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Ümarlaud		

	
Innovatsiooni ning heade tavade juurutamine, 

 tulemuslikkus ja jätkusuutlikkus maapiirkondades 
 
Sissejuhatus: Hiljuti väljastas Euroopa Parlament uuringu pealkirjaga: „Kuidas parandada 
Euroopa Liidu põllumajandussektori jätkusuutlikku konkurentsivõimet ja innovatsiooni“. 
Uuring analüüsib, millises ulatuses ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) ja sellega seotud EL 
eeskirjad soodustavad jätkusuutlikku konkurentsi ja innovatsiooni põllumajanduses ning 
hindavad viimaseid seadusettepanekuid ÜPP reformimiseks. Sellest selgub, et hetkel kehtivad 
eeskirjad ei saavuta soovitut ning kuigi reform kujutab endast edasiminekut eriti teise samba 
ettepanekutes, võiks püüelda veelgi rohkema poole. Soovitatakse kooskõlastada 
seadusettepanekud ning neid täiustada iga ÜPP samba jaoks. Võtmeteguritena tuuakse välja 
parem nõustamine, teadmussiire, kohalikele oludele kohandatud strateegiliste 
meetmepakettide suurem kasutamine, täielikum jätkusuutlikkuse tagamine ning uued 
stiimulid innovatsiooniks. Dokumendi eesmärk on suunata ja mõjutada poliitikat järgmisel 
perioodil. 

Väljatoodud võtmeteguritele lisaks on soovitud tulemusteks: 

- Suurem selgus jätkusuutliku konkurentsivõime ja innovatsiooni definitsioonis, et 
kindlustada ühtne arusaam kõigi poolt, kes on seotud ÜPP arengu ja rakendamisega. 

 

- Nõustamine ja rahastamine peavad tagama aktiivsema ja interaktiivsema 
võrgustikuloome riiklike maaeluvõrgustike, Euroopa maaelu arengu võrgustike ning 
uute innovaatiliste partnerluste vahel. Uusi innovatsioonivõrgustikke tuleks toetada 
territooriumite ja sektorite kaupa, nii EL maade siseselt kui vaheliselt, et suurendada 
edukatest näidetest õppimist konkreetsetes paikades ja kontekstides.   

Euroopa Parlament järeldab, et jätkusuutliku konkurentsi ja innovatsiooni parendamiseks 
Euroopa põllumajanduses, peaks ÜPP oma tegevust intensiivistama: 

- Rõhutama teadmiste ja suutlikkuse suurendamise olulisust nii regionaalsel, rahvuslikul 
kui riigiülesel tasandil kõigi sihtrühmade seas. 

 

- Stimuleerima mehhanismide arengut ja ülevõtmist, et julgustada koostööd territoriaal-, 
probleemi- või sektorspetsiifilisel tasandil (kus tegutsejate kontsentreeritud panus 
viiks parimate lahendusteni) 
 

- Suurendama liidristiilis, strateegilise, eesmärkide rohke ja partneritel põhineva 
planeerimise kasutamist 
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Ümarlaua eesmärk: Aidata kaasa poliitika-orienteeritud diskussioonile teemal "ÜPP teine 
sammas – maaelu arengupoliitika" 

Teema selgitus: Innovatsiooni mõistetakse kui protsessi, mis lisab väärtust või lahendab 
probleeme uuel moel. Seda rakendades arendatakse kulu-efektiivseid viise probleemide 
lahendamiseks ja võimaluste ärakasutamiseks, millega puutuvad kokku maapiirkonnad. 

ÜPP teine sammas on kui innovatsiooni soosija, võimaldaja ja edendaja maapiirkondades. 

Kõige tähtsamad innovatsioonid on need, mis: 

- muudavad väiketalunike ja maainimeste investeerimisviise, toodete tootmist ja 
turundamist ning varade haldamist; 

- aitavad maainimestel paremini organiseeruda ja partneritega suhelda; 
- mõjutavad eeskirju ja institutsioone. 

 

Diskussiooni eesmärgiks on välja selgitada, millised innovatiivsed praktikad ja head tavad 
Eesti maapiirkondades on osutunud efektiivseteks ja jätkusuutlikeks või millistel on 
potentsiaal genereerida sisemist kasvu ning mida tuleks seetõttu edendada teadmus- ja 
partnerlusvõrgustike kaudu. 

Iga sessioon algab 10 kuni 15 minutilise avakõnega. 

 
 
 


