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Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020
rakenduskava seirekomisjoni kirjalik protseduur
Maaeluministeerium kuulutas 16. mail 2017. aastal välja kirjaliku protseduuri, millega sooviti
heaks kiita Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2016. aasta seirearuanne ning
rahastamisvahendi „Vesiviljelustoodete tootmisega alustavate või tegelevate ettevõtete
investeerimislaen“ tingimused.
Seirekomisjoni kuulub koos esimehe ja aseesimehega 26 liiget. Väljasaadetud kirjale saabus
20 vastust/kommentaari.
Ettepaneku kooskõlastasid kirjalikult järgmised seirekomisjoni liikmed:

1. Ain Soome (Maaeluministeerium, komisjoni aseesimees)
2. Kaire Märtin (Keskkonnaministeerium)
3. Olavi Kasemaa (Virumaa Rannakalurite Ühing)
4. Tiina Hiis (Veterinaar- ja Toiduamet)
5. Loreida Timberg (Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia)
6. Jaak Kask (Haridus- ja Teadusministeerium)
7. Ain Järvalt (Eesti Maaülikooli Põllumajanduse- ja keskkonnainstituut)
8. Ants Kikas (Eesti Kala- ja Vähikasvatajate Liit)
9. Urmas Pirk (MTÜ Peipsi Kalanduspiirkondade Arendajate Kogu)
10. Karel Lember (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)
11. Inga Lips (Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut)
12. Markus Vetemaa (Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut)
13. Hannes Ulmas (Maaeluministeerium, kalamajandusosakonna turukorralduse ja
kaubanduse büroo)
14. Margus Medell (MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts)
15. Riho Gross (Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse Instituut)
16. Madis Reinup (Maaelud Edendamise Sihtasutus)
17. Toomas Tamme (Eesti Kaugpüüdjate Liit)
18. Piret Ilves (PRIA)
19. Valdur Noormägi (Eesti Kalaliit)

Kirjaliku protseduuri käigus laekusid järgmised küsimused ja kommentaarid, millele
Maaeluministeerium vastab järgmiselt:
1. Juhiti tähelepanu, et seirearuande tekstis võiks läbivalt olla ühtne summade
ümmardamise loogika.
Maaeluministeerium: Arvestame märkusega.
2. Seirearuande tabelis 2 on näitaja „Artikkel 63. Kohalike arengustrateegiate
rakendamine (k.a jooksvad kulud ja elavdamine)“ 2016. aasta veergu ilmunud 0. PRIA
algselt saadetud tabelis oli seal 4, sest meetmes 3.3 on seisuga 31.12.2016 4 lõpetatud
projekti: 833016490029, 833016490010, 833016490021 ja 833016490048.
Maaeluministeerium: Tegemist on rakenduskavas sätestatud väljundnäitajaga, mille
osas on seatud sihtväärtus 2023. aastaks – 8 valitud kohaliku arengu strateegiat.
Indikaatori arvestamisel on aluseks kohaliku arengu strateegiate arv, mitte
projektitoetuse projektide arv. Väljundnäitajate arvestamise aluseks on lõpetatud
projektid. 31.12.2016 seisuga oli küll heaks kiidetud 7 kohaliku arengu strateegiat,
kuid lõpetatud ei olnud neist ükski ning sellest tulenevalt oli ka eelpool nimetatud
väljundnäitaja väärtuseks „0“.
3. Seirearuande kokkuvõttes kodanikele on eelviimasel leheküljel kirjas, et Eesti
planeerib EMKFi raames rakendada 30 meedet, 31.12.2016.a seisuga on meetme
määrused välja töötatud 14 meetme osas ning taotlusvoorud toimunud 11 meetme
osas. Sellele järgnevas loetelus on meie hinnangul kokku 10 vooru. Sama oli ka
põhiaruandes p 2.
Maaeluministeerium: Siinkohal pidasime silmas seda, et kokku on perioodi algusest
saadik rakendunud 11 meedet.
4. Seirekomisjoni liige mainis, et ei poolda investeerimislaenu andmist tühjalt kohalt
alustavale ettevõttele. Ettevõttel peab olema varasem kokkupuude ja vajalik
oskusteave kalakasvatusega. Investeerimislaenu taotlemise tingimustes tuleb
detailsemalt selgitada nõudeid laenusaajale.
Maaeluministeerium: Rahastamisvahendite rakendamise eesmärgiks on selle
eelhindamisel selgunud turutõrgete leevendamine. Kindlasti ei ole Maaelu
Edendamise Sihtasutus kohustatud kõikidele laenu taotlejatele laene väljastama.
Maaelu Edendamise Sihtasutus võib jätta laenutaotluse rahuldamata näiteks ka siis,
kui laenutaotleja ei vasta kehtestatud nõuetele, laenutaotleja krediidivõime või tema
pakutav tagatis ei ole laenu saamiseks küllaldane, või hoopiski nähakse laenutaotleja
tegevuses riski ebaõnnestuda. Seetõttu ei ole antud rahastamisvahendi rakendamisel
vahet, kas laenutaotleja on varasemalt tegelenud kalade kasvatamisega või plaanib
selle ettevõtlusvaldkonnaga alles alustada.
5. Seirekomisjoni liige juhtis tähelepanu, et ei ole välja toodud keskkonnanõudeid,
millest vesiviljeluse arendaja peab kinni pidama, kui soovib toetust saada.
Maaeluministeerium: Rahastamisvahendite rakendamise eesmärgiks on selle
eelhindamisel selgunud turutõrgete leevendamine. Vesiviljelustootmisega seotud
keskkonnaalaste nõuete kehtestamine aga ei ole antud rahastamisvahendi rakendamise
eesmärgiks. Seetõttu ei ole vajadust kõiki neid nõudeid eraldi lepingusse sisse viia.
Kõik asjakohastest õigusaktidest tulenevad keskkonnalased nõuded jäävad ka
edaspidiselt vesiviljelustoodete tootmisega tegelevale ettevõtjale kehtima.
Kirjaliku protseduuri tulemus:
1. Vastavalt põllumajandusministri 14.05.2015. aasta käskkirja nr 73 punktile 17 on
seirekomisjoni otsus kirjalikus menetluses vastu võetud, kui komisjoni esimehe poolt
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määratud tähtaja jooksul ei ole vähemalt üks kolmandik komisjoni liikmetest esitanud
vastuväidet.
2. Kõigi vastanud EMKF 2014-2020 seirekomisjoni liikmete poolt kiideti Euroopa
Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 2016. aasta seirearuanne heaks märkusteta.
3. Kõigi vastanud EMKF 2014-2020 seirekomisjoni poolt kiideti rahastamisvahendi
tingimused heaks märkusteta või kooskõlastati märkustega.
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