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Päevakord:
1. Erakorraline abi põllumajandussektorile
I. Lemetti – 15. sept. toimunud ministrite nõukogus esitles Euroopa Komisjon erakorralist
abipaketti, mille maht on 500 mln eurot ja millest 420 mln eurot jagatakse liikmesriikidele
erakorralise toetusena. Eestile eraldatud osa on 7,56 mln eurot, mis on meie tootmise
proportsioone arvestades hea ja võrreldav nt Soomega. Selle summa sisse on arvestatud ka
turukorralduse erakorraline meede sealihasektorile, mille saamiseks oleme EK-le taotluse
esitanud, kuid mida seetõttu suure tõenäosusega ei rahuldata. Liikmesriikidele on antud
vabadus raha jagamisel ilma kedagi diskrimineerimata sektori siseselt.
U. Kruuse – teine pool rahast on valitsuse poolt eraldatud 7,6 mln. Sel aastal on kavandatud
maksta välja 3 mln eurot ja järgmisel aastal 4,6 mln eurot. Ootame EK otsust, kas võime
juurde maksta. Kui ei lubata, siis läheb maksmisele järgmisel aastal üleminekutoetusena.
Tahame raha jagamist õigesti sihitada, olla õiglased ja saada nõu. Selleks ka kohtumised
sektoriga.
I. Lemetti - Tootjaorganisatsioonidega kohtumisel 29. septembril arvati, et arvestades
sektorite rahalist mahtu tuleks jagada 1/4 rahast seakasvatussektorile ja 3/4 piimasektorile.
Piimasektorile toetuse maksmiseks on variandid, kas vastavalt kogusele või loomapõhiselt.
I. Teevet - Summa liiga väike, et mõjuks
Võrdsust pole nagunii.

arvestades põllumajanduse rasket olukorda.

R. Sõrmus – Oluline, et jõuaks kiiresti tootjateni. 25% ja 75% proportsioon kriisiabina sobib.

R. Värnik – mõistlik proportsioon.
Otsus: toetati proportsiooni, mille kohaselt 1/4 rahast jagatakse seakasvatussektorile ja
3/4 piimasektorile.
I. Lemetti - Piimasektorile toetuse maksmiseks on variandid, kas vastavalt kogusele või
loomapõhiselt.
R. Värnik – Loomade põhine lähenemine kindlasti lihtsam majandada, kuid kulude katmist
silmas pidades oleks siiski parem toetada piima koguste põhiliselt.
K. Nurm – Õige on loomapõhine toetus, lisaks tuleks kuni 100 lehmaga tootjatele
erikohtlemist rakendada. Ei peaks tegema vahet palju loom lüpsab. Oluline, et ka väikesed
karjad säiliksid ja tagaksid inimestele maal töö.
I. Teevet – toetan K. Nurme ettepanekut loomapõhise jagamise ja väikestele soodsama
diferentseerimise osas.
R. Rosenberg – mitmed instrumendid olulised. Tootjad peavad mõtlema, kuidas valmistuda
järgmiseks kriisiks, et pakett mida kasutada oleks laiem. Töötame äriühingu loomisega MESi
juurde.
Otsus: toetada väikeste suunas positiivset diferentseerimist.
I. Lemetti - Seakasvatussektorile toetuse maksmiseks on variandid, kas emiste põhiselt või
sigade kogu arvu järgi. Soovime toetust diferentseerida, et III tsoon, mis on kõige enam
raskustes, saaks toetust kõrgema määraga, kui need tootjad , kes tegutsevad tsoonist
väljapool.
K. Nurm – tuleb jagada sigade koguarvu järgi. Kõige enam kannatavad nuumikute pidajad
praegu, nendel realiseerimisega probleem. Emise toetus on tulevikku vaadates oluline, kuid
kriisiabis tuleb toetada nii nuumikuid kui emiseid.
R. Sõrmus – põhikarja emiste allesjäämine on strateegilise tähtsusega ja nende säilimise eest
peaks toetust maksma
Otsus: lõplik seisukoht
tootjaorganisatsioonidele.

koondatakse

lähiajal

ja

edastatakse

sektorile

ja

Muud teemad
T. Saron – Piimastrateegia grupp tuleks kokku kutsuda, et tööga edasi minna ja lisada ka
kriisiabimeetmed.
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