Vabariigi Valitsuse korralduse ““Eesti maaelu arengukava
2014–2020” muudatusettepanekute
heakskiitmine
ja volituse andmine” eelnõu seletuskirja
lisa 1 – ““Eesti maaelu arengukava 2014–2020”
muudatusettepanekud”

„Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ 6. muudatusettepanekud
Muudatusettepanek nr 1
1. Kavandatud
muudatuse liik (Euroopa
Parlamendi ja nõukogu
määrus (EL) nr 1305/2013
Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfondist
(EAFRD) antavate maaelu
arengu toetuste kohta ja
millega tunnistatakse
kehtetuks nõukogu
määrus (EÜ) nr
1698/2005 (ELT L 347,
20.12.2013, lk 487–548))
2. Partnerluslepingus
toodud informatsiooni
muutmine

3. Muudatuse seotus
määruse (EL) nr 808/2014
artikli 4 lõike 2 kolmanda
lõikega
(ei lähe samas artiklis
toodud piirmäärade
arvestusse)
4. Muudatuse kirjeldus
Muudatuse kirjeldus

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (komisjoni rakendusmääruse (EL) nr
808/2014, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr
1305/2013 (Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate
maaelu arengu toetuste kohta) rakenduseeskirjad (ELT L 227, 31.07.2014, lk 18–
68) artikli 4 lõike 2 esimene lõik)
Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus

☐

☐

Artikli 11 punkti b kohane otsus

☐

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine

☒

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine

☐
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega
kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi,
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa
Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa
Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa
Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus
(EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469) artikli 30 lõike 2 kohane
muudatus
Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus

☐

☐

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest
Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest

☐

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse
analüüsist
Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud igaaastase jaotusega seotud muutusest

☐

☐

☐

Peatükist 8.2.5.3.1.7. (meetme 5 „Loodusõnnetustes ja katastroofides kahjustunud
põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamine ning asjakohaste
ennetusmeetmete kasutuselevõtmine“ valikukriteeriumite määramise põhimõtete
kirjeldus) eemaldatakse viide selle kohta, et meetme raames toimub esitatud
taotluste hindamine ja järjestamine.
Enne muudatust:
Eelistatakse ettevõtet, kelle põllumajanduslik potentsiaal on enim kahjustatud.
Suurima eelistuse saavad ettevõtted, kelle põllumajanduslik potentsiaal on
hävinenud täielikult või suuremas osas.
Pärast muudatust:
Ei kohaldu
.
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Muutmise põhjused ja/või
muutmist õigustavad
rakendusprobleemid

2017. a 13. detsembril vastu võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL)
2017/2393 (nn Omnibus-määrus) artikli 1 lõike 21 punktiga b täiendati määruses nr
1305/2013 nende meetmete loetelu, mille puhul ei pea toetuse taotlusi hindama.
Muudatusega lisati nende hulka ka määruse nr 1305/2013 artikli 18 lõike 1 punkti b
alusel rakendatav toetus (loodusõnnetuses ja katastroofides kahjustunud
põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamine ning asjakohaste
ennetusmeetmete kasutuselevõtmine). Meetme 5 puhul on väga oluline teha
toetuse taotluste rahuldamise otsused võimalikult ruttu. Arengukavas tehtavast
muudatusest tulenevalt on võimalik hoida toetuse taotlusvoor avatuna aasta ringi,
mis tähendab, et põllumajandustootjad saavad vajadusel alustada oma
põllumajandusliku tootmispotentsiaali taastamisega varem. Samuti muutub toetuse
taotlemine lihtsamaks ja kiiremaks ning väheneb taotlejate halduskoormus ja
makseasutuse töökoormus.

Muudatusettepanek nr 2
1. Kavandatud
muudatuse liik (määrus
(EL) nr 1305/2013)

2. Partnerluslepingus
toodud informatsiooni
muutmine
3. Muudatuse seotus
määruse (EL) nr 808/2014
artikli 4 lõike 2 kolmanda
lõikega
(ei lähe samas artiklis
toodud piirmäärade
arvestusse)
4. Muudatuse kirjeldus
Muudatuse kirjeldus

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (komisjoni rakendusmääruse (EL) nr
808/2014 artikli 4 lõike 2 esimene lõik)
Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus

☐

Artikli 11 punkti b kohane otsus

☐

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine

☒

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine

☐

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus
Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus

☐

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest
Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest

☐

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse
analüüsist
Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud igaaastase jaotusega seotud muutusest

☐

☐

☐

☐

☐

Peatükis 8.2.6.3.1.6. (meetme 6 „Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng“
tegevuse liigi 6.1 „Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine“
rahastamiskõlblikkuse tingimuste kirjeldus) asendatakse tulevikku suunatud nõue
„müügitulu põllumajanduslikust tegevusest peab olema taotlemisele järgneva aasta
lõpuks ja igal järgneval äriplaanis kajastatud aastal üle 4000 euro või
standardkogutoodangu väärtus peab olema taotlemisele järgneva aasta lõpuks ja
igal järgneval aastal üle 14 000 euro“ nõudega, mille kohaselt kõnealused
tingimused peavad olema täidetud äriplaanis kajastatud viimasel aastal.
Enne muudatust:
/…/
Miinimumnõuded taotlejale:
/…/

ettevõtja peab taotlemisele järgneva kalendriaasta jooksul muutuma
aktiivseks põllumajandustootjaks (st tema müügitulu põllumajanduslikust
tegevusest peab olema taotlemisele järgneva aasta lõpuks ja igal järgneval
äriplaanis kajastatud aastal üle 4 000 euro või standardkogutoodangu väärtus
peab olema taotlemisele järgneva aasta lõpuks ja igal järgneval aastal üle 14 000
euro) toetuse saaja peab olema mikro- või väikese suurusega ettevõtja[1].
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[1] Komisjoni soovitus nr 2003/361/EC mikro-, väike ja keskmise suurusega ettevõtete
määratlemise kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36) lisa 1 alusel.

Pärast muudatust:
/…/
Miinimumnõuded taotlejale:
/…/

ettevõtja peab äriplaanis kajastatud viimasel aastal taotlemisele
järgneva kalendriaasta jooksul muutuma aktiivseks põllumajandustootjaks (st
tema müügitulu põllumajanduslikust tegevusest peab olema äriplaanis
kajastatud viimasel aastal taotlemisele järgneva aasta lõpuks ja igal järgneval
äriplaanis kajastatud aastal üle 4 000 euro või standardkogutoodangu väärtus
peab olema taotlemisele järgneva aasta lõpuks ja igal järgneval aastal üle 14
000 euro); toetuse saaja peab olema mikro- või väikese suurusega ettevõtja[1].
[1] Komisjoni soovitus nr 2003/361/EC mikro-, väike ja keskmise suurusega ettevõtete
määratlemise kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36) lisa 1 alusel.

Muutmise põhjused ja/või
muutmist õigustavad
rakendusprobleemid

.
Põllumajanduslikku tegevust võivad negatiivselt mõjutada paljud välised tegurid nt
ebasoodsad ilmastikutingimused, põllumajandustoodete hinna volatiilsus,
loomahaigused jms. Küllaltki haavatavad on sellistes olukordades just noored
põllumajandusettevõtjad, sest sageli puuduvad neil täiendavad vahendid kriisidega
toimetulekuks.
Käesoleval
hetkel
ei
ole
põhjendatud
noortele
põllumajandustootjatele sätestatud kohustus, et nad peavad tagama igal järgneval
äriplaanis kajastatud aastal müügitulu üle 4 000 euro või standardkogutoodangu
väärtuse üle 14 000 euro, sest sellise kohustuse täitmist mõjutavad paljud
põllumajandustootja tegevusest sõltumatud asjaolud (sh ka COVID-19 viiruse levik)
ning kohustuse mittetäitmine tooks kaasa nõude maksta kogu seni saadud toetus
tagasi. Muudatust rakendatakse ka tagasiulatuvalt (taotluste suhtes, mis on esitatud
ja heaks kiidetud varasemates taotlusvoorudes).

Muudatusettepanek nr 3
1. Kavandatud
muudatuse liik (määrus
(EL) nr 1305/2013)

2. Partnerluslepingus
toodud informatsiooni
muutmine
3. Muudatuse seotus
määruse (EL) nr 808/2014
artikli 4 lõike 2 kolmanda
lõikega
(ei lähe samas artiklis
toodud piirmäärade
arvestusse)
4. Muudatuse kirjeldus
Muudatuse kirjeldus

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (komisjoni rakendusmääruse (EL) nr
808/2014 artikli 4 lõike 2 esimene lõik)
Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus

☐

Artikli 11 punkti b kohane otsus

☐

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine

☒

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine

☐

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus

☐

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus

☐

☐

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest
Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest

☐

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse
analüüsist
Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud igaaastase jaotusega seotud muutusest

☐

☐

☐

Peatükis 8.2.6.3.2.11. (meetme 6 „Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng“

3

tegevuse liiki 6.3 „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine“ puudutava teabe
all äriplaaniga seotud nõuete kokkuvõtte kirjeldus) loobutakse konkreetsest
tulevikku suunatud majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise nõudest.
Enne muudatust:
Äriplaanis tuleb põllumajandusettevõtjal, kelle müügitulust moodustavad
omatoodetud põllumajandussaadustest või nende töötlemisel saadud toodetest
saadud müügitulu kummalgil taotlemisele vahetult eelnenud kahel
majandusaastal enam kui 50 % kogu müügitulust, ära näidata toetusega
kavandatavad tegevused. Vähemalt 50 % toetusest tuleb kasutada
materiaalsesse
varasse
tehtavaks
investeeringuks,
mis
aitab
põllumajandusettevõtte arendamisele ning konkurentsivõime parandamisele.
Äriplaani rakendamine peab algama kuue kuu jooksul alates toetuse andmist
käsitleva
otsuse
kuupäevast.
Äriplaan
kajastab
ka
tegevusi
keskkonnasäästlikkuse ja ressursitõhususe tagamiseks, sh vastavus arengukava
lisas esitatud keskkonnaalase seadusandlusega. Äriplaanis tuleb kajastada ka
seda, kuidas taotleja tegevus aitab kaasa kliimamuutuste leevendamisse ja
nendega kohanemisele.
Põllumajandusettevõtja peab tõestama majanduslikku jätkusuutlikkust
järgneval kahel aastal, sh hiljemalt toetuse taotlemisele järgneva teise aasta
lõpuks peab müügitulu omatoodetud põllumajandussaadustest või nende
töötlemisel saadud toodete müügist olema suurenenud vähemalt 10 % ning
müügitulu omatoodetud põllumajandussaadustest või nende töötlemisel
saadud toodetest peab ületama 50 % kogu müügitulust.
Pärast muudatust:
Äriplaanis tuleb põllumajandusettevõtjal, kelle müügitulust moodustavad
omatoodetud põllumajandussaadustest või nende töötlemisel saadud toodetest
saadud müügitulu kummalgil taotlemisele vahetult eelnenud kahel
majandusaastal enam kui 50 % kogu müügitulust, ära näidata toetusega
kavandatavad tegevused. Vähemalt 50 % toetusest tuleb kasutada
materiaalsesse
varasse
tehtavaks
investeeringuks,
mis
aitab
põllumajandusettevõtte arendamisele ning konkurentsivõime parandamisele.
Äriplaani rakendamine peab algama kuue kuu jooksul alates toetuse andmist
käsitleva
otsuse
kuupäevast.
Äriplaan
kajastab
ka
tegevusi
keskkonnasäästlikkuse ja ressursitõhususe tagamiseks, sh vastavus arengukava
lisas esitatud keskkonnaalase seadusandlusega. Äriplaanis tuleb kajastada ka
seda, kuidas taotleja tegevus aitab kaasa kliimamuutuste leevendamisse ja
nendega kohanemisele.
Põllumajandusettevõtja peab tõestama majanduslikku jätkusuutlikkust
järgneval kahel aastal, sh hiljemalt toetuse taotlemisele järgneva teise aasta
lõpuks peab müügitulu omatoodetud põllumajandussaadustest või nende
töötlemisel saadud toodete müügist olema suurenenud vähemalt 10 % ning
müügitulu omatoodetud põllumajandussaadustest või nende töötlemisel
saadud toodetest peab ületama 50 % kogu müügitulust.
Muutmise põhjused ja/või
muutmist õigustavad
rakendusprobleemid

.
Põllumajanduslikku tegevust võivad negatiivselt mõjutada paljud välised tegurid nt
ebasoodsad ilmastikutingimused, põllumajandustoodete hinna volatiilsus,
loomahaigused jms. Küllaltki haavatavad on sellistes ka väikesed
põllumajandusettevõtjad, sest sageli puuduvad neil täiendavad vahendid kriisidega
toimetulekuks.
Käesoleval
hetkel
ei
ole
põhjendatud
väikestele
põllumajandustootjatele sätestatud kohustus, et nad peavad saavutama vähemalt
10%-lise müügitulu kasvu, sest sellise kohustuse täitmist mõjutavad paljud
põllumajandustootja tegevusest sõltumatud asjaolud (sh ka COVID-19 viiruse levik)
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ning kohustuse mittetäitmine tooks kaasa nõude maksta kogu seni saadud toetus
tagasi. Muudatust rakendatakse ka tagasiulatuvalt (taotluste suhtes, mis on esitatud
ja heaks kiidetud varasemates taotlusvoorudes).

Muudatusettepanek nr 4
1. Kavandatud
muudatuse liik (määrus
(EL) nr 1305/2013)

2. Partnerluslepingus
toodud informatsiooni
muutmine
3. Muudatuse seotus
määruse (EL) nr 808/2014
artikli 4 lõike 2 kolmanda
lõikega
(ei lähe samas artiklis
toodud piirmäärade
arvestusse)
4. Muudatuse kirjeldus
Muudatuse kirjeldus

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (komisjoni rakendusmääruse (EL) nr
808/2014 artikli 4 lõike 2 esimene lõik)
Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus

☐

Artikli 11 punkti b kohane otsus

☐

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine

☒

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine

☐

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus

☐

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus

☐

☐

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest
Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest

☐

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse
analüüsist
Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud igaaastase jaotusega seotud muutusest

☐

☐

☐

Peatükist 8.2.6.3.3.5. (meetme 6 „Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng“
tegevuse liigi 6.4 „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks
maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“ rahastamiskõlblike kulude
kirjeldus) eemaldatakse tagastamatu abi osas piirang, et masinate ja muu vajaliku
sisseseade soetamise ja paigaldamise puhul on abikõlblik üksnes hoonetesse ja
rajatistesse paigaldatavate (või nende juurde kuuluvate) statsionaarsete seadmete
soetamine.
Enne muudatust:

hoonete ja rajatiste ehitamine ning parendamine;

hoonetesse ja rajatistesse paigaldatavate (või nende juurde kuuluvate)
statsionaarsete seadmete (sh infotehnoloogia- ja valveseadmete), masinate ja
muu vajaliku sisseseade soetamine ja paigaldamine. Rahastamisvahendist on
rahastamiskõlblik ka tootmiseks või teenuse osutamiseks vajalike
mittestatsionaarsete masinate ja seadmete, v.a sõiduautod, soetamine;

rändkaupluse[1] ja selle sisseseade soetamine.
[1] Kaubandustegevuse seaduse § 15 lg 3 mõistes.

Pärast muudatust:

hoonete ja rajatiste ehitamine ning parendamine;

hoonetesse ja rajatistesse paigaldatavate (või nende juurde
kuuluvate) statsionaarsete seadmete (sh infotehnoloogia- ja valveseadmete),
masinate ja muu vajaliku sisseseade soetamine ja paigaldamine.
Rahastamisvahendist on samuti rahastamiskõlblik ka tootmiseks või teenuse
osutamiseks vajalike mittestatsionaarsete masinate ja seadmete, v.a
sõiduautod, soetamine;

rändkaupluse[1] ja selle sisseseade soetamine.
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[1] Kaubandustegevuse seaduse § 15 lg 3 mõistes.

Muutmise põhjused ja/või
muutmist õigustavad
rakendusprobleemid

.
Tänaseks on selgunud, et kunagi seatud piirang piirab oluliselt ettevõtjate võimalusi
kasutada toetust teenuste osutamiseks, tootmise arendamiseks ja uute töökohtade
loomiseks. See on toonud kaasa ka taotluste mittevastavaks tunnistamisi, erinevaid
tõlgendamisi kulude abikõlblikkuse osas ja sellest tulenevaid vaideid. Rohkem kui
pooled maapiirkonna ettevõtetest tegutsevad teenindussektoris. Et maapiirkonnas
saaks uusi teenuseid luua, olemasolevaid teenuseid arendada ning pakkuda neid
kaasaegsemal ja parimal tehnilisel tasemel, on vaja motiveerida ja toetada
ettevõtteid, kellel on vajadus investeerida kaasaegsetesse masinatesse ja
seadmetesse ka juhul, kui nad kasutavad neid tootmiseks või teenuse osutamiseks
mujal kui neile endile kuuluvas hoones või rajatises.

Muudatusettepanek nr 5
1. Kavandatud
muudatuse liik (määrus
(EL) nr 1305/2013)

2. Partnerluslepingus
toodud informatsiooni
muutmine
3. Muudatuse seotus
määruse (EL) nr 808/2014
artikli 4 lõike 2 kolmanda
lõikega
(ei lähe samas artiklis
toodud piirmäärade
arvestusse)
4. Muudatuse kirjeldus
Muudatuse kirjeldus

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (komisjoni rakendusmääruse (EL) nr
808/2014 artikli 4 lõike 2 esimene lõik)
Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus

☐

Artikli 11 punkti b kohane otsus

☐

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine

☒

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine

☐

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus

☐

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus

☐

☐

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest
Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest

☐

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse
analüüsist
Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud igaaastase jaotusega seotud muutusest

☐

☐

☐

Peatükis 8.2.13.3.3.4. (meetme 16 „Koostöö“ tegevuse liigi 16.4 „Lühikesed
tarneahelad ja kohalike turgude arendamine“ toetusesaajate kirjeldus) laiendatakse
toetuse sihtgruppi, lisades selle hulka ka MTÜ-d või TÜ-d (n.ö
katusorganisatsioonid), kelle liikmete hulka kuulub vähemalt viis MTÜ-d või TÜ-d,
kelle liikmeteks on omakorda kokku vähemalt kümme ettevõtjat, kes on
põllumajandusliku majandustegevusega tegelenud vähemalt taotluse esitamise
aastale vahetult eelnenud kaks majandusaastat ja kelle omatoodetud
põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu on
mõlemal majandusaastal ületanud 4000 eurot ning moodustanud üle 50% kogu
müügitulust, samas eemaldatakse toetuse sihtgrupist seltsingud.
Enne muudatust:
1. Ettevõtjad, kes on põllumajandusliku majandustegevusega tegelenud
vähemalt taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kaks majandusaastat
ning kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud
toodete müügitulu on mõlemal majandusaastal ületanud 4 000 eurot ning
moodustanud üle 50% kogu müügitulust. Projektis osaleb vähemalt kaks
nõuetele vastavat ettevõtjat.
2. Lühikeste tarneahelate ja kohalikel turgudel põllumajandustoodete ja toidu
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turustamisvõimaluste arendamiseks asutatud seltsingud, tulundusühistud või
mittetulundusühingud, mille liikmete hulka kuulub vähemalt kaks punktis 1
nimetatud nõuetele vastavat ettevõtjat.
Pärast muudatust:
1. Ettevõtjad, kes on põllumajandusliku majandustegevusega tegelenud
vähemalt taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kaks majandusaastat
ning kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud
toodete müügitulu on mõlemal majandusaastal ületanud 4 000 eurot ning
moodustanud üle 50% kogu müügitulust. Projektis osaleb vähemalt kaks
nõuetele vastavat ettevõtjat.
2. Lühikeste tarneahelate ja kohalikel turgudel põllumajandustoodete ja toidu
turustamisvõimaluste arendamiseks asutatud seltsingud, tulundusühistud või
mittetulundusühingud, mille liikmete hulka kuulub vähemalt kaks punktis 1
nimetatud nõuetele vastavat ettevõtjat või mille liikmete hulka kuulub
vähemalt viis tulundusühistut või mittetulundusühingut ja nende liikmeteks
on kokku vähemalt kümme punktis 1 nimetatud nõuetele vastavat ettevõtjat.
Muutmise põhjused ja/või
muutmist õigustavad
rakendusprobleemid

.
Muudatus tehakse selleks, et soodustada koostöövorme, kuhu on kaasatud rohkem
osapooli. Muudatusega suureneb tarneahelas osalejate vaheline horisontaalne ja
vertikaalne koostöö ning toetusest kasusaajate ring.

Muudatusettepanek nr 6
1. Kavandatud
muudatuse liik (määrus
(EL) nr 1305/2013)

2. Partnerluslepingus
toodud informatsiooni
muutmine
3. Muudatuse seotus
määruse (EL) nr 808/2014
artikli 4 lõike 2 kolmanda
lõikega
(ei lähe samas artiklis
toodud piirmäärade
arvestusse)
4. Muudatuse kirjeldus
Muudatuse kirjeldus

Muutmise põhjused ja/või
muutmist õigustavad

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (komisjoni rakendusmääruse (EL) nr
808/2014 artikli 4 lõike 2 esimene lõik)
Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus

☐

Artikli 11 punkti b kohane otsus

☐

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine

☐

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine

☒

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus
Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus

☐

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest
Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest

☐

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse
analüüsist
Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud igaaastase jaotusega seotud muutusest

☐

☐

☐

☐

☐

Peatükkides 8.1. (rohkem kui ühe meetme suhtes kohaldatavate üldtingimuste
kirjelduses maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise standardite
(GAEC) ning väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõuete
loetelud), 8.2.9.3.5.1. (meetme 10 „Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede“
tegevuse liigi 10.1.5 „Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus“ kirjeldus),
8.2.9.3.7.1. (meetme 10 tegevuse liigi 10.1.7 „Poolloodusliku koosluse hooldamise
toetus“ kirjeldus) ja 8.2.12.3.1.1. (meetme 14 „Loomade heaolu“ tegevuse kirjeldus)
eemaldatakse viidetest veeseadusele konkreetne veeseaduse säte.
Tegemist on tehnilise muudatusega, millega arengukava viiakse kooskõlla
muutunud seadusandlusega. 1. oktoobrist 2019 jõustus uus veeseadus, mistõttu
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rakendusprobleemid

viited vana veeseaduse sätetele ei ole enam asjakohased. Viidatavd nõuded ei ole
aga sisuliselt muutunud ning on kehtivad ka uue veeseaduse alusel.

Muudatusettepanek nr 7
1. Kavandatud
muudatuse liik (määrus
(EL) nr 1305/2013)

2. Partnerluslepingus
toodud informatsiooni
muutmine
3. Muudatuse seotus
määruse (EL) nr 808/2014
artikli 4 lõike 2 kolmanda
lõikega
(ei lähe samas artiklis
toodud piirmäärade
arvestusse)
4. Muudatuse kirjeldus
Muutmise põhjused ja/või
muutmist õigustavad
rakendusprobleemid

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (määruse (EL) nr 808/2014 artikli 4 lõike 2
esimene lõik)
Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus

☒

Artikli 11 punkti b kohane otsus

☐

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine

☐

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine

☐

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus

☐

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus

☐

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest
Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest

☐

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse
analüüsist
Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud iga-aastase
jaotusega seotud muutusest

☐

☐

☐

☐

Arengukava täiendatakse uue meetmega 21 „Erakorraline ajutine toetus
põllumajandustootjatele ja VKEdele, keda COVID-19 kriis on eriti mõjutanud“,
meetmekirjeldus saab olema peatükiks 8.2.16.

Pärast muudatust:

8.2.16. M21 - Erakorraline ajutine toetus põllumajandustootjatele ja VKEdele, keda COVID19 kriis on eriti mõjutanud (artikkel 39b)
8.2.16.1. Õiguslik alus
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013, artikkel 39b
8.2.16.2. Meetme üldkirjeldus, sh selle sekkumisloogika ning panus sihtvaldkondades ja
valdkondadevaheliste eesmärkide saavutamisse
Eesti Panga hinnangul on ilmne, et COVID-19 pandeemiast tingitud piirangud kahjustavad
oluliselt ettevõtete tegutsemisvõimalusi ning 2020. aastal Eesti majandus kahaneb. Kõige kiiremini
ja seni ka kõige enam on löök tabanud erinevaid teenindussektori asutusi: hotelle, restorane,
ürituste ja reiside korraldajaid ning transpordisektorit. Siiski pole puutumata jäänud ka teised
tegevusalad ning ka pärast eriolukorda süvenevad raskused veelgi. Samuti toob Eesti Pank välja,
et olulist mõju on majandusele avaldanud karantiinis olemise nõue ning kogunemis- ja
liikumispiirangute kehtestamine, tarneraskused, eksportturgude langus, tarbimiskindluse
vähenemine ja piiride sulgemine ning transpordiühenduste vähenemine või suisa lõpetamine. Iga
nädal eriolukorra pikenemist Eestis ja eksportturgude taastumise edasilükkumist süvendas 2020.
aasta majanduslangust umbes poole protsendi jagu. Seetõttu on Eesti Panga hinnangul oluline
toetada inimesi ja ettevõtteid, et nad saaksid kriisiperioodil hakkama.
COVID-19 kriis erineb kõikidest eelnevatest kriisidest oma ulatuse poolest ja sellega kaasnevate
riskide hindamine on keeruline. OECD 29. aprillil avaldatud raportis „COVID-19 and the Food
and Agriculture Sector: Issues and Policy Responses“ tuuakse välja, kuidas ülemaailmne
eriolukord ja viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangud mõjutavad põllumajandussektorit,
sealhulgas kajastatakse kaubandusega seonduvaid väljakutseid ja vaadeldakse, millised tõkked on
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tekkinud toidukaupade liikumisel erinevate turgude vahel.
COVID-19 leviku piiramiseks kehtestatud meetmed on põhjustanud häireid rahvusvahelises
kaubaveos. Piiride sulgemine, piirikontrollide kehtestamine ning täiendavad protseduurid on
toonud kaasa pikemad järjekorrad ja arvukad viivitused, mis eelkõige mõjutavad kiiresti riknevate
toodete vedu. Sotsiaalse distantseerumise nõuete tõttu töötab piiridel väiksem arv tolliinspektoreid,
mis pikendab tollitoimingutele kuluvat aega.
Kehtestatud eriolukord halvas lennuliikluse kogu maailmas. Rahvusvaheliste kaubavedude hinnad
on oluliselt tõusnud, sest transporditavad kaubamahud on väiksemad ja kommertslendude arv
märkimisväärselt kukkunud. See on põhjustanud probleeme kiiresti riknevate kõrge väärtusega
kaupade ekspordil. Kõneka näitena tuuakse välja, et pärast reisikeeldude kehtestamist on
õhutranspordi hind Hiina RV ja Põhja-Ameerika vahel kasvanud ligi 30% ning mõningatel olulistel
Euroopa ja Põhja-Ameerika marsruutidel üle 60%. Lisaks on pikenenud tarneajad.
Murekohana tuuakse esile veel sadamate sulgemist ja sellest tulenevalt kauba suunamist ühest
sadamast teise või hoopis mõnda teise riiki. Hiina RV-s valitsenud pikaajaline seisak tavapärases
korralduses tekitas mereveos takistusi, sest suur hulk konteineid jäid Hiina RV sadamatesse ootele
ning põhjustas konteinerite puudujäägi, mis omakorda kergitas meretranspordi hindu. Sellel on
olnud mõju kaubasaadetiste, sealhulgas toidukaupade, hinnale ja transporditavale mahule. Märtsis
teatasid Hiina RV Shenzheni sadama (maailma üks suuremaid konteinersadamaid) töötajad, et
pärast COVID-19 viiruspuhangu algust on äritegevus hinnanguliselt vähenenud 50–75%.
COVID-19 leviku tõttu on juba kehtestatud uusi mittetariifseid meetmeid (tehnilised
kaubandustõkked, sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed), millel võib olla negatiivne mõju
ülemaailmsele toidutarnele. Meetmed võivad olla vajalikud inimeste ja loomade tervise kaitseks,
samas võivad need märkimisväärselt tõsta toidusektori eksportööride kulusid, eriti kui nõuded on
riigiti erinevad.
COVID-19 kriisi mõjul ära langenud turustusvõimalused nii Eestis kui eksportturgudel on juba
mõju avaldanud Eesti põllumajandustootjatele ja toidutööstustele. Kriisist esimesena olulise löögi
saanud HoReCa sektori järsk langus eksportturgudel on mõjutanud ka paljude Eesti
toidueksportööride käekäiku, kuna HoReCa sektori tellimused on kas täielikult või olulisel määral
ära langenud. Kriisi mõju leevendamiseks välja töötatud töötasu hüvitist, mida on Eesti
Töötukassast võimalik taotleda COVID-19 kriisi mõjul raskustesse sattunud ettevõtjatel, oli
18.05.2020 seisuga määratud üle 130 toiduainetööstuse ettevõttele ning ligi 230 põllumajanduse,
metsamajanduse ja kalapüügi valdkonnas tegutsevale ettevõttele.
Eesti pangad on andnud alates eriolukorra algusest ettevõtetele maksepuhkuseid, et toetada Eesti
majanduse võimalikult sujuvat taastumist ootamatust kriisiolukorrast. Maksepuhkusi on
Finantsinspektsiooni andmetel antud enam kui 31 000 kliendile, kellest 30% on ettevõtted. Laenu
tagasimakseid on lükatud edasi enam kui 3,2 miljardi euro ulatuses välja antud laenude osas,
millest 80% on ettevõtete laenud. 11% äriühingute maksepuhkuste taotlustest moodustasid töötleva
tööstuse ettevõtete taotlused.
Kriisi ületamiseks on ettevõtete jaoks määrava tähtsusega seniste turustusvõimaluste taastumine
välisturgudel ning uute ärikontaktide leidmine, mis aitab ettevõtetel oma tavapärase
majandustegevusega jätkata ning kriisist võimalikult kiiresti välja tulla. Seetõttu on meetme
eesmärgiks aidata lahendada välisturgudel põllumajandustooteid ja toidukaupu turustavate
ettevõtete likviidsusprobleeme, mis on tekkinud COVID-19 kriisi tõttu ning säilitada seeläbi
ettevõtete müügivõimekus ja konkurentsivõime välisturgudel.
Meede on programmeeritud sihtvaldkondade 2A ja 6A alt.
8.2.16.3. Toetuse ulatus, tase, tingimustele vastavad toetusesaajad ja vajaduse korral summa või
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toetusmäära arvutamise metoodika, jaotatud vajaduse korral allmeetmete ja/või tegevusliikide kaupa
Iga tegevusliigi puhul täpsustada rahastamiskõlblikud kulud, rahastamiskõlblikkuse tingimused,
kohaldatavad summad ja toetusmäärad ning valikukriteeriumide määramise põhimõtted
8.2.16.3.1. 21 - Erakorraline ajutine toetus põllumajandustootjatele ja VKEdele, keda COVID-19
kriis on eriti mõjutanud

Allmeede:
 21 – Erakorraline ajutine toetus põllumajandustootjatele ja VKEdele, keda COVID-19
kriis on eriti mõjutanud
8.2.16.3.1.1. Tegevusliigi kirjeldus

Toetatakse COVID-19 kriisi mõjul kannatada saanud ettevõtetel säilitada müügivõimekus
välisturgudel ja lahendada kriisi mõjul tekkinud likviidsusprobleeme ning seeläbi tagada ettevõtete
jätkusuutlikkus ning konkurentsivõime.
8.2.16.3.1.2. Toetuse liik

Toetust makstakse kindlasummalise toetuse (lump sum) vormis.
8.2.16.3.1.3. Seosed muude õigusaktidega

.
8.2.16.3.1.4. Toetusesaajad

Toetust antakse ettevõtjale, kes vastab järgmistele miinimumnõuetele:
• kes on põllumajandustootja või
• kes on põllumajandustoodete töötlemise või põllumajandustoodetest muude toodete töötlemise
või turustamisega tegelev mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja ning kelle
põhitegevusala ei kuulu välistatud tegevuste hulka;
• kelle majandustegevusele on COVID-19 kriis avaldanud olulist negatiivset mõju;
• kes on põllumajandustooteid või töödeldud põllumajandustooteid või põllumajandustoodetest
töödeldud muid tooteid turustanud välisturgudele taotluse esitamisele eelnenud majandusaasta
jooksul.
8.2.16.3.1.5. Rahastamiskõlblikud kulud

.
8.2.16.3.1.6. Rahastamiskõlblikkuse tingimused

Tegevusi toetatakse, kui:
• ettevõtja on COVID-19 kriisi mõjul kannatada saanud;
• ettevõtja on esitanud taotluse esitamisele järgneva kahe majandusaasta välisturgude
müügiedendustegevuste plaani;
• ettevõtja on taotluse esitamisele järgneva kahe majandusaasta jooksul müünud toodet
välisturgudele.
8.2.16.3.1.7. Valikukriteeriumide määramise põhimõtted

Hindamist ei toimu, kõik nõuetele vastavad taotlused rahuldatakse taotluste laekumise järjekorras
kuni meetme eelarve ammendumiseni.
8.2.16.3.1.8. (Kohaldatavad) summad ja toetusmäärad

Toetuse suurus ühe taotleja kohta, kes on põllumajandustootja, on 7 000 eurot.
Toetuse suurus ühe taotleja kohta, kes ei ole põllumajandustootja, on:
• 25 000 eurot 10–50 miljoni euro suuruse käibega taotlejale;
• 17 000 eurot 2–10 miljoni euro suuruse käibega taotlejale;
• 10 000 eurot kuni 2 miljoni euro suuruse käibega taotlejale.

10

8.2.16.3.1.9. Meetmete ja/või tegevusliikide tõendatavus ja kontrollitavus
8.2.16.3.1.9.1. Meetmete rakendamisega seotud risk(id)

Rakendamisel võivad esineda järgmised riskid: R3 (Kontrollisüsteem), R7 (Läbipaistev
taotlusprotsess), R8 (IT-süsteemid), R9 (Alusetud maksed).
8.2.16.3.1.9.2. Leevendusmeetmed

Riskide tase on madal, kuna nende maandamiseks sätestatakse meetme rakendusmääruses
täpsemad tingimused ja kord.
R3: Kontrollisüsteem - meetme rakendamise eest vastutavate asutuste (korraldusasutus,
makseasutus, sertifitseerimisasutus) poolt väljatöötatud protseduurid ning vajalikud auditid aitavad
kaasa sellele, et kontrollsüsteem on toimiv ja tõhus.
R7: Läbipaistev taotlusprotsess - meetmete väljatöötamine on toimunud kaasavalt, meetme raames
pakutavaid võimalusi on sotsiaalpartneritele tutvustatud ning toetuste taotlemisega seotud
dokumendid on avalikult kättesaadavad. Samuti saab maandavaks tegevuseks lugeda taotlejate
teadlikkuse tõstmist (infopäevad, koolitused).
R8: Infotehnoloogia süsteemid - toetuste taotlemise, hindamise, järelevalve ja kontrollide
edendamiseks ning tõhustamiseks kasutatakse erinevad andmebaase ning IT-süsteeme.
R9: Alusetud maksed: toetuste alusetute maksete ennetamist ning avastamist aitab tagada toimuv
toetuste rakendussüsteem, mida toetavad vastavad IT-süsteemid.
8.2.16.3.1.9.3. Üldhinnang meetme kohta

Kõik nõuded on kontrollitavad.
8.2.16.3.1.10. Vajaduse korral summa või toetusmäära arvutamise metoodika

Ühelt poolt on meetme eelarve piiratud, samas ettevõtteid, kes kriisi mõjul osa oma käibest on
kaotanud, on pea kogu meetme sihtgrupi ulatuses, mistõttu tuleb ettevõtete konkurentsivõime ja
jätkusuutlikkuse tagamiseks leida optimaalne lahendus ning toetada võimalikult paljusid nõuetele
vastavaid ettevõtteid. Kui toetuse suuruseks oleks mittepõllumajandustootjate jaoks maksimaalne
võimalik, ehk 50 000 eurot ettevõtte kohta, jääks enamus sihtgruppi kuuluvatest ettevõtetest
toetuseta. Seetõttu on toetuse maksimaalset suurust ettevõtte kohta vähendatud ning toetuse suurust
käibe alusel diferentseeritud, kuna ka välisturgudel müügi edendamiseks tehtavad kulud on
mõnevõrra erinevad olenevalt ettevõtte käibe mahust.
.
.
Muutmise põhjused ja/või
muutmist õigustavad
rakendusprobleemid

Vt. käesoleva muudatusettepaneku kirjelduse osas toodud meetme üldkirjeldust.

Muudatusettepanek nr 8
1. Kavandatud
muudatuse liik (määrus
(EL) nr 1305/2013)

2. Partnerluslepingus
toodud informatsiooni
muutmine
3. Muudatuse seotus

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (määruse (EL) nr 808/2014 artikli 4 lõike 2
esimene lõik)
Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus

☐

Artikli 11 punkti b kohane otsus

☐

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine

☒

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine

☐

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus

☐

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus

☐

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest

☐
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☐

määruse (EL) nr 808/2014
artikli 4 lõike 2 kolmanda
lõikega
(ei lähe samas artiklis
toodud piirmäärade
arvestusse)
4. Muudatuse kirjeldus
Muudatuse kirjeldus

Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest

☐

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse
analüüsist
Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud iga-aastase
jaotusega seotud muutusest

☐
☐

Peatükis 10.3.1. (finantstabel meetme 1 „Teadmussiire ja teavitus“ kohta)
muudetakse meetme vahendite jaotust sihtvaldkondade vahel.

Enne muudatust:
Piirkonnatüübid ja lisaeraldised

/…/

Kohaldatav
EAFRD
toetuse
määr aastatel
2014–2020 (%)

/…/
89%

Määr, mida
kohaldatakse
korraldusasutuse
vastutuse alla
kuuluvate
rahastamisvahendite
suhtes aastatel
2014–2020 (%)
/…/
90%

/…/

/…/

Kohaldatav
EAFRD
toetuse
määr aastatel
2014–2020 (%)

/…/
89%

Määr, mida
kohaldatakse
korraldusasutuse
vastutuse alla
kuuluvate
rahastamisvahendite
suhtes aastatel
2014–2020 (%)
/…/
90%

/…/

/…/

/…/
Määruse (EL) nr 1305/2013
artikli 59 lõike 4 punkt a Artiklites 14, 27 ja 35
osutatud meetmed, määruse
(EL) nr 1303/2013 artiklis
32 osutatud LEADERi
kohalik areng ning artikli 19
lõike 1 punkti a alapunkti i
kohased tegevused
/…/
Kokku

Rahastamisvahendid,
EAFRD
soovituslik
summa 2014–
2020
(eurodes)
/…/
0,00

/…/
0,00

Liidu
kavandatud toetus
kokku
aastatel
2014–2020
(eurodes)

/…/
1 735 500,00 (2A)
445 000,00 (2B)
2 848 000,00 (3A)
623 000,00 (3B)
4 628 000,00 (P4)
534 000,00 (5A)
534 000,00 (5B)
445 000,00 (5C)
445 000,00 (5D)
712 000,00 (5E)
44 500,00 (6A)
/…/
13 494,000.00

Pärast muudatust:
Piirkonnatüübid ja lisaeraldised

/…/

/…/
Määruse (EL) nr 1305/2013
artikli 59 lõike 4 punkt a Artiklites 14, 27 ja 35
osutatud meetmed, määruse
(EL) nr 1303/2013 artiklis
32 osutatud LEADERi
kohalik areng ning artikli 19
lõike 1 punkti a alapunkti i
kohased tegevused
/…/
Kokku

.
Muutmise põhjused ja/või
muutmist õigustavad
rakendusprobleemid

Rahastamisvahendid,
EAFRD
soovituslik
summa 2014–
2020
(eurodes)
/…/
0,00

/…/
0,00

Liidu
kavandatud toetus
kokku
aastatel
2014–2020
(eurodes)

/…/
1 913 500,00 (2A)
178 000,00 (2B)
3 916 000,00 (3A)
801 000,00 (3B)
5 785 000,00 (P4)
44 500,00 (5A)
44 500,00 (5B)
22 250,00 (5C)
66 750,00 (5D)
66 750,00 (5E)
155 750,00 (6A)
/…/
13 494,000.00

Muudatusega viiakse meetme vahendite jaotus vastavusse reaalselt kujunenud
olukorra ja vajadustega. Muudatuse tulemusel ei muutu meetme 1 kogueelarve (15
100 000 eurot), koolitusteks/oskuste omandamiseks ettenähtud vahendite eelarve
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(3 300 000 eurot) ega kavandatav koolitatavate koguarv (4315). Muudatusest
tulenevad muudatused tehakse ka peatükkides 5.4 (sekkumisloogikat käsitlev
kokkuvõttev tabel), 7 (tulemusraamistiku kirjeldus) ja 11 (indikaatorkava).

Muudatusettepanek nr 9
1. Kavandatud
muudatuse liik (määrus
(EL) nr 1305/2013)

2. Partnerluslepingus
toodud informatsiooni
muutmine
3. Muudatuse seotus
määruse (EL) nr 808/2014
artikli 4 lõike 2 kolmanda
lõikega
(ei lähe samas artiklis
toodud piirmäärade
arvestusse)
4. Muudatuse kirjeldus
Muudatuse kirjeldus

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (määruse (EL) nr 808/2014 artikli 4 lõike 2
esimene lõik)
Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus

☐

Artikli 11 punkti b kohane otsus

☐

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine

☒

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine

☐

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus

☐

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus

☐

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest
Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest

☐

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse
analüüsist
Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud iga-aastase
jaotusega seotud muutusest

☐

☐

☐

☐

Peatükis 10.3.4. (finantstabel meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse“
kohta) tehakse järgmised muudatused:
1) vähendatakse meetme eelarvet sihtvaldkonnas 2A EAFRD osas 1 322 600 EUR
võrra (koos EE osalusega 1 556 000 EUR võrra), millega väheneb tegevuse liigi 4.1
„Investeeringud
põllumajandusettevõtte
tulemuslikkuse
parandamiseks“
tagastamatu abi indikatiivne kogueelarve 148 373 827 EUR-lt 146 817 827 EUR-ni;
2) vähendatakse meetme eelarvet sihtvaldkonnas 6A EAFRD osas 1 091 400 EUR
võrra (koos EE osalusega 1 284 000 EUR võrra), millega väheneb tegevuse liigi 4.2
„Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks“ tagastamatu
abi indikatiivne kogueelarve 60 804 396 EUR-lt 59 520 396 EUR-le.

Enne muudatust:
Piirkonnatüübid ja
lisaeraldised

/…/

Kohaldatav
EAFRD toetuse
määr aastatel
2014–2020 (%)

Peamine

/…/

85%

Määr, mida
kohaldatakse
korraldusasutuse
vastutuse alla
kuuluvate
rahastamisvahendite
suhtes aastatel
2014–2020 (%)
90%

/…/

/…/

Kokku

Rahastamisvahendid,
EAFRD
soovituslik
summa 2014–
2020
(eurodes)

27 761 247,00

/…/
27 761 247,00

Liidu
kavandatud toetus
kokku
aastatel
2014–2020
(eurodes)

186 777 274,00 (2A)
37 299 368,00 (3A)
0,00 (P4)
6 800 000,00 (5B)
16 336 095,00 (6A)
/…/
249 087,737.00

Pärast muudatust:
Piirkonnatüübid ja
lisaeraldised

Kohaldatav
EAFRD toetuse
määr aastatel

Määr, mida
kohaldatakse
korraldusasutuse
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Rahastamisvahendid,
EAFRD

Liidu
kavandatud toetus
kokku

2014–2020 (%)

/…/

Peamine

/…/

85%

vastutuse alla
kuuluvate
rahastamisvahendite
suhtes aastatel
2014–2020 (%)
90%

/…/

/…/

soovituslik
summa 2014–
2020
(eurodes)

Kokku

.
Muutmise põhjused ja/või
muutmist õigustavad
rakendusprobleemid

27 761 247,00

/…/
27 761 247,00

aastatel
2014–2020
(eurodes)

185 454 674,00 (2A)
37 299 368,00 (3A)
0,00 (P4)
6 800 000,00 (5B)
15 244 695,00 (6A)
/…/
246 673,737.00

Tegemist on muudatusettepanekutest nr 7 ja 10 tuleneva muudatusega.
Muudatusest tulenevad muudatused tehakse ka peatükkides 5.4 (sekkumisloogikat
käsitlev kokkuvõttev tabel), 7 (tulemusraamistiku kirjeldus), 11 (indikaatorkava) ja
13 (riigiabi hindamiseks vajalikud elemendid).

Muudatusettepanek nr 10
1. Kavandatud
muudatuse liik (määrus
(EL) nr 1305/2013)

2. Partnerluslepingus
toodud informatsiooni
muutmine
3. Muudatuse seotus
määruse (EL) nr 808/2014
artikli 4 lõike 2 kolmanda
lõikega
(ei lähe samas artiklis
toodud piirmäärade
arvestusse)
4. Muudatuse kirjeldus
Muudatuse kirjeldus

Artikli 11 punkti a alapunkti i kohane otsus (määruse (EL) nr 808/2014 artikli 4 lõike 2
esimene lõik)
Artikli 11 punkti a alapunktide ii või iii kohane otsus

☐

Artikli 11 punkti b kohane otsus

☐

Artikli 11 punkti b teise lõigu kohane teavitamine

☒

Artikli 11 punkti c kohane teavitamine

☐

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 30 lõike 2 kohane muudatus

☐

Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 22 lõike 4 ja artikli 30 lõike 3 kohane muudatus

☐

Muudatus tuleneb kiireloomulisest meetmest, mis on tingitud liikmesriigi pädeva
asutuse ametlikult kinnitatud loodusõnnetustest ja katastroofidest
Muudatus tuleneb Liidu õigusraamistiku muutmisest

☐

Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkuse
analüüsist
Muudatus tuleneb määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 58 lõikes 7 osutatud iga-aastase
jaotusega seotud muutusest

☐

☐

☐

☐

Peatükis 10.3. luuakse finantstabel uuele meetmele 21 „Erakorraline ajutine toetus
põllumajandustootjatele ja VKEdele, keda COVID-19 kriis on eriti mõjutanud“, nähes
meetmele ette EAFRD vahendeid summas 2 414 000 eurot, mis arvestades 85%-list
EAFRD osaluse määra teeb meetme kogueelarveks 2 840 000 eurot.
Meetme lisamisest ning sellele avaliku sektori vahendite ettenägemisest tulenevad
muudatused tehakse ka peatükkides 5.2 (iga sihtvaldkonna puhul võetud maaelu
arengu meetmete kombinatsioon ja põhjendus), 5.4 (sekkumisloogikat käsitlev
kokkuvõttev tabel), 7 (tulemusraamistiku kirjeldus), 11 (indikaatorkava)
(kohustusliku väljundindikaatori O.4 („Toetusesaajate arv“) väärtuseks nähakse 250
toetusesaajat) ja 13 (riigiabi hindamiseks vajalikud elemendid) (riigiabiskeemidena
nähakse ette kas horisontaalse vähese tähtsusega abi määrus (komisjoni määrus
(EL) nr 1407/2013) või Komisjoni teatis „Praeguse COVID-19 puhangu kontekstis
majanduse toetamiseks võetud riigiabi meetmete ajutise raamistiku muutmine“).

Pärast muudatust:
10.3.17. M21 – Erakorraline ajutine toetus põllumajandustootjatele ja VKEdele, keda COVID-19 kriis on eriti
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mõjutanud (artikkel 39b)
Piirkonnatüübid ja
lisaeraldised

Määruse (EL)
nr 1305/2013
artikli 59
lõike 3 punkt
a – Vähemarenenud
piirkonnad,
äärepoolseimad piirkonnad ja
Egeuse mere
väike-saared
määruse
(EMÜ) nr
2019/93
tähenduses

Kohaldatav
EAFRD
toetuse
määr
aastatel
2014–
2020
(%)

Ühtne

Kohaldatav
EAFRD
toetuse
määr
kooskõlas
artikli 59
lõike 4
punktiga
g
aastatel
2014–
2020 (%)

Määr, mida
kohaldatakse
korraldusasutuse
vastutuse alla
kuuluvate
rahastamisvahendite
suhtes
aastatel
2014–2020
(%)

85%

90%

Kokku

.
Muutmise põhjused ja/või
muutmist õigustavad
rakendusprobleemid

Määr, mida
kohaldatakse
korraldusasutuse vastutuse
alla kuuluvate
rahastamisvahendite
suhtes kooskõlas artikli 59
lõike 4
punktiga g
aastatel
2014–2020 (%)

Rahastamisvahendid,
EAFRD
soovituslik
summa 2014–
2020
(eurodes)

0,00

1 322,600.00
(2A)
1 091,400.00
(6A)

0,00

2 414,000.00

Tegemist on muudatusettepanekust nr 7 tuleneva muudatusega.
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Liidu
kavandatud
toetus
kokku
aastatel
2014–2020
(eurodes)

