„Ühise põllumajanduspoliitika
strateegiakava 2021–2027“ ühistegevuse
ja koostöö töögrupi I kohtumise memo
Alateema: mesindussektori sekkumisliigid

I kohtumine toimus 13. veebruaril 2020 Maaeluministeeriumi (Lai tn 39 // Lai tn 41, Tallinn)
ruumis B-223 kell 15.00–16.30.

Osalejad
Kohtumisest võtsid osa Eesti Mesinike Liit, Eesti Kutseliste Mesinike Ühing, Saaremaa Meetootjate Ühing,
Tartu Ülikool, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, PRIA, MEM – PMO.
Kutse saajatest puudusid järgmiste organisatsioonide/ asutuste esindajad:
Eesti Mesilaste Tõuaretajate Selts, Eesti Meetootjate Ühendus.

Taust
Maaeluministeerium on alustanud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava
2021–2027 koostamisega. Strateegiakava koostamise eesmärk on parandada põllumajandustootmise,
toiduainete tootmise ja maapiirkondade säästvat arengut.
Euroopa Komisjon esitas 1. juunil 2018 seadusandlikud ettepanekud 2020. aasta järgse ÜPP kohta.
Ettepanekute eesmärgiks on tagada, et ÜPP vastaks paremini praegustele ja tulevastele väljakutsetele,
toetades samal ajal jätkuvalt Euroopa Liidu põllumajandustootjaid jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise
põllumajandussektori kujundamisel. ÜPP rakendamiseks perioodil 2021–2027 tuleb igal liikmesriigil
koostada ÜPP strateegiakava, mis hakkab hõlmama nii põllumajanduse otsetoetusi, seni maaelu
arengukavade alusel rakendatud maaelu arengu toetusi kui ka põllumajanduse ühise turukorralduse teatud
sektoripõhiseid programme.
Arengukava koostamist puudutav info ja toimunud töögruppide materjalid asuvad Maaeluministeeriumi
kodulehel: https://www.agri.ee/et/upp-strateegiakava-2021-2027
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Sissejuhatus, ettekanded
Strateegiakava koostamiseks korraldatakse lähikuudel valdkonnapõhiseid töörühmade koosolekuid.
Töörühmad kohtuvad oktoobrist 2019 kuni märtsini 2020. Töögruppide kohtumiste tulemuseks on täidetud
sekkumisleht, mis vaadatakse üle juhtkomisjoni istungil.
Esimesel kohtumisel keskenduti hetkeolukorra tutvustusele ning arutleti teemal mesindussektori
sekkumisliigid.

Arutelude tulemused ja edasised tegevused
Kohtumise tulemusena otsustati valida järgmised mesindussektori sekkumisliigid, mida Eestis rakendada:










nõustamisteenused, tehniline abi, koolitus, informatsiooni ja parimate praktikate vahetamine
mesinike ja mesindusorganisatsioonide vahel, sh kahjurite, mesilaste haiguste, eriti varroatoosi
teemal;
investeeringud materiaalsesse ja mitte materiaalsesse varasse, ka teistesse tegevustesse sh:
o kahjurite, mesilaste haiguste, eriti varroatoosi tõrje;
o ebasoodsatest ilmastikutingimustest põhjustatud kahjustuste ennetamine ja muutuvatele
kliimatingimustele kohandatud juhtimispraktikate arendamise ning kasutamise
edendamine;
o mesindussektori konkurentsivõime ja innovatsiooni parandamine;
tegevused mesindustoodete analüüsimise laboratooriumide toetamiseks;
koostöö asutustega, kes on spetsialiseerunud mesindust ja mesindustooteid käsitlevate uuringute
programmide täitmisele;
promotsioon, kommunikatsioon ja turundus, sh turu monitooringu tegevused ja tegevused, mille
eesmärgiks on tõsta tarbijate teadlikkust mesindustoodete kvaliteedist ja tervisliku toitumise
tähtsusest;
tegevused toodete kvaliteedi parandamiseks.

Järgmine mesindussektori sekkumisliikide töögrupi kohtumine otsustatakse vajadusest lähtuvalt.
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