Maaelu programm 2015 valimisteks
Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika
Meie eesmärgid on seotud värske, kõrge kvaliteedi ja lisandväärtusega toidu tootmisega nii
koduturul kui poliitiliselt stabiilsel välisturgudel. Me propageerime ühistegevusel põhinevat
kohalikku põllumajandus-, metsandus- ja kalandussaaduste tootmist, töötlemist ja turustamist.
Toetame ÜPP pikaajaliste suundumustena põllumajandustoetuste tasemete ühtlustamist ja
nende järk-järgulist vähendamist ning hindade reguleerimise ja tootmiskvootide täielikku
kaotamist. Taotleme ÜPP toetusõigustepõhisele toetussüsteemile ülemineku peatamist ja
hektaripõhiste otsetoetuste süsteemi rakendamise võimaldamist ka pärast 2018. ja 2020. aastat.
Suurendame otsemaksete riiklikku kaasrahastamist. Rakendame ÜPP otsetoetustele ühtset 150
000 eurost maksimaalses suuruses toetuslimiiti ühe tootja kohta ilma ühegi erandita.
Suurendame tootmiskohustusega seotud ja ümberjagatavaid toetusi eelarve ümberjagamisega
suurusjärgus 100 mln eurot, et toetada raskustes sektoreid ja väiketootjaid.
Suurendame maaelu arengukava (MAK) riigipoolset kaasrahastamist. Rakendame kõikidele
investeeringumeetmetele ühte meetmeteülest maksimaalse toetuse piirmäära 300 000 eurot
kogu finantsperioodi jooksul. Seadustame toetusregistri uued reeglid, mis välistavad
mitmekordse toetuse väljamaksmise iga tootja kohta. Kavatseme rakendada kõiki MAK-i
meetmeid üksnes väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele.
Seome ühistute investeeringutoetuse suuruse vastavusse ühistuliikmete arvuga ja määratleme
konkreetse toetuse suuruse vaid iga ühistuliikme kohta vahemikus 50 000 kuni 100 000 eurot,
sõltuvalt sektorist.
Anname investeeringutoetuste jagamisel selge eelise neile toiduainetetööstustele, kus toetused
suurendavad põllumajandustootjate vertikaalset integratsiooni toiduainete tootmise
väärtusahelas (põllumajandustootjatest väikekäitlejad, otseturundajad ja ühistulises omandis
tööstused). Eelistame ka mahetoodete töötlemist ja turustamist.
Suurendame MAK-i vahendite ja MES-i administreerimise kaasabil finantskorraldusmeetmete
(riigigarantiid
ja
laenusoodustused)
osakaalu
põllumajandus-,
kalandusja
metsandusvaldkonna põhivara investeeringute finantseerimisel.
Võimaldame
MAK-i
vahendite
laialdasemat
kasutamist
põllumajanduslikes
rakendusuuringutes ja nõustamises, teadus- ja arendustegevuses ning kollektiivses turunduses.
Soodustame alustavate ja noorte põllumajandustootjate tegevust ning töötame välja
riigigarantiidega sooduslaenud talude üleandmiseks vanematelt järglastele.
Seisame vastu geenimuundatud organismide ja kloonitud loomade lubamisele tööstuslikku
tootmisesse ja tarbimisse Eestis. Peame oluliseks ka pidevat saasteainete seiret ja piiramist
toiduainetes, mis on lubatud tarbimisse.
Riiklik maaelupoliitika
Maksustame väärtusliku põllumaa (maatulundusmaa) sihtotstarbe muutmise elamu- või
tootmismaaks, kus maksu suurus on määratletav selles piirkonnas asuvate keskmise tootmisvõi elamumaa ja väärtusliku põllumajandusmaa turuhindade vahena.

Anname Maa-ameti poolt riigi maareservi arvatud põllumajanduslike maade erastamise ja
väljarentimise enampakkumise konkurssidel piiratud ringiga pakkumisel eelisostuõiguse või
eelisrentimisõiguse selles piirkonnas tegutsevatele noortalunikele ja väiketootjatele, kellede
kasutuses on kokku vähem kui 150 ha põllumaad.
Muudame maapoliitikat selliselt, et igasuguste maatulundusmaa tsiviiltehingute puhul tekiks
eelisostuõigus aktiivsete põllumajandustootja mõistele vastavatele noortalunikele ja tootjatele,
kelle omandis on vähem kui 150 ha maad.
Seadustame põllumajandusmaade ümberkruntimise seaduse. Määratleme maa- ja tehnorajatiste
omanike üldised õigused ja kohustused tehnorajatiste ehitamisel, hooldamisel ja
rekonstrueerimisel ning seadustame omaniku maal võõra tehnorajatise talumise kohustuse eest
õiglase hüvitise.
Seadustame riigile kohustused kompenseerida maaomanikele õiglaselt ja koheselt
majandamisvõimalusi oluliselt kitsendavad looduskaitselised piirangud.
Tõstame nii füüsilisest isikust metsaomanikele kui ka füüsilisest isikust ettevõtjatele aastase
maksuvabastuse metsa töötlemisel 5000 euroni sõltumata sellest, kas võõrandatakse raieõigust
või metsamaterjali.
Seadustame riigile ja omavalitsusele kohustused kaasata maaomanikud sisuliselt ja efektiivsel
viisil (kaasaegseid IKT vahendeid kasutades ning võimalikult varajases planeerimisfaasis)
kõikidesse nende omandit puudutavatesse protsessidesse (planeeringud, kaitsepiirangute
kavandamine, liinide rajamine või hooldamine jms).
Jätkame metsaühistute riigipoolset toetamist, andes samas halduslepingute alusel osad
metsandusega seotud riigi funktsioonid (nt metsateatiste kontroll, raielankide ja uuendusalade
ülevaatus, metsakahjustuste hindamine, looduskaitseliste tööde teostamise korraldamine,
jooksev metsakorraldus, elupaikade seire) üle metsaühistutele.
Muudame jahinduse korraldust enam maaomanikke arvestavaks. Seadustame alates 2017.
aastast jahipidamise ainult nendel maadel, kus maaomanikuga on sõlmitud maa jahindusliku
kasutuse kirjalik leping.
Toetame investeeringutoetuste ja finantskorraldusmeetmetega tehnoloogia moderniseerimist
Eesti vesiviljeluses, kalalaevastikus ja kalatööstuses. Tagame rannakalanduses ja
siseveekogude
kalanduses
püügiõigused
kohalikele
väikekaluritele.
Jätkame
kalanduspiirkondade ja kalandusalase ühistegevuse toetamist Euroopa Kalandusfondist,
volitades piirkondi ise seadma endile toetuste eesmärke.
Tagame kiire valguskaablitel põhineva lairiba internetiühenduse hiljemalt aastaks 2018
mõistlike liitumiskuludega iga maamajapidamiseni.
Toetame maaelu mitmekesistamise meetme ja LEADER programmi jätkamist.

