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KESKKONNAMÕJUGA MEETMETE
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4. veebruar 2016
Põllumajandusuuringute Keskus
Saku

MAK ühisest seire ja
hindamise süsteemist (EL)

ÜPP ühine seire ja hindamise (SH)
raamistik
SH raamistik (CMEF) katab mõlemad ÜPP sambad, SH süsteem
(CMES) on maaelu arengu jaoks.
Raamistik (CMEF) püüab hinnata mõjusid 3 ÜPP eesmärgi suhtes:
• jätkusuutlik ja elujõuline toiduainete tootmine;
• loodusvarade säästev majandamine ja kliimameetmed;
• maapiirkondade territoriaalse tasakaalu ja mitmekesisuse
säilitamine
Kes teeb mida:
− ÜPP ja I samba hindamised on EK kohustus (LR tagab andmete
olemasolu)
− II samba hindamine on LR kohustus
− Sünteesimine EL tasemel on EK kohustus
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Mis on ühine seire ja hindamise
süsteem (CMES)?
MAK 2007 – 2013 CMEFi jätkumine ja kohandamine, et:
Tagada:
•

Maaelu arengu huvirühmade ühine arusaamine seirest ja hindamisest

•

Hindamistulemuste võrreldavus hinnates maaelu arengu seoseid EL tasemel

Aidata erinevatel sihtrühmadel, (nagu nt ÜPP sidusrühmad LR-s, KA-s, MA-s,
seirekomisjonis, hindajad ja EL lauaametnikud):
•

korraldada, kavandada ja rakendada maaelu arengu sekkumist

•

korraldada aruandlust, teavitust ja hindamistulemuste levitamist ning anda
sisend tagasi poliitika kujundamisse

Mis on uus:
−
−
−
−
−

Planeerimine,
Paindlikkus
Aruandluse uus viis
Fookus tulemustel ja mõjudel
Parem poliitika mõjude hõlmamine
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SH süsteem kui osa SH raamistikust
ÜPP seire- ja hindamise raamistik (1306/2013, Art. 110)
Ühine seire- ja hindamise süsteem
(1305/2013, Art. 67 and 808/2014. Art.14)
I samba elemendid

Ühised elemendid

II samba elemendid

Ühised kontekstindikaatorid
I samba eesmärgid
I samba instrumendid

I samba tulemusindikaatorid
I samba väljundindikaatorid

Sekkumisloogika:
Üleüldised ÜPP poliitika
eesmärgid
Ühised mõjud
Ühised mõjuindikaatorid

Andmeallikad

Hindamise läbiviimise
korraldab: DG AGRI

Ühised hindamisküsimused

Maaelu arengu prioriteedid
II samba meetmete eesmärgid

II samba tulemus ja sihtindikaatorid
II samba väljundindikaatorid
Tulemusraamistik
Tegevusliikide andmebaas

Hindamise läbiviimise
korraldab KA
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Miks on CMES MAKi hindamisel kasulik
CMES aitab paremini mõista...
Hindamise eesmärk

Võimaldab maaelu arengu
sekkumiste hinnangut vastavalt
nende tulemustele ja mõjudele
Pakub tõendust otsustamiseks,
parandab maaelu arengu
sekkumiste tõhusust ja
asjakohasust
Parandab maaelu arengu
poliitika läbinähtavust ja
põhjendatust

Hindamise sisu

Pakub raamistikku ja
juhiseid hindamiseks:
→ MAK tulemused ja mõjud
→ panus MAK ja ÜPP
eesmärkide saavutamiseks
→ MAK sekkumiste mõjusus,
tõhusus ja asjakohasus

Hindamise protsess

Hõlbustab:
→ hindamise planeerimist ja
rakendamist sh andmekogumist
ja töötlemist
→ aruandlust ja hindamistulemuste levitamist
Määratleb ära peamised osalised
ja kohustused hindamisel

→ prioriteetide ja sihtvaldkondade
vaheline sünergia MAK-i
mõjususe tõstmiseks
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Ühine seire- ja hindamissüsteem (CMES)
EK määrus 808/2014
Artikkel 14

sisaldab järgmisi elemente:
a) sekkumisloogika, milles on näidatud prioriteetide, sihtvaldkondade ja
meetmete vahelised seosed;
b) ühised taust-, tulemus- ja väljundnäitajad, sealhulgas maaelu arengu
sihtvaldkondadega seotud kvantifitseeritud eesmärkide kehtestamiseks
kasutatavad näitajad ja eelnevalt kindlaksmääratud kriteeriumid
tulemuslikkuse hindamiseks;
c) ühised hindamisküsimused, mis on esitatud V lisas;
d) andmete kogumine, säilitamine ja edastamine;
e) korrapärane aruandlus seire ja hindamise kohta;
f) hindamiskava;

h) kõikide seire ja hindamise eest vastutavate isikute toetamine nende
kohustuste täitmisel.
g) eel- ja järelhindamised ning kõik muud maaelu arengu programmiga seotud
hindamised, sealhulgas 2017. ja 2019. aastal esitatavate rakendamise
aastaaruannetega seotud rangemate nõuete täitmiseks;

Sekkumisloogika
II samba sekkumisloogika
ÜPP
üldised
eesmärgid

Elujõuline
toidutootmine

Loodusvarade säästev
majandamine ja
kliimameetmed

Tasakaalustatud
territoriaalne
areng

II samba
prioriteedid
2. Põllumajandusettevõtete
elujõulisuse ja kõigi
põllumajandusvormide
konkurentsivõime
parandamine kõigis
piirkondades ning
uuenduslike
põllumajandustehnoloogiate ja
metsade säästva majandamise
edendamine

3. Toiduahela
korraldamine, sh
põllumajandustoode
te töötlemise ja
turustamise,
loomade heaolu ja
riskijuhtimise
edendamine
põllumajanduses

4. Põllumajanduse ja
metsandusega
seotud
ökosüsteemide
ennistamine,
säilitamine ja
parandamine

5. Ressursitõhususe
edendamine ning vähese
CO2-heitega ja
kliimamuutuste suhtes
vastupidavale
majandusele ülemineku
toetamine
põllumajanduses ning
toiduainete- ja
metsandussektoris

1. Teadmussiirde ja innovatsiooni parandamine
põllumajanduses, metsanduses ning
maapiirkondades
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6. Sotsiaalse
kaasamise,
vaesuse
vähendamise ja
maapiirkondade
majandusliku
arengu
edendamine

Sekkumisloogika näide (1)
P4 - Põllumajanduse ja metsandusega seotud ökosüsteemide taastamine, kaitse ja
edendamine

Sihtvaldkond 4A - Elurikkuse ennistamine, säilitamine ja parandamine, sh Natura 2000
aladel ja looduslikust või muust eripärast tingitud piirangutega aladel, ning suure loodusliku
väärtusega põllumajandus ja Euroopa maastike seisund
Eesmärknäitaja: Sellise põllumajandusmaa /metsa või muu metsamaa/ osakaal, mida
hõlmavad majandamislepingud, millega toetatakse elurikkust ja /või maastikke

Põllumajandusmaaga seotud meetmed Metsamaaga seotud meetmed
M01 – Teadmussiire ja teavitus
M02 – Nõustamisteenused,
põllumajandusettevõtte juhtimis- ja
asendusteenused
M04 – Investeeringud materiaalsesse
varasse
M10 – Põllumajanduse keskkonna- ja
kliimameede
M11 – Mahepõllumajandus
M12 – Natura 2000 ja veepoliitika
raamdirektiivi kohased toetused
M16 – Koostöö

M08 – Investeeringud metsaala arengusse
ja metsade elujõulisuse parandamisse
M12 – Natura 2000 ja veepoliitika
raamdirektiivi kohased toetused
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Ühised näitajad

Võib täiendada programmispetsiifiliste indikaatoritega

• Ühised
taustnäitajad,
sh
maaelu
arenguga
seotud
mõjuindikaatorid: sekkumise tulemus, mis ulatub kaugemale kui
kohesed mõjud
• Nt Kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaa (% UAA-st ja ha)
• Ühised väljundnäitajad: otseselt sekkumiste poolt ellu viidud
tegevused.
• Nt avaliku sektori kogukulu, toetuse saajate arv, koolitatute arv jne
• Sihtnäitajad: seavad eesmärgid sihtvaldkonna tasemel, mõõdavad
üldiseid taustatrende.
• Nt (sihtvaldkond 4A) Sellise põllumajandusmaa osakaal, mida
hõlmavad majandamislepingud, millega toetatakse elurikkust ja/või
maastikke)
• Ühised maaelu arengu tulemusnäitajad ja lisa tulemusnäitajad:
otsene ja kohene sekkumise mõju.
• Tulemusraamistiku näitajad: tulemuslikkuse vahe-eesmärkide ja
eesmärkide kehtestamiseks.
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Hindamisküsimused
Väga oluline element - defineerivad hindamise fookuse poliitika eesmärkide
suhtes ja aitavad näitlikustada edu, mõju saavutusi, tõhusust, mõjustust ja
asjakohasust.

• Sihtvaldkonnaga seotud (18 hindamisküsimust).
• Seotud MAKi teiste aspektidega (sünergiad, tehniline
abi, maaeluvõrgustik – 3 hindamisküsimust).
• Seotud EL taseme prioriteetidega (nt tööhõive,
kliimamuutus, elurikkus – 9 hindamisküsimust).
Ühised hindamisküsimused
Programmispetsiifilised hindamisküsimused

Hindamisküsimused (2)
Programmispetsiifilised hindamisküsimused

...koostatakse LR-i poolt, kui:
• Ühised hindamisküsimused ei kata kõikide eesmärkide
ja programmi sihtvaldkondade saavutusi.
• Ühised
hindamisküsimused
ei
kata
riiklike
(territoriaalseid) prioriteete.
• Programm näitab potentsiaalseid kaudseid, teiseseid,
ootamatuid või negatiivseid mõjusid.
• Hindamiskavas on toodud spetsiifilised hindamisteemad.
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Hindamisküsimused (3)
Programmispetsiifilised indikaatorid (PSI)

.....koostatakse LR-i poolt, kui:
• Ühised kontekstindikaatorid
kindlaid iseloomustajaid.

ei

kata

programmiala

• Vastata programmispetsiifilistele hindamisküsimustele.
• Kui MAK näitab mingit kindlat otsest/kaudset,
esmast/teisest ootamatut või negatiivset mõju.
• Kui ühistele hindamisküsimustele
indikaatoritega rahuldavalt vastata.

ei

saa

ühiste
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Meetmete panustamine keskkonna- või
kliimaeesmärkide saavutamisse
Näiteks, üldised hindamisküsimused, mis on seotud KSM meetmega:
•

Sihtvaldkond 4A: kuidas on maaelu arengu programm toetanud elurikkuse
ennistamist, säilitamist ja parandamist, sealhulgas Natura 2000 aladel ja
looduslikust või muust eripärast tingitud piirangutega aladel, ning suure
loodusliku väärtusega põllumajanduse ja Euroopa maastike seisundi
ennistamist, säilitamist ja parandamist?

•

Sihtvaldkond 4B: kuidas on maaelu arengu programm toetanud
veemajanduse, sh väetiste ja pestitsiidide kasutamise, parandamist?

•

Sihtvaldkond 4C: kuidas on maaelu arengu programm toetanud
mullaerosiooni tõkestamist ja mulla majandamise parandamist?

•

Sihtvaldkond 5D: kuidas on maaelu arengu programm toetanud
põllumajanduses tekkiva kasvuhoonegaaside ja ammoniaagiheite
vähendamist?

•

Sihtvaldkond 5E: kuidas on maaelu arengu programm toetanud
põllumajanduses ja metsanduses CO 2 säilitamise ja sidumise edendamist?

Näide hindamisküsimustele
vastamise loogikast
MAK
prioriteet

Sihtvaldkond

Sihtvaldkonnaga
seotud
hindamisküsimus

Hindamiskriteerium

Ühised
maaeluarengu
indikaatorid

Lisainfo

P4
Põllumajanduse
ja
metsandusega seotud
ökosüsteemide
taastamine,
kaitse ja
edendamine

4A

Mil määral on MAKi
sekkumine
toetanud elurikkuse
ennistamist,
säilitamist ja
parandamist sh ….

Elurikkus
lepingualusel
maal on
taastatud,
säilitatud ja
parendatud

%
põllumajandus
maast, mis on
kaetud
lepingutega,
mis toetavad
elurikkust ja/või
maastikke
(tulemusindika
ator)

Taime ja
loomaliikide arv
lepingualusel
maal

Elurikkuse
ennistamine,
säilitamine ja
parandamine,
sh Natura 2000
aladel ja
looduslikust või
muust eripärast
tingitud
piirangutega
aladel, ning suure
loodusliku
väärtusega
põllumajandus ja
Euroopa maastike
seisund

Hindamiskava
• Sel perioodil CMES-s uus element
• MAKi kohustuslik osa
• Koostatakse MAKi kavandamisel ja kajastatakse iga-aastases
aruandluses.
• Vahend KA-le hindamistegevuste planeerimisel
• KA on vastutav hindamiskava koostamise eest
• Hindamiskava standardsisu:
eesmärgid, valitsemine ja
koordineerimine, hindamisteemad ja -tegevused, andmed ja
teave, ajakava, teavitamine, vahendid
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Eesti MAK seire ja hindamise alused
• Perioodil 2014–2020 rakendab Eesti hindamissüsteemi, mis
on sarnane perioodil 2007–2013 välja töötatud ja rakendatud
hindamissüsteemile.
• MAKis on hindamiskava, kirjeldatud on seire ja hindamise
süsteem ja osapooled
• Perioodil 2007-2013 riigisisene seire ja hindamise korraldus,,
mis ei olnud EL nõue, vaid riigisisene töökorraldus
o institutsioonid-osakonnad, kes on vastutavad teatud ülesannete
eest,
o andmeedastus,
o tähtajad andmete edastamiseks, aruannete üleandmiseks jms

Ei saa teha üldistusi makrotasandil,
kui me ei tea, mis toimub
mikrotasandil!

Parim asi maailmas ei ole mitte see,
kus me seisame, vaid mis suunas liigume.
Oliver Wendell Holmes

Tänan!

S. Nõmmik

