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Taotlus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikme ja asendusliikme kandidaadi 

esitamiseks 

 

 

Vastavalt Eesti Leader Liit juhatuse koosoleku protokolli 18.05.15 taotleme käesolevaga 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee III rühma liikme ja asendusliikme kandidaadi 

esindamise õigust.  

 

Organisatsiooni andmed: 

Nimi: Eesti Leader Liit 

Õiguslik vorm: Mittetulundusühing 

Asutamise aeg: 19.03.2012 

Registrikood: 80340827 

Aadress: Sirge 2, Tallinn 10618 

Koduleht internetis: www.leaderliit.ee 

E-post: info@leaderliit.eu 

 

Taotlusele on lisatud selgitus taotleva organisatsiooni ja selle vastavuse kohta Euroopa 

Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmetele seatud valikukriteeriumitele. 

 

 

Lugupidamisega, 

 

 

Tiiu Rüütle 

Juhatuse esimees  

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Lisa: 

1) Selgitus Eesti Leader Liidu vastavuse kohta Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 

liikmetele seotud valikukriteeriumitele (2 lehel) 

 

 

Koopia: Urmas Kruuse, maaeluminister pm@agri.ee  
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Eesti Leader Liit, taustainformatsioon 

2012. aastal asutatud Eesti Leader Liit (edaspidi liit) on loodud maaelu edendamiseks läbi 

Eesti Leader tegevusgruppide. Eesmärgiks on väärtustada tasakaalustatud ja teadmispõhist 

arendustegevust, kaasates sinna erinevaid koostööpartnereid ja võrgustikke. Taotluse 

esitamise ajal on liiduga liitunud 17 Eesti LEADER-tegevusgruppi 26-st Eestist tegutsevast 

tegevusgrupist. Oma olemuselt on tegevusgruppide näol kollektiivliikmetega ning nende 

kaudu koondab liit kokku 1202 liiget üle Eesti, liikmeskond koosneb 611 

mittetulundusühingust, 462 ettevõttest ja 129 kohaliku omavalitsuse üksusest. Käesoleval 

ajal liiduga liitunud tegevusgruppide tegevuspiirkondades elab kokku ligi 345 000 elanikku. 

Tegemist on geograafiliselt, sektoriaalselt ja valdkondlikult mitmekesise liikmeskonnaga, 

mille unikaalsus ja sobivus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööpõhimõtete ja 

esindusvaldkondadega seisneb sektorite vahelises koostöös ja võrgustikupõhimõtte 

rakendamises.  Valdkondlikult on liikmeskonnas esindatud enamus Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomitee III rühma tegevusvaldkondadesse kuuluvad organisatsioonide (majandus- ja 

ühiskonnaelu, sotsiaalpoliitika, tööhõive, kodanikutegevus, kultuur, sport, säästev areng jne). 

Siinkohal on oluline märkida, et kuni käesoleva aastani toimus Eesti LEADER-

tegevusgruppide vaheline koostöö kahel moodusel – lisaks liidule tegutses 2010. aastal 

moodustatud mitteformaalne LEADER-foorum. Käesoleva aasta 9. märtsil toimunud 

tegevusgruppide kohtumisel lepiti kokku, et edaspidi jätkatakse LEADER-koostöö 

korraldamist liidu kaudu. Nimetatud kokkulepe on edukalt rakendunud ning selle järgselt on 

liiduga hetkel juba liitunud 4 uut tegevusgruppi ning on tõenäoline, et Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomitee uue mandaatperioodi alguseks on liiduga liitunud kõik Eesti tegevusgrupid. 

Liit on osalenud õigusloome protsessis maaelu teemadel nii riigikogu kui ka erinevate 

ministeeriumite tasandil, oleme teinud tihedat koostööd erinevate organisatsioonidega alanud 

EL-rahastusperioodi alusdokumentide väljatöötamisel. Leader esindajad osalevad aktiivselt 

MAK 2014-2020 juhtimiskomisjonis, MAK 2007-2013 seirekomisjonis, ELARD (Euroopa 

LEADER Ühendus Maaelu Arenguks) juhatuse liikmena, Eesti regionaalarengu strateegia 

2014-2020 elluviimist koordineeriva töörühma liikmena.  

Lõppenud Maaelu Arengukava (MAK) rakendusperioodil on liidu liikmed saavutanud edu 

paljudes valdkondades – kohalik toit (väiketootjate konkurentsivõimet toetavate piirkondlike 

toiduvõrgustike loomine), maaturism (turismivõrgustike loomine), säästlik energeetika ja 

külaelu arendamine. Seejuures ei ole liidu liikmed piirdunud maaelu arendamisega vaid 

MAK maaelusuuna LEADER-meetme administreerimisega, vaid on paljudel juhtudel 

kujunenud sektoriülesteks piirkondlikeks arendusorganisatsioonideks, kaasates LEADER-

meetme väliseid rahastusallikaid ning maaelu arendamisega seotud organisatsiooni 

väljaspool oma liikmeskonda. 
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Liidu liikmete seas on edukalt rakendatud nii siseriiklikku regionaalset kui rahvusvahelist 

koostööd. Liidu tasandil toimub rahvusvaheline koostöö Euroopa LEADER-tegevustruppide 

katusorganisatsiooni ELARD1-kaudu. Rahvusvahelisel tasandil peetakse LEADER-

lähenemist jätkuvalt edukaks ja positiivseks võimalust maapiirkondade elukvaliteedi 

tõstmisel ja maamajanduse mitmekesistamisel – kogu EL territooriumist on 

tegevusgruppidega kaetud 94,8%. Oma aktiivse osalusega ELARD-i töös (esindatus 

juhatuses, kandideerimine ELARD eesistumiseks 2016. aastaks) ja eduka LEADER-meetme 

rakendamisega (liikmesriikide seas kolmas efektiivsusnäitaja, st 97% vahenditest kasutatud) 

on liit rahvusvahelises koostöös tunnustatud ja kogenud partner.  

Liidu ja selle liikmete eesmärgid ja tegevused on otseselt seotud Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomitee NAT-sektsiooni tegevusvaldkondadega (loodusvarade kasutamine, ühtne 

põllumajanduspoliitika, EL Säästva Arengu Strateegia jne) ja eesmärkidega, mis on seotud 

põllumajandus- ja keskkonnapoliitikate vastavusega majanduskriisi olustikule, et tagada 

majanduskasv, tööhõive (eriti maapiirkondades) ja ostujõud. Nimetatud sektsioon on olnud 

seni aktiivne kaasarääkija maaelu arenguprogrammide rahastamise küsimuses. Liit on 

kogenud, võimeline ja motiveeritud Eesti eduka LEADER-kogemuse ja laiapõhjalise 

liikmeskonna ja rahvusvahelise koostöövõrgustiku baasil osalema efektiivselt Euroopa 

Majandus- ja Sotsiaalkomitee töös ning panustada esmajoones maaeluarengu 

poliitikavaldkonda. See poliitikavaldkond on Euroopa Liidus ja selle institutsioonides ühe 

enam tähtsustatud - vaatamata kiirele linnastumisele elab maapiirkondades 60% EL 

rahvastikust ja neil on oluline osa Euroopa majanduses, kultuuris ja looduskapitalist. 

Valdkonna tähtsust illustreerib Euroopa Parlamendi hiljutine algatus moodustada vastav 

valdkondlik alamgrupp (intergroup RUMRA). 

 

Arvestades liidu eesmärgilisust ja liidu liikmeskonna mitmekesisust ning LEADER-

lähenemise integreeritust ja sektorite vahelisi seoseid, on liidul oma liikmete kaudu teadmisi 

ja teavet, et ka Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee sotsiaalset sidusust, majandusküsimusi 

ja välissuhteid puudutavate arvamuste koostamises aktiivselt osaleda. 

 

                                                 
1 http://www.elard.eu/en_GB/about-elard  
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