
Toetuste maksmine 
– miks me seda 
teeme
Elar Neito

Maaeluministeerium

Maaettevõtluse büroo

30.11.2017



Millest tuleb juttu?

 Toetuste maksmise eesmärk

 Olemasolev teave uuest perioodist



Toetuse maksmise eesmärk on …

 aidata abivajajaid

✓ erakorraliste olude esinemine
✓ saamata jäänud tulu kompenseerimine

 võrdsete võimaluste tagamine

✓ ettevõtjate konkurentsivõime parandamine
✓ Vabatahtlikult keskkonnakaitsega või loomade h

 soodustada ühiskonnale enam 
tagasiandvate tegevuste tegemist

✓ sotsiaalsed tegevused

 oluliste, kuid tegija jaoks pigem 
vähetasuvate tegevuste soodustamine



Oluliste, kuid tegija jaoks pigem 
vähetasuvate tegevuste 
soodustamine
 Vähemtasuvate tegevuste tegemise 

soodustamine

✓ keskkonnakaitseks tehtavad tegevused
✓ ennetustegevus
✓ innovatsioon
✓ ebasoodsates piirkondades investeeringute 

soodustamine
✓ loodusressursside mõistlik kasutamine
✓ vabatahtlikult keskkonnakaitsega või loomade 

heaoluga seotud kohustuste võtmine

 Turutõrgete vähendamine



Riik maksab toetuseid, et …

 muuta olemasolevat olukorda või 

olemasolevaid suundumusi

 Maaeluministeeriumi poolt makstavate 

toetuste eesmärk on luua tingimused Eesti 

maaelu, põllu- ja kalamajanduse 

jätkusuutlikuks ja mitmekesiseks 

arenguks, tagada ohutu ja nõuetekohane 

toit ja sööt ning hea loomatervise ja -kaitse 

ning taimetervise ja -kaitse alane olukord



Kust tulevad 
vahendid?



EL struktuuri- ja investeerimisfondid 
(2014-2020)
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Ei kajasta siseriiklikku panust.



Uus periood



Uuel perioodil Eesti „ümbrikut“ 
mõjutavad asjaolud

 Eesti SKP suurenemine võrreldes EL keskmisega 
(inimese kohta ostujõu alusel) 

✓ Eesti SKP (inimese kohta ostujõu alusel) ületab uueks perioodiks 75% EL 
keskmisest
✓ See tähendab, et me pole Euroopa mõistes enam vähem arenenud 
regioon
✓ See tähendab tõenäoliselt EL poolt eraldatavate struktuurivahendite 
vähenemist. 
✓ See võib omakorda kaasa tuua ka MAK eelarves EL osa vähenemise ning 
ka meetmete raames maksimaalselt kasutatava toetusmäära vähenemise

 BREXIT – EL on 2015. a seisuga kokku 9 netomaksjat 
(riiki, kes maksavad EL eelarvesse rohkem raha kui saavad)

✓ EL-s on 2015. a seisuga kokku 9 netomaksjat (riiki, kes maksavad EL 
eelarvesse rohkem raha kui saavad)
✓ Suurbritannia on suuruselt teine netomaksja Saksamaa järel ja 
Prantsusmaa ees



ÜPP teatis avaldati eile …



Kokkuvõtvalt: uue perioodi osas on 
kindlaid asju veel vähe …



Elar Neito

elar.neito@agri.ee


