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ETTEPANEKUD 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et vaja on tagada seda liiki investeeringute järjepidevus, mida tehakse 

praegu ühise põllumajanduspoliitika teisest sambast, mis on tähtis rahastamisvahend 

mahajäänud piirkondade maa- ja mägipiirkondades majandusarengu kiirendamiseks, 

konkurentsivõime, innovatsiooni ja tööhõive edendamiseks ning maaelu kestliku arengu 

tagamiseks; arvestades, et teises sambas nähakse ette ka rahalised stiimulid 

maapiirkondades investeeringute tegemiseks, et rahuldada konkreetseid piirkondlikke 

vajadusi; arvestades, et need rahalised stiimulid aitavad omakorda täita keskkonnakaitse 

ning kliimamuutuste leevendamise ja nende muutustega kohanemise läbivaid eesmärke; 

arvestades, et esimese sambaga tagatakse stiimulid ja toetus põllumajandus- ja 

agroökoloogilistele tavadele, mis aitavad keskkonda ja annavad inimestele, näiteks 

noortele põllumajandustootjatele, stiimuli põllumajandusega tegeleda; 

B. arvestades, et väikese sissetuleku ja väikese majanduskasvuga piirkondades on 

põllumajanduse osakaal tööhõives EL-28 keskmisest märgatavalt suurem; arvestades, et 

madala sissetulekuga piirkondades on see viis korda ja madala majanduskasvuga 

piirkondades 2,6 korda keskmisest suurem; 

C. arvestades, et raport mahajäänud piirkondade kohta käsitleb valdavalt ajavahemikku 

2000–2013 ja sisaldab ajakohastatud andmeid kuni aastani 2014 või 2015 ning selles ei 

võta arvesse põllumajandust; 

D.  arvestades, et vähene poliitiline prioriseerimine ja vähesed investeeringud, ebapiisav 

füüsiline ja digitaalne infrastruktuur, nõrk ühenduvus, e-teenuste puudulikkus, tihti 

ebapiisav institutsionaalne suutlikkus või kohalike avalike teenuste puudumine, oskuste 

nappus ning maa- ja põllumajanduskogukondade üha suurenev võlakoormus takistavad 

märkimisväärselt elujõuliste ja tasuvate maapiirkondade ettevõtete ja kogukondade 

edukat arengut, sunnivad paljusid noori maapiirkondadest lahkuma ning suurendavad 

kvalifitseeritud tööjõu puudust ja seavad ohtu piirkonna tulevikuväljavaated; 

E. arvestades, et teatavates väikese sissetulekuga ELi piirkondades on maa hõivamine ja 

koondumine suur takistus, mis ei lase neil piirkondadel areneda ja kasvada; 

F. arvestades, et maapiirkondade olukorra parandamine on ELi üks suuremaid ja 

keerulisemaid küsimusi, mida saaks lahendada aruka lähenemisviisi abil; 

G. arvestades, et sooküsimusi käsitletakse tavaliselt pigem „pehmetes“ kui „kõvades“ 

poliitikavaldkondades, näiteks regionaalpoliitikas, kuna „kõvad“ valdkonnad saavad 

rohkem rahalist toetust; 

1. on seisukohal, et põllumajandus, põllumajanduslik toidutööstus ja maapiirkondade 

ettevõtlus on osa maapiirkondade jätkusuutlikku majanduskasvu ja taaselustamist 

edendavast, pereettevõtteid ja uute töökohtade loomist soodustavast lahendusest, kuid 

kasutatakse mooduseid, mis hõlbustavad ulatuslikku ja mittediskrimineerivat sotsiaalset 

kaasatust, ning tegemist on suurepäraste vahenditega, mille abil võidelda vaesuse ja 
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ebavõrdsuse vastu ning suurendada mahajäänud piirkondade sissetulekuid, aidates 

samas säästvalt säilitada maakeskkonda ja arendada ökosüsteemi teenuseid ning 

võidelda maapiirkondade elanikkonna kahanemise ja avalike teenuste kättesaadavuse 

vähenemise vastu; rõhutab põllumajanduse strateegilist rolli mahajäänud piirkondade 

toiduga varustamisel ja toiduga kindlustatuse tagamisel;  

2. leiab, et erilist tähelepanu tuleks pöörata maapiirkondade elanikkonna kahanemisele, 

sealhulgas noorte lahkumisele, kuna noored on nende piirkondade majandusliku ja 

sotsiaalse taaselustamise seisukohalt vajalik ressurss; 

3. märgib, et maapiirkonnad ei ole ainult piirkonnad, kus töötavad põllumajandustootjad ja 

kasvatatakse toitu, vaid maapiirkondades elab miljoneid eurooplasi kogukondades, 

mille võimalused üha vähenevad; 

4. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles investeerima haridusse, et tõmmata kvaliteetseid 

inimressursse põllumajanduslikesse mahajäänud piirkondadesse ja neid seal hoida; 

5. rõhutab maaelu arengu fondide tähtsust nende piirkondade majandusliku 

vastupanuvõime, territoriaalse ühtekuuluvuse ja konkurentsivõime suurendamisel, mis 

tähendab piirkonnaspetsiifiliste projektide rakendamist, toetudes alt üles 

lähenemisviisile, investeeringutele ning koostöö ja infrastruktuuri arendamise 

võimalustele; tunnustab seepärast kohalike tegevusrühmade panust kohalike strateegiate 

väljatöötamisse, sidusrühmade võrgustike toetamisse ning programmi LEADER 

üksikprojektide hindamisse ja heakskiitmisse ning nõuab sellest tulenevalt suurema 

toetuseosa eraldamist kogukonna juhitud kohaliku arengu toetamiseks, mis aitaks 

lahendada probleeme ja suurendada suutlikkust; rõhutab, et oluline on teadmussiire ja 

põllumajanduslike uuenduste kergema kättesaadavuse tagamine mahajäänud 

piirkondade jaoks; toonitab, et noorte kaasamine põllumajanduslikku tegevusse 

parandab tulemusi, sest noored panustavad innovaatiliste lahendustega ja toovad 

põllumajandusse kaasaegse tehnoloogia; 

6.  rõhutab, et tähtis on säilitada pärast 2020. aastat ELi regionaalarengu fondid, et 

rahuldada nende piirkondade vajadusi, võttes eelkõige arvesse põllumajanduse 

kasvupotentsiaali ning pidades samal ajal silmas vajadust rahastada jätkuvalt kõiki ELi 

piirkondi, kuna globaliseerumise, kliimamuutuste ja tööstusliku ülemineku mõju ei 

piirdu vähemarenenud piirkondadega, nagu on märgitud Euroopa Komisjoni 7. 

ühtekuuluvusaruandes, vaid need mõjutavad märkimisväärselt ka näiteks hõredalt 

asustatud alasid; tunnistab esimese samba maksekavade olulist rolli eelkõige 

mahajäänud piirkondade jaoks ja kutsub seetõttu üles säilitama neid võimalikult 

praegusele ühisele põllumajanduspoliitikale lähedasel tasemel;  

7.  rõhutab, et ELi eelarvele langevast survest hoolimata ei tohi maaelu arengu ja ühise 

põllumajanduspoliitika rahastamine ohtu sattuda; rõhutab, et Brexit mõjutab kõiki 

liikmesriike ning võib maapiirkondadele negatiivset mõju avaldada; nõuab nende 

piirkondade väljaselgitamist ja toetamist; 

8. rõhutab, et maaelu arengu fonde tuleb paindlikumalt hallata, ja toonitab, et oluline on 

põllumajanduse rahastamine eelarvepiirangutest lahutada; 

9. rõhutab, et terviklikud ja õigeaegsed arengustrateegiad on vajalikud mitte ainult 



 

AD\1143565ET.docx 5/8 PE612.186v02-00 

 ET 

põllumajanduslike mahajäänud piirkondade põhiprobleemide lahendamiseks, vaid ka 

selleks, et suurendada nende suutlikkust võtta kasutusele uus tehnoloogia, hoida ja ligi 

meelitada andekaid inimesi ning luua ja stimuleerida uusi investeeringuid; 

10. on seisukohal, et üks suuremaid ülesandeid mahajäänud piirkondades on 

põllumajanduse tootlikkuse ja tööhõive suurendamine; 

11. rõhutab, millist olulist koostoimet võib anda põllumajanduse suur, kuigi vähenev 

osakaal mahajäänud piirkondade tööhõives, pidades silmas väljavaadet luua tugev alus 

traditsiooniliste kvaliteettoodete arendamisele, nagu geograafilise tähisega tooted, 

mägipiirkondade tooted ja kohalikud tunnustooted, ning edendada toiduga kindlustatust 

ja keskkonnasäästlikkuse meetmeid; märgib ka turismi ning eriti maa- ja 

põllumajandusturismi arendamise võimalusi; rõhutab Euroopa Parlamendi 2015. aasta 

üleskutset laiendada kogu ELi hõlmavat geograafilise tähise kaitset 

mittepõllumajanduslikele toodetele; on veendunud, et selline laiendamine hoogustaks 

kõigi ELi maapiirkondade arengut, lisades väärtust traditsioonilistele toodetele ja luues 

maapiirkondades töökohti; palub komisjonil esitada seadusandliku ettepaneku, et 

laiendada geograafilise tähise kaitset mittepõllumajanduslikele toodetele; 

12. rõhutab, et tähtis on toetada kohalikke algatusi, mis on suunatud kohalike toodete 

töötlemisele, turustamisele, levitamisele ja tarbimisele, samuti toetada kohapealset 

kaubandust; 

13. rõhutab innovatsiooni, sobivas mahus digiteerimise ning kohalike (tervishoiu-, sotsiaal-, 

posti-) teenuste ja infrastruktuuri parandamise tähtsust, kuna see loob soodsa keskkonna 

ja tugeva aluse mahajäänud piirkondade majanduskasvu ergutamiseks ja ühtekuuluvuse 

suurendamiseks; rõhutab, et hea infrastruktuur ja eelkõige kiire internetiühenduse 

tagamine on maapiirkondade elujõulisuse eeltingimus ning võib aidata lahendada 

maapiirkondade elanikkonna kahanemise probleemi ning meelitada sinna piirkondade 

majanduskasvu jaoks vajalikku kõrgetasemelist tööjõudu; tuletab meelde, et haridus ja 

koolitus on arengu jaoks hädavajalikud ja neid saab veelgi tõhustada veebipõhise 

seotuse abil; väljendab rahulolu põllumajanduse tulevikku käsitleva komisjoni 

aruteludokumendi üle, milles nähakse ette investeeringute suurem koondumine 

märkimisväärse tööhõive potentsiaaliga ringmajanduse valdkonda ning nn arukate 

külade algatuse arendamine kohalike kogukondade toetamise kaudu, pidades silmas 

digiteerimist ja teenuste infrastruktuuri väljaarendamist; 

14. rõhutab sotsiaalse põllumajanduse mudeli tähtsust ja potentsiaali maapiirkondade 

inimeste ühendajana ning eelkõige põllumajanduse kodanikele lähendamise moodusena; 

on seisukohal, et see mudel on oluline vahend, mis võimaldab kohalikule kogukonnale 

mitmesuguseid kasulikke tugiteenuseid ning samal ajal ühendab põllumajandustootjaid 

laiema kogukonnaga; 

15. märgib, et innovaatiliste projektide (nagu arukate külade algatus) täielik rakendamine 

sõltub suuresti laiendatud ühenduvusest ja haridusest; nõuab lisameetmete rakendamist 

maapiirkondade elanikkonna kahanemise peatamiseks, põllumajandusliku 

pereettevõtluse, parema keskkonnajuhtimise ja sotsiaalse kaasatuse edendamiseks, 

vaesuse vähendamiseks ja töökohtade loomiseks aruka lähenemisviisi abil; 

16. märgib, et traditsiooniliste soorollide muutmise soodustamine, et naistel oleks üha enam 
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võimalik osa saada piirkondliku laienemise eelistest, on oma olemuselt väärtuslik ja 

võib tugevdada ka kaubanduse ja tööstuse konkurentsivõimet, eriti mahajäänud 

piirkondades; 

17. väljendab rahulolu, et komisjon on seadnud ühise põllumajanduspoliitika järgmise 

reformi raames prioriteediks põlvkondade vahetuse; on seisukohal, et see lähenemisviis 

aitab kaasa ELi maapiirkondade jätkusuutlikkusele; 

18. märgib, et paljudele põllumajandustootjatele, eriti mahajäänud piirkondades, on 

mitmekesistamine muutunud möödapääsmatuks lisasissetuleku võimaluste allikaks; 

19.  rõhutab, et hästi ühendatud territooriumid, mis seavad prioriteediks maapiirkonnad ja 

edendavad neid, on väga olulised teaduspartnerluste, sh Euroopa 

innovatsioonipartnerluse algatuste jaoks, kuna innovaatilised meetodid võiksid aidata 

edendada mahajäänud maapiirkondade põllumajanduse ja sellega seotud äritegevuse 

kestlikku arengut; on seisukohal, et sellega seoses on kõige olulisem vajadus edendada 

koostööd ELi NUTS 2. tasandi piirkondade vahel; 

20. rõhutab territoriaalse lähenemisviisi kasulikkust, kuna selline lähenemisviis tagab iga 

piirkonna jaoks piisava infrastruktuuri ja sotsiaalse kapitali; rõhutab, et 

maapiirkondades on vaja selliseid teenuseid nagu kutsealane nõustamine, 

finantsnõustamine ja põllumajandusettevõtete juhtimistavade alane nõustamine, et 

leevendada põllumajandustootmisega kaasnevaid pingeid; kordab, et nende piirkondade 

säilitamiseks on väga oluline osutada avalikke teenuseid, nagu haridus, kutseõpe, 

tervishoid, avalikud sotsiaalteenused, ühistransport ja riiklikud postiteenused; kutsub 

liikmesriike üles kaaluma võimalust aidata mahajäänud piirkondade kogukondadel 

vastavate vahendite abil luua tootmisrajatisi, mis loovad suletud tootmisahela ning 

aitavad jätta lisandväärtust loovad protsessid asjaomastesse piirkondadesse, kuna 

sellega luuakse elujõuline maamajandus ning pööratakse maapiirkondade elanikkonna 

kahanemine elanikkonna kasvuks; 

21. kutsub komisjoni üles tagama, et kaasrahastamine Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide raames jääks stabiilsuse ja kasvu pakti piirangute alt välja; 
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