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YMP:N TOINEN PILARI: MAASEUDUN
KEHITTÄMISPOLITIIKKA

Yhteisen maatalouspolitiikan viimeisimmässä uudistuksessa säilytettiin maatalouspolitiikan
kaksipilarinen rakenne. Maaseudun kehittämispolitiikka muodostaakin yhä yhteisen
maatalouspolitiikan toisen pilarin. Pilarin pääperiaatteet säilyivät ennallaan: yhteisrahoitus,
maa- tai aluetason monivuotinen ohjelmasuunnittelu unionin toimenpidevalikoiman pohjalta
jne. Uusi järjestelmä jättää jäsenvaltioille aiempaa enemmän liikkumavaraa.

OIKEUSPERUSTA

— Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 38–44 artikla

— asetus (EU) N:o 1303/2013 (EUVL L 347, 20.12.2013) (Euroopan rakenne- ja
investointirahastoja koskevat yleiset säännökset)

— asetus (EU) N:o 1305/2013 (EUVL L 347, 20.12.2013) (tuki maaseudun kehittämiseen)

— asetus (EU) N:o 1306/2013 (EUVL L 347, 20.12.2013) (yhteisen maatalouspolitiikan
rahoitus, hallinnointi ja seuranta)

TEHTÄVÄT JA PRIORITEETIT

Maaseudun kehitystä tukeva Euroopan unionin politiikka lanseerattiin YMP:n toisen
pilarin nimellä maatalouspolitiikan Agenda 2000 -uudistuksessa. Sitä rahoitetaan
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (lyhytnimeltään maaseuturahasto).
Maaseuturahaston tehtävänä on edesauttaa Eurooppa 2020 -strategian (unionin kasvu- ja
työllisyysstrategian) toteuttamista tukemalla maaseudun kestävää kehitystä. Se edistää unionin
maatalousalan kehittymistä alueellisesti ja ympäristön kannalta tasapainoisemmaksi sekä
ilmastomyönteisemmäksi, ilmastonmuutoksen paremmin kestäväksi, kilpailukykyisemmäksi ja
innovatiivisemmaksi.
Uudessa maaseudun kehittämispolitiikassa keskitytään kaudella 2014–2020 kuuteen
prioriteettiin:
— tietämyksen siirron ja innovaatioiden edistäminen maa- ja metsätaloudessa

(tietämyspohjan kehittäminen maaseudulla ja yhteyksien vahvistaminen maatalouden,
metsätalouden sekä tutkimuksen välillä)

— kaikenlaisen maatalouden elinkelpoisuuden ja kilpailukyvyn parantaminen sekä
innovatiivisen maatilateknologian ja kestävän metsänhoidon edistäminen

— elintarvikeketjun organisoitumisen edistäminen, eläinten hyvinvointi ja maatalouden
riskienhallinta

— maa- ja metsätalouteen liittyvien ekosysteemien ennallistaminen, säilyttäminen ja
parantaminen (biologinen monimuotoisuus, vesivarat, maaperä)
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— voimavarojen (vesi, energia) tehokkaan käytön sekä vähähiiliseen talouteen
siirtymisen edistäminen (uusiutuvien energialähteiden käyttö, kasvihuonekaasupäästöjen
vähentäminen, hiilen sitominen ja talteenotto)

— sosiaalisen osallisuuden, köyhyyden vähentämisen ja taloudellisen kehityksen edistäminen
maaseudulla (työpaikkojen luomisen helpottaminen, paikallisen kehittämisen edistäminen,
tieto- ja viestintäteknologian saavutettavuuden parantaminen).

Kuten ennenkin, maaseudun kehittämispolitiikan täytäntöönpano tukeutuu jäsenvaltioiden
(tai niiden alueiden) laatimiin maaseudun kehittämisohjelmiin. Näillä monivuotisilla
ohjelmilla toteutetaan räätälöity toimintasuunnitelma, joka vastaa samalla jäsenvaltioiden
(tai alueiden) erityistarpeita ja unionin tason maaseudun kehittämispolitiikan prioriteetteja.
Ohjelmat perustuvat joukkoon toimenpiteitä, joita yhdistellään ja jotka valitaan unionin
”toimenpidevalikoimasta”. Nämä toimenpiteet esitellään asetuksessa (EU) N:o 1305/2013,
ja niitä yhteisrahoitetaan maaseuturahastosta. Yhteisrahoitusosuus vaihtelee alueen ja
toimenpiteen mukaan. Ohjelmille on saatava komission hyväksyntä, ja niihin on sisällyttävä
rahoitussuunnitelma ja joukko tulosindikaattoreita. Komissio ja jäsenvaltiot perustavat
yhteistyössä yhteisen järjestelmän maaseudun kehittämispolitiikan seurantaa ja arviointia
varten.
Kuluvalla ohjelmakaudella painotetaan maaseuturahaston toiminnan koordinoimista muiden
Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) kanssa, joita ovat koheesiopolitiikan
rahastot (koheesiorahasto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto
(ESR)) sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR). Näille rahastoille on vahvistettu
yhteiset säännöt (asetus (EU) N:o 1303/2013) muun muassa yhteisestä strategiakehyksestä, jolla
helpotetaan ohjelmatyötä ja ERI-rahastojen tukitoimien alakohtaista ja alueellista koordinointia
unionissa. Kukin jäsenvaltio laatii yhteisen strategiakehyksen perusteella vuosiksi 2014–
2020 kumppanuussopimuksen, jossa on esitettävä järjestelyt, joilla edistetään ERI-rahastojen
yhdennettyä käyttöä.

UNIONIN TOIMENPIDEVALIKOIMA

Toimenpiteet kattavat seuraavat osa-alueet:
— tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koskevat toimet (ammatillinen koulutus, tiedotustoimet

ym.)

— neuvonta-, tilanhoito- ja lomituspalvelut

— maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmät (viljelijöiden liittyminen
laatujärjestelmiin)

— investoinnit fyysiseen omaisuuteen (maataloustuotteiden jalostus, infrastruktuuri, maatilan
kokonaistoiminnan ja kestävyyden parantaminen ym.)

— luonnonkatastrofien ja muiden katastrofien vahingoittamien maatalouden
tuotantomahdollisuuksien palauttaminen ja aiheellisten ennalta ehkäisevien toimien
käyttöönotto

— tila- ja yritystoiminnan kehittäminen (yrityksen perustamistuki nuorille viljelijöille,
maatalouden ulkopuolinen toiminta maaseudulla ym.)

— peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (laajakaista, kulttuuritoiminta,
matkailuinfrastruktuuri ym.)
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— investoinnit metsäalueiden kehittämiseen ja metsien elinkelpoisuuden parantamiseen
(metsitys ja metsämaan muodostaminen; peltometsätalousjärjestelmien käyttöönotto,
metsäpaloista, luonnonkatastrofeista ja muista katastrofeista, tuholaiset ja
taudit sekä ilmaston liittyvät uhat mukaan luettuina, metsille aiheutuvien
vahinkojen ennalta ehkäiseminen ja korjaaminen; investoinnit, joilla parannetaan
metsäekosysteemien häiriönsietokykyä ja ympäristöarvoa sekä metsäekosysteemien
potentiaalia ilmastonmuutoksen hillitsemiseen; investoinnit metsätalouden tekniikoihin
sekä metsätuotteiden jalostukseen, käyttöönottoon ja kaupan pitämiseen)

— tuottajaryhmien ja -organisaatioiden perustaminen

— sellaisten maanviljelykäytäntöjen säilyttäminen ja näitä käytäntöjä koskevien tarvittavien
muutosten edistäminen, joiden vaikutus ympäristöön ja ilmastoon on myönteinen
(nk. maatalouden ympäristö- ja ilmastopalvelut); näiden toimenpiteiden sisällyttäminen
maaseudun kehittämisohjelmiin on pakollista, ja sitoumusten on ylitettävä pakolliset
vaatimukset

— luonnonmukaisen maatalouden tuet (tuki tuotantosuunnan muuttamiseen tai
luonnonmukaisten maatalouskäytäntöjen ylläpitämiseen)

— Natura 2000 -tuet ja vesipolitiikan puitedirektiivin mukaiset tuet

— tuet alueille, joilla on luonnonoloista johtuvia tai muita erityisrajoitteita

— tuet eläinten hyvinvointia edistäviin toimiin

— tuet metsätalouden ympäristö- ja ilmastopalveluja ja metsien suojelua edistäviin toimiin

— maa- ja metsätalousalan sekä elintarvikeketjun toimijoiden yhteistyön kannustaminen
(klusterien ja verkostojen perustaminen, maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä koskevan
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden toimijaryhmien perustaminen)

— riskienhallinnan välineet: sato-, eläin- ja kasvivakuutusmaksut, keskinäiset
rahastot epäsuotuisien sääolojen, eläin- tai kasvitautien, tuholaisvahingon taikka
ympäristövahingon varalta, tulojen vakauttamisväline (taloudellinen tuki keskinäisille
rahastoille, joista maksetaan korvausta viljelijöille, joiden tulot laskevat voimakkaasti)

— Kroatian täydentävät kansalliset suorat tuet

— tuki paikallisille Leader-hankkeille (yhteisöaloite maaseudun kehittämistä koskevien
hankkeiden tukemiseksi)

— tekninen apu.

Asetuksen liitteessä on ohjeellinen luettelo eri prioriteettien kannalta tärkeistä toimenpiteistä.
Myös Leader-lähestymistapa on säilytetty. Lähestymistavassa on kyse paikallisyhteisöjen
johdolla tapahtuvasta paikallisesta kehittämisestä. Maaseuturahastosta rahoitetaan lisäksi
eurooppalaista verkostoa, jonka tehtävänä on verkottaa unionissa maaseudun kehittämisen
alalla toimivat kansalliset verkostot, järjestöt ja hallintoviranomaiset, ja eurooppalaisen
innovaatiokumppanuuden verkostoa, joka tuo yhteen maatalousalan toimijat ja tutkijat
ja edistää tietojen vaihtoa. Asetuksessa annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus toteuttaa
temaattisia alaohjelmia, jotka liittyvät nuoriin viljelijöihin, pientiloihin, vuoristoalueisiin,
lyhyisiin toimitusketjuihin, maaseudun naisiin, ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja
siihen sopeutumiseen, biologiseen monimuotoisuuteen sekä tiettyjen maataloussektorien
rakenneuudistukseen. Joillekin näistä aihealueista voidaan myöntää maaseuturahastosta
korotettua tukea.
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RAHOITUSNÄKÖKOHDAT

Vuosia 2014–2020 koskevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahastolle (maaseuturahastolle) on varattu 99,6 miljardia euroa (käypinä
hintoina, YMP:n täytäntöönpanoon liittyvien jäsenvaltioiden päätösten johdosta tehtyjen
pilarien välisten määrärahasiirtojen jälkeen). Ranska (11,4 miljardia), Italia (10,4 miljardia),
Saksa (9,4 miljardia) ja Puola (8,7 miljardia) saavat eniten maaseuturahaston tukea. Kun mukaan
lasketaan jäsenvaltioiden maksuosuudet, YMP:n toisen pilarin täytäntöönpanoon osoitetaan
yhteensä 161 miljardia euroa tällä kaudella. Maaseuturahaston varoista vähintään 30 prosenttia
on osoitettava ympäristö- ja ilmastoalan investointeihin, metsäalueiden kehittämiseen ja
metsien elinkelpoisuuden parantamiseen tehtäviin investointeihin, maatalouden ympäristö- ja
ilmastopalveluihin, luonnonmukaiseen maatalouteen ja Natura 2000 -tukiin. Lisäksi vähintään
5 prosenttia maaseuturahaston rahoituksesta on varattava Leader-lähestymistapaan. Tuen
määrät ja tukiprosentit esitetään asetuksen liitteessä II. Esimerkiksi nuorille viljelijöille
voidaan maksaa yrityksen perustamistukea 70 000 euroa, tilan laatujärjestelmiä voidaan tukea
3 000 eurolla vuodessa ja monivuotisista viljelmistä voi saada luonnonmukaisen maatalouden
tukea 900 euroa vuodessa.

TÄYTÄNTÖÖNPANO

Komissio hyväksyi kaikki 118 maaseudun kehittämisohjelmaa, jotka 28 jäsenvaltiota olivat
laatineet, yhden vuoden ajanjaksolla (joulukuun 2014 ja joulukuun 2015 välisenä aikana).
Jäsenvaltioista kaksikymmentä keskittää täytäntöönpanon yhteen kansalliseen ohjelmaan,
kun taas kahdeksan muuta jäsenvaltiota toteuttaa useamman erillisen ohjelman (esimerkiksi
maantieteellisen tai hallinnollisen rakenteensa mukaan). Toisen pilarin täytäntöönpano on
hyvin erilaista eri jäsenvaltioissa, ja se vaihtelee myös jäsenvaltioiden sisällä. Saatavilla
olevista ensimmäisistä analyyseista käy ilmi, että jäsenvaltiot painottavat usein jatkuvuutta
toimenpiteissään. Toimenpidevalikoiman suosituimmat kolme toimenpidettä ovat investoinnit
fyysiseen omaisuuteen (23 prosenttia julkisten menojen kokonaismäärästä), maatalouden
ympäristö- ja ilmastopalvelut (17 prosenttia) ja tuet alueille, joilla on luonnonoloista johtuvia
tai muita erityisrajoitteita (16 prosenttia). Nämä olivat suosituimpia myös kaudella 2007–
2013. Joitakin muutoksia on kuitenkin tapahtunut. Esimerkiksi rahoitusta maatalousalan
toimijoiden yhteistyön edistämiseen on lisätty. Kauden uutuuksia, kuten temaattisia alaohjelmia
ja rahoitusvälineitä, on käytetty hyvin vähän. Myös toisen pilarin täytäntöönpanoon liittyviin
hallinnollisiin hankaluuksiin on kiinnitetty usein huomiota. Syyskuussa 2016 järjestettiin
unionin konferenssi (”Cork 2.0”), jossa pohdittiin toisen pilarin tulevaisuutta (5.2.9).

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Viimeisin yhteisen maatalouspolitiikan uudistus hyväksyttiin ensi kertaa tavallisessa
lainsäätämisjärjestyksessä (nk. yhteispäätösmenettelyssä) (5.2.3). Euroopan parlamentti
hyödynsi kaikin puolin lainsäätäjän valtuuksiaan ja sai muun muassa läpi edellä
mainitun vaatimuksen 30 prosentin vähimmäisosuudesta ja vaatimuksen maaseuturahaston
yhteisrahoitusosuuden asettamisesta 85 prosenttiin vähemmän kehittyneiden alueiden,
syrjäisimpien alueiden ja Egeanmeren pienten saarten osalta (neuvosto ehdotti 75 prosentin
yhteisrahoitusosuutta). Parlamentin saavutuksiin voidaan lukea myös se, että luonnonoloista
johtuvista tai muista erityisrajoitteista kärsiville alueille maksettavien tukien hehtaarikohtaiseksi
enimmäismääräksi vahvistettiin 450 euroa/hehtaari, kun se komission alkuperäisessä
ehdotuksessa oli 300 euroa/hehtaari (jota määrää tuki myös neuvosto).

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_5.2.9.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_5.2.3.pdf
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