAMISEKS

Seetõttu kutsume üles võtma meetmeid kodumaise valgu tootmise suu-

rendamiseks, et vähendada sõltuvust impordist, suurendada põllukultuu-

ride kasutamise mitmekesisust ja vähendada süsinikdioksiidi jalajälge. 

 luua ühtne ELi raamistik, mis võimaldab Euroopa valgu väärtusahela

konkurentsivõime kasvu

pakkuda huvipooltele sisukat ja pikaajalist stiimulit

töötada välja bilansiaruanne toiduvalkude tootmise ja tarbimise jäl-

gimiseks ning toetada liikmesriikide söödavalgu bilansi väljatööta-

mist

töötada välja innovatsioonisõbralik raamistik konkurentsivõimeliseks

teadus- ja arendustegevuseks

toetada tarbijatele suunatud haridusalast teavitamist ELi säästvast

põllumajandusest, tootmistavadest ja mitmekesise ning tasakaalus-

tatud toitumise eelistest, mis hõlmab valgurikkaid taimi.

Vaja on järgmist:

*Euroseeds on Euroopa seemnesektori esindusorganisatsioon, mis esindab põllumajandusseemne-

te uurimise, aretamise, tootmise ja turustamise alal tegutsejate huvisid, sealhulgas valgu-, aia- ja

dekoratiivtaimede liigid.

FEFAC on Euroopa segasöödatootjate föderatsioon, mis esindab 23 ELi liikmesriigi organisatsioone,

samuti ühendusi Šveitsis, Türgis, Serbias, Venemaal ja Norras vaatleja/assotsieerunud liikme staatu-

sega.

KÕNE ALL ON TAIME-
KAITSEVAHENDITE
SÄÄSTLIK KASUTA-
MINE
Liikmesriigid peavad komis-

joni eesmärke saavutamatuks

Kuigi seadusettepaneku avaldamine on edasi

lükkunud, on lekkinud ettepanek taimekaitse-

vahendite säästva kasutamise määruse ning

direktiivi 2009/18/EÜ kehtetuks tunnistamise

kohta. See on tekitanud mõnedes liikmesrii-

kides, sh Eestis, tõsist muret. Kolmest võimali-

kust stsenaariumist otsustati valida kõige pii-

ravam, st taimekaitsevahendi ja sellega seo-

tud riskide vähendamine 50%, mis oleks siduv

nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil (võimalik

25% vähendamine teatud tingimustel). Ees-

märgid on seatud ilma teaduslike hinnangu-

teta nende saavutamise praktiliste võimaluste

kohta. Ei arvestata liikmesriikide erinevusi ka-

sutatud toimeaine koguse osas hektari põllu-

maa kohta ja juba saavutatud tulemusi. Tai-

mekaitsevahendite kasutamise oluline vähen-

damine  võib muuta võimatuks nõuetekohase

taimekaitse tagamise ja seega ka tootmise

säilitamise ning tulemusena moonutada kon-

kurentsi ühisturul. Vähendamiseesmärkide

saavutamiseks on oluline teha eelnevalt laial-

daselt kättesaadavaks vähem ohtlikud vahen-

did, bioloogilised tooted või madala riskiga

toimeained. ELi toidujulgeoleku huvides tuleb

tagada, et kahjulikel organismidel ei arene re-

sistentsust. Seaduseelnõu tekitab nii tootjale

kui ka ametiasutustele uue halduskoormuse,

mis tekitab kahtlusi vastavuses subsidiaarsuse

põhimõttega. Suuremad tootmiskulud võivad

põhjustada toiduainete hinnatõusu tarbijatele

ja ELi sõltuvus impordist võib tõusta.
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HISPAANIAS TOIMUS AJALOO-
LISELT SUUR MEELEAVALDUS 
800 000 inimest väljendas toetust maaelule

ja maapiirkondi lämmatava poliitika vastu

20. märts oli Hispaania maapiirkondade jaoks ajalooline päev.  Roh-

kem kui 800 000 inimest kogunes Hispaania pealinna Madriidi täna-

vatele, et väljendada oma toetust maaelule ja maapiirkondi lämmata-

va poliitika ning põllumajandusele suunatud rünnakute vastu. Meele-

avaldajad saabusid 1600 bussiga riigi erinevatest osadest ning nende

hulgas oli jahimehi, põllumehi, loomakasvatajaid ja maal elavad ini-

mesi. Meeleavalduse korraldasid üheksa Hispaania organisatsiooni

ning kohale toodi ka traktorid, jahikoerad, hobused ja lambad.

Loosungite "Koos maaelu heaks" ja "Maamaailm ärkab" all kesken-

dusid peamised nõudmised maapiirkondadele korralike sotsiaal- ja

tervishoiuteenuste tagamisele, šokiplaanile põllumajandustoodan-

gu jätkuva hinnatõusu peatamiseks, elektrihindade vähendamisele,

rünnakute lõpetamisele näiteks jahipidamise vastu, loomakaitse

seaduse eelnõu tagasivõtmine ja paljud muud küsimused. Ühesõ-

naga nõuti lugupidamist ja väärikuse säilitamist maarahva ja nende

traditsioonide suhtes.

Saabudes marsruudi lõppu keskkonnaministeeriumi ette, esinesid

korraldavate organisatsioonide presidendid kohalolijatele. ASAJA

president Pedro Barato ütles, et see on ajalooline sündmus, sest

maaelu ei saa rohkem kannatada. Põllumajandussektor on pandee-

mia ajal ühiskonna eest seisnud ja see, mida me hiljem avastasime,

on valitsuse valimatud rünnakud sektori vastu  ja tootmiskulude

suurenemine, mis on viinud kariloomade kadumiseni. Peame lõpe-

tama selle jama, et tunnustataks põllumajandustöötajate väärikust

ja kehtestataks mehhanismid põllumajandusettevõtete kasumlik-

kuse tagamiseks.  

COAGi peasekretär Miguel Padilla kutsus üles looma ministeeriumi-

devahelist ümarlauda, et pidada läbirääkimisi kiireloomulise šoki-

plaani üle ning kehtestada elektrile ja kütusele piirhinnad. "On hä-

biväärne, et elektrifirmade taevast alla kukkunud miljardilised kasu-

mid tõmbavad alla toiduainete tootmist kontekstis, kus Euroopa

toiduga kindlustatust raputab Ukraina sõja mõju," märkis ta. 

UPA peasekretär Lorenzo Ramos palus valitsusel

kuulata maapiirkondade üksmeelset häält, et või-

delda tuleviku elukeskkonna eest. Ramos mõistis

hukka põhjendamatud hinnaspekulatsioonid, mis

vastuvõetamatult suurendavad tootmiskulusid ja

kutsus üles tarneahela seaduse korralikule raken-

damisele. 

Hispaania Põllumajandus- ja toiduühistute presi-

dent nõudis, et toitu ei tohi kasutada pelgalt rek-

laamtootena ja et import vastaks samadele nõue-

tele, mis meie põllumajandus- ja loomakasvatus-

toodang Hispaanias ja Euroopa Liidus, ning nõudis

ka ühistute tunnustamist kui peamist instrumenti

põllumajandus- ja loomakasvatusettevõtete struk-

tureerimisel ja kasumlikkuse tõstmisel, väärtuslike-

le turgudele pääsemisel ja uue tootmismudeliga

kohanemisel. 

Hispaania kuningliku jahindusföderatsiooni (RFEC)

president ja riikliku jahindusameti (ONC) koordi-

naator Manuel Gallardo rõhutas, et tuhanded jahi-

mehed üle kogu Hispaania on tulnud tänavatele,

et öelda, et jahivastasest poliitikast ja argpüksli-

kust valitsusest, kes on järele andnud ökoloogidele

ja loomaõiguslastele, kes tahavad maaelust hooli-

mata peale suruda oma mudelit, on küllalt. "Ühis-

kond peab valima, kas loomasõbralikkus või vaba-

dus. Jahindus on jõudnud poliitikasse ja erakon-

dadest, kes jahipidamist ei kaitse, ei tule ainsatki

piiksu, kuid ei tohiks unustada, et jahindus ka hää-

letab," meenutas ta. 

Teisest küljest aga ütles võitluspullide kasvatajate

organisatsiooni president Antonio Bañuelos, et

võitluspullide kasvatajad ei saa toetusi, kuigi on sa-

jandeid vaikides tõelist keskkonnakaitset ellu vii-

nud, säilitades unikaalset tõugu ja kõrge loodus-

väärtusega alasid. Seetõttu nõuame austust oma

maakoha, traditsioonide, kariloomade ja eluviisi

vastu. 

Ajaloolise sündmuse lõpetas Alianza Rurali presi-

dent Fermín Bohórquez, kes ütles, et see on maa-

piirkondade liit, et kaitsta meie olevikku ja tulevik-

ku. Oleme Hispaania parim bränd, me peaksime

olema uhked meie toodete, meie maastike ja oma

tipptaseme üle. Ta rõhutas, et täna on võimalus

töötada homse nimel ning hakata tegelema ette-

panekute ja tegelike lahendustega, mis toovad

meie inimestele kasu järgmisel perioodil.

Vaata ka Twitterist #togetherforthecountryside

#20MRural

NÕUTI POLIITIKA MUUTMIST JA LUGUPIDAMIST
MAARAHVA JA NENDE TRADITSIOONIDE VASTU

Š

Vidoeo vaatamiseks kliki pildil.  Allikas: Asaja

https://twitter.com/i/status/1505628792231976960
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2629_et.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/short-term-outlook-autumn-2019_en.pdf
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UUS ELI AUHIND MAHE-
SEKTORILE
Tunnustus tipptasemel töö eest mahe-

põllumajanduslikus väärtusahelas

Euroopa Komisjon võttis 2021. aasta märtsis vastu mahetoot-

mise arendamise tegevuskava, milles on ette nähtud jagada

igal aastal auhindu, millega tunnustatakse väljapaistvaid saa-

vutusi mahepõllumajanduse väärtusahelas. Eesmärk on pre-

meerida parimaid ja uuenduslikumaid mahetootmise osalisi,

kes aitavad kaasa põllumajanduse keskkonna- ja kliimamõju

vähendamisele ning ELi elurikkuse strateegia ja strateegia

„Talust taldrikule“ eesmärkide saavutamisele. Esimest korda

antakse auhinnad välja 2022. aastal.

5. kategooria: parim mahetootmise VKE
Eesmärk on tunnustada ELis asuvat väikest või keskmise

suurusega ettevõtjat, kes töötleb mahetooteid. Auhinna

annab välja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee.

6. kategooria: parim mahetoidu jaemüüja
Eesmärk on tunnustada ELis asuvat mahetoodetega kaup-

levat jaemüüjat. Auhinna annab välja Euroopa Majandus-

ja Sotsiaalkomitee.

7. kategooria: parim mahetoidurestoran
Eesmärk on tunnustada kas eraldiseisvat restorani või mõ-

ne hotelli või toitlustussektori juurde kuuluvat restorani,

mille menüüs on sertifitseeritud mahetooted. Auhinna an-

nab välja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee.

KES VÕIVAD KANDIDEERIDA?

KAHEKSA AUHINDA SEITSMES KATEGOORIAS

Antakse välja kaheksa maheauhinda seitsmes kategoorias.

Auhindadega tunnustatakse mahepõllumajanduse väärtus-

ahela eri osalisi, kes on töötanud välja suurepärase, uuendus-

liku, kestliku ja teisi innustava projekti, mis annab mahetoo-

dangule ja selle tarbimisele tõelise lisaväärtuse. Lingid veebi-

põhistele taotlusvormidele on kättesaadavad alates 25. märt-

sist 2022 kuni 8. juunini 2022. 

1. kategooria: parim (nais)mahetootja ja parim (mees)-
mahetootja
Eesmärk on tunnustada (üht nais- ja üht mees)põllumajan-

dustootjat. Auhinna annavad välja Euroopa põllumajandus-

ettevõtete ja põllumajandusühistute esindusorganisatsioonid

(COPA-COGECA) ja organisatsioon IFOAM Organics Europe.

2. kategooria: parim mahetootmist väärtustav piirkond
Eesmärk on tunnustada piirkonda. Auhinna annab välja

Euroopa Regioonide Komitee.

3. kategooria: parim mahetootmist väärtustav linn
Eesmärk on tunnustada linna. Auhinna annab välja Euroopa

Regioonide Komitee.

4. kategooria: parim mahepiirkond
Eesmärk on tunnustada mahepiirkonda. Auhinna annab välja

Euroopa Regioonide Komitee.

Kandideerida võivad kõik mahepõllumajanduse väärtus-

ahelas tegutsejad või asutused, kellel on tähelepanu vääriv

projekt, mis aitab muuta mahetooted ELis taskukohase-

maks ja/või kättesaadavamaks. Projektiarendajate asu- või

elukoht peab olema ELis. Taotlused tuleb esitada ühes ELi

ametlikest keeltest ja projektid peavad olema ELi-põhised.

Kandideerimistaotluste esitamise tähtaeg on 8. juuni 2022
kell 23:59:59 Kesk-Euroopa suveaja järgi (CEST). Võitjad

kuulutatakse välja septembris ja auhinnatseremoonia toi-

mub 22. septembril 2022.

Loe lähemalt ja kandideeri SIIN. 

https://www.youtube.com/watch?v=i8gQSXFAwvI
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190124IPR24202/eu-singapore-free-trade-deal-gets-green-light-in-trade-committee
http://www.forumforagriculture.com/
http://www.forumforagriculture.com/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_et

