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Täna on kindel üks asi, et midagi 
kindlat me veel ei tea.

Samas on veel võimalus oma 
seisukohti selgitada Eestis ja 
Brüsselis, rong ei ole läinud.



EL prioriteedid, 
jätkusuutlikkus, 

eesmärgid, sidusus

Subsidaarsus

Ajakohastamine  ja 
lihtsustamine

Eesmärgist lähtuv 
eelarvestamine



VIHJEID 
TULEVIKUKS (1)

2017. a oktoobris jõudis avalikkuse ette 
komisjoni dokument „Toidu ja 
põllumajanduse tulevik“, mis annab 
viiteid mida EK tuleviku silmas pidades 
oluliseks peab (http://www.arc2020.eu/cap-
communication-leak-full/)

▪ Ajakohastamine ja lihtsustamine

Samas:

▪ Tulemustele orienteerumine

▪ Liikmesriikidele suurema rolli andmine 

▪ Realistlikud eesmärgid

▪ EL-ga seotud bürokraatia vähendamine

http://www.arc2020.eu/cap-communication-leak-full/


VIHJEID 
TULEVIKUKS (2)

▪ EL erinevad poliitikad peavad üksteist 
toetama

▪ ELi tasemel tuleks seda eesmärgid ja 
põhimõtted nõuetele, aga mitte detailsel 
tasemel nõuete kirjeldused

▪ Teadmissiirde, innovatsiooni ja 
tehnoloogiate roll saab ilmselt olema 
suurema tähtsusega sh seoses kliima ja 
keskkonna teemadega.

▪ Suurem vabadus I ja II samba meetmete 
valikul, samuti eelarve üle otsustamisel.



VIHJEID 
TULEVIKUKS (3)

▪Keskkonnakaitse ja 
kliimameetmete tugevdamine

▪ Suurem paindlikkus kliima- ja 
keskkonnaeesmärkide saavutamiseks sh 
nii kohustuslike kui vabatahtlike 
meetmete kujundamises ja valikute 
tegemises

▪ Suurema paindlikkus ning võimalus 
rahastuse ümbertõstmiseks I ja II samba 
vahel.



VIHJEID 
TULEVIKUKS (4)

Üks väheseid kohti, kus metsandust 
mainitakse!

▪ Maapiirkondade heaolu edendamine:
▪ Uued väärtusahelad, arenev biomajandus ja 

ringmajandus võiksid pakkuda 
maapiirkondadele head majanduskasvu ja 
tööhõivepotentsiaali. Toiduainete ja 
metsanduse kõrvalsaadused võiksid anda 
täiendavat lisandväärtust tööstuste 
sisendina

▪ Põllumajandus ja metsandus on 
strateegilised sektorid töökohtade loomise 
ja majanduskasvu edendamisel 
maapiirkonnas.



BEXITi mõju (10-12 mld €/a) kogu ELi eelarvele ja 
loomulikult ka ÜPPle.

Ühtse ja selge sõnumi puudumine, mis on meie 
prioriteedid.

Teiste sektorite suurem ja jõulisem lobi, metsandus 
ELs ei mängi esimest ega ka teist viiulit. 



Metsandusmeetmed on seotud keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidega ning need on EL tasandil olulised.

Kui liikmesriigid saavad suurema otsustusõiguse, siis võiks 
seda võtta kui võimalust ja veelgi olulisem on meie sisend.

Koostöö partneritega ja vajadusel ka ühisosa leidmine 
konkurentidega.



ÜPP tuleb ja see on oluline tööriist EL poliitika 
elluviimisel.

Hetkel veel palju ebaselgust ning lõplikke 
otsuseid ei ole tehtud, kuid metsandus välja ei 
jää.

BREXITi mõju on praktiliselt vältimatu.

Oma eesmärkide saavutamisel on oluline 
omavaheline koostöö siin Eestis kui ka EL 
tasandil.
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