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MAK 2014-2020 eelarveperspektiiv

8. veebruaril Brüsselis toimunud EL ülemkogu kiitis heaks EL eelarve perioodiks 2014-2020. Eesti  
osa uues eelarveraamistikus on 5,89 miljardit, millega me oleme liikmesriikide seas ühed suurimad 
netokasusaajad.

Eesti saab Euroopa Liidust aastatel  2014–2020 põllumajandustoetusteks kokku üle 1,73 miljardi 
euro, mis on ligi 500 miljoni võrra enam kui eelmisel perioodil. Põllumajandustoetuste kasv on ka  
kõigist  valdkondadest  suurim.  Perioodil  2007–2013  sai  Eesti  Euroopa  Liidult 
põllumajandustoetusteks ligi 1,23 miljardit eurot, millest ca 500 miljonit eurot läks otsetoetusteks 
ning 723,7 miljonit eurot maaelu arengukava meetmetele.  Järgmisel eelarveperioodil saab Eesti 
maaelutoetusteks  721  miljonit  eurot,  mis  tähendab,  et  uuel  perioodil  jääb  MAK-i  eelarve 
suurusjärk eelneva perioodiga samaks.

Arvestades EL eelarve üldist vähenemist on tegu pigem positiivse sõnumiga. Samas jagab EEML 
Eesti  Talupidajate  Keskliidu arvamust,  et  nii  otsetoetuste kui  ka maaelu  arengu toetuste osas 
peaks eksisteerima tasakaal, mis tähendab, et:

1. Otsetoetuste kasv ei tohiks tulla maaelu arengu toetuste arvelt.

2. Valitsema peaks sammaste vaheline tasakaal st. otsetoetuste suurenedes peaksid suurenema ka 
maaelu arengu toetused.

MAK 2014-2020 metsanduse meetmelehted

5. veebruaril toimus MAK 2014-2020 ettevalmistava juhtkomisjoni koosolek, kus arutluse all olid 
muuhulgas ka metsanduse kaks meetmelehte (metsandussaaduste töötlemine ja turustamine ning 
metsa majandusliku ja ökoloogilise elujõulisuse parandamine) ning taristu meetmeleht (praegune 
meede 1.8). Väjavõtteid hetkeversioonidest:

Majandusliku  ja  ökoloogilise  väärtuse  parandamine:  Tegevused  metsa  majandusliku  ja  ökoloogilise  elujõulisuse  
parandamiseks  hõlmavad  keskkonnateadlikku  metsa  majandusliku  väärtuse  parandamist,  metsatulekahjudest  või  
muudest  loodusõnnetustest  tingitud  kahjustuste  kõrvaldamist,  kahjustatud  metsa  taastamist  või  kahjustuste  (seal  
hulgas ulukikahjustused,  metsapuude taimehaiguste ja kahjurite levik ja metsatulekahjud) ennetamist.
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Metsandusaaduste töötlemine ja turustamine: Toetatavad on järgmised tööstusliku töötlemise eelsed tegevused:
• metsandussaadusi  töötlevate  masinate  ja  seadmete  ostmine,  sh  automaatika-  ja  infotehnoloogilised  

seadmed;
• turu-uuringud.

Toetuse saajateks on maapiirkonnas tegutsevad metsa- ja puidutööstussektori mikro- ja väikeettevõtete kriteeriumitele  
vastavad äriühingud, füüsilisest isikust ettevõtjad ja metsaühistud.

Meetmelehed on läbinud nüüdseks töörühmad ning juhtkomisjoni. Võimalikke täpsustusi võib veel 
lehtedesse sisse tulla ka Põllumajandusministeeriumist. Kindlasti on väga oluliseks etapiks Euroopa 
Komisjon, kuhu Eesti maaelu arengukava dokumendid millalgi kooskõlastamiseks ka saadetakse. 
Kui  saame  edaspidi  meetmelehtede  osas  uut  informatsiooni,  siis  teavitame  ka  Teid  sellest. 
Järgmine juhtkomisjoni istung toimub 19. veebruaril.

Meetmelehtede jaanuari lõpu versioonidega saate tutvuda siin:

1. Metsamajandus:  http://www.eramets.ee/static/files/1508.Meetmeleht_metsa%20maj%20v
%c3%a4%c3%a4rtus_29.01.2013.pdf 

2. Töötlemine ja lisandväärtus: http://www.eramets.ee/static/files/1509.Meetmeleht_metsanduse
%20lisandv%c3%a4%c3%a4rtus_29.01.2013.pdf 

3. Taristu: http://www.eramets.ee/static/files/1510.Meetmeleht_taristu_29.01.2013.pdf 

Metsaseaduse ja metsa majandamise eeskirja muudatusettepanekud

Koostöös  Anti  Rallmanni  ja  Eino  Laasiga  koostas  EEML  Keskkonnaministeeriumile 
muudatusettepanekud  metsaseaduse  ja  metsa  majandamise  eeskirja  täiendamiseks. 
Ministeeriumisse saadetud dokumentidega saate tutvust teha alljärgnevate linkide kaudu:

1. Muudatusettepanekud: 
http://www.eramets.ee/static/files/1512.MME_muutmisettepanekud_tabel_08.02.2013.pdf 

2. Metsamajandamise eeskirja lisa 1: http://www.eramets.ee/static/files/1511.Metsamajandamise
%20eeskiri%20Lisa%201_EEML_08.02.2013.pdf
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EL puidumäärus rakendub 3. märtsil 2013!

2010. aasta oktoobril  võttis  Euroopa Liit  vastu uue puidumääruse ebaseaduslikult  ülestöötatud 
puiduga  kauplemise  vastu  võitlemiseks.  Määrusega  tõkestatakse  ebaseaduslikult  ülestöötatud 
puidu ja sellest saadud toodetega kauplemist kolme peamise kohustuse abil:

1. Keelatakse ebaseaduslikult ülestöötatud puidu ja sellest saadud toodete laskmine ELi turule.

2.  ELis  kauplevatel  ettevõtjatel,  kes  lasevad  puitu  esimest  korda  ELi  turule,  tuleb  rakendada 
nõuetekohast hoolsust.

3. Tuleb pidada arvestust oma tarnijate ja klientide üle.

Täiendavat  infot  rakendatava  puidumääruse  kohta  leiate  Keskkonnaministeeriumi  kodulehelt: 
http://www.envir.ee/1192286 

Jahiseaduse eelnõu

Nii  lõputuna  tunduva  teema  käsitlemine  jätkub  ka  selles  infokirjas.  Oleme  koostöös 
partnerorganisatsioonidega käinud nii Riigikogu maaelu- kui ka keskkonnakomisjonides. Viimases 
lausa korduvalt. Lisaks oleme kohtunud Riigikogu SDE ja IRL-i fraktsioonidega ning selgitanud oma 
muudatusettepanekuid  ja  seisukohti.  Tänaseks  on  meile  toetust  avaldanud  ka  CEPF  (Euroopa 
Metsaomanike Konföderatsioon), kelle liikmete hulka me kuulume. Dr Aljoscha Requardt, CEPF-i 
peasekretär,  kirjutas  toetusavalduses:  „CEPF  toetab  Eesti  Erametsaliitu  ja  tema  
partnerorganisatsioone, et tagada maaomanike omandiõiguste kaitse“. 

EEML-i  pressiteade  „Jahiseadus  peab  kaitsma  maaelu  väärtuste  hoidjaid“: 
http://www.eramets.ee/uudised-1?art=3609 

Jahiseaduse  eelnõu  käekäiguga  saab  end  kursis  hoida  siin:  http://www.riigikogu.ee/?
page=en_vaade&op=ems&enr=351SE&koosseis=12

Sel  nädalal  on  Riigikogu  keskkonnakomisjon  eelnõuga  palju  tegelenud.  Koos 
Keskkonnaministeeriumi esindajatega on vaadatud läbi erinevaid muudatusettepanekuid. Milliseks 
kujuneb lõplik seadus, on nüüd juba poliitikute otsustada. Keskkonnaministeeriumi esindajad on 
väljendanud veendumust, et uus seadus jõustub 1. mail 2013.
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2013. a. metsandustöötajate kutsevõistlused avarduvad!

45.  metsanduse  kutsevõistlused  kutsuvad  erametsaomanikke  ja  metsaühistuid  Pannjärevele 
üksteiselt mõõtu võtma. 23. augustil toimuvad võistlused on läbi teinud omajagu uuendusi ja seda 
eeskätt  silmas  pidades  metsaühistuid  ja  nende  liikmeid.  Võistlema  on  oodatud  kõik,  nii  
individualistid kui  meeskonnad. Meeskondade moodustamine põhineb vabatahtlikkuse alusel  ja 
ühe  meeskonna  võib  moodustada  nii  ühistu,  sõpruskond  kui  ka  piirinaabrid.  Punktiarvestust 
peetakse  üldarvestuses,  meeskondlikult  ja  individuaalselt  ning  võisteldakse  metsamehe 
igapäevaoskuste  tasemel:  noorendike  hooldamine,  mootorsae  stendivõistlus,  metsandusalaste 
küsimustega  viktoriin,  orienteerumine,  metsakavsataja  võistlus  kui  ka  raiemasina  ja 
kokkuveomasina juhtide võistlus. Täpsema info saadame siis, kui valmivad võistlusalade juhendid.

Koosolekud & kohtumised

19. veebruaril toimub järjekordne MAK 2014-2020 ettevalmistava juhtkomisjoni istung.

21. veebruaril toimub EEML-i Tallinna kontoris järjekordne EEML-i juhatuse koosolek.

26. veebruaril toimub Eesti Metsaseltsi juhatuse koosolek, kus osaleb ka Priit Põllumäe.

28. veebruaril toimub taaskord SA Erametsakeskus Nõukoja koosolek Mäos.

Kevadine  üldkoosolek  toimub  tõenäoliselt  18.  aprillil  Tartus!  Täpsem  info  juba  loodetavasti 
järgmises infokirjas!
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