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EHDOTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
aluekehitysvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka 
se myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon 17. kesäkuuta 2020 hyväksytyn komission kertomuksen Euroopan 
väestörakenteen muutoksen vaikutuksista,

– ottaa huomioon 14. marraskuuta 2017 antamansa päätöslauselman alueiden käyttöön 
ottamista koheesiopolitiikan välineistä väestörakenteen muutokseen varautumiseksi1,

A. ottaa huomioon, että Euroopan alueilla tapahtuu tällä hetkellä suuria väestörakenteen 
muutoksia, joista voidaan mainita esimerkiksi alhainen syntyvyys, korkea kuolleisuus, 
väestön ikääntyminen ja jatkuva maaltapako;

B. toteaa, että maaseutualueet ja heikommassa asemassa olevat alueet eivät usein pysty 
saavuttamaan samoja taloudellisia indikaattoreita tiettynä ajanjaksona kuin muut alueet, 
mikä näyttää joissain tapauksissa aiheuttavan ongelmia haettaessa tukea;

C. ottaa huomioon, että maaseutualueilla ja erityisesti syrjäisillä alueilla asuvat 
maataloustyöntekijät kärsivät väestörakenteen haitoista ja ovat paljon suuremmassa 
köyhyys- ja syrjäytymisvaarassa;

D. ottaa huomioon, että väestökadosta kärsivillä maaseutualueilla maata saatetaan hylätä, 
metsäpalojen riski saattaa kasvaa ja alueiden talouden elpymisessä saattaa esiintyä 
ongelmia2;

E. katsoo, että jo vakiintuneiden suuntausten ja pandemian vuoksi on tarkistettava 
ensisijaisesti alhaiseen syntyvyyteen ja maaseudun väestökatoon keskittyviä politiikkoja 
ja välineitä, joilla vastataan väestörakenteen haasteeseen erityisesti unionin harvaan 
asutuilla ja haavoittuvilla alueilla; katsoo, että Euroopassa on tuettava politiikkoja, joilla 
pyritään lisäämään syntyvyyttä;

F. ottaa huomioon, että väestörakenteen muutoksiin ja väestökatoon liittyvät kysymykset 
rasittavat voimakkaasti maaseutualueita, syrjäisiä ja harvaan asuttuja alueita ja saaria ja 
vaikuttavat kielteisesti ikääntymiseen, sukupolvenvaihdokseen ja maatalouden 
kehitykseen;

G. toteaa, että EU:n koheesiopolitiikalla edistetään keskeisesti digitaalisten 
sisämarkkinoiden tavoitteiden saavuttamista konkreettisesti erityisesti Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) merkittävien määrärahojen avulla;

H. ottaa huomioon, että maaseutualueiden osuus unionin alueesta on 44 prosenttia;

I. ottaa huomioon, että yksi keskeisistä maaseudun elinkeinoelämään vaikuttavista 
kysymyksistä on maataloustuotannon pienenevä osuus; ottaa huomioon, että tietojen 

1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0427.
2 Forest fires – Sparking firesmart policies in the EU, Euroopan komissio (2018). 
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mukaan vain 10,7 prosenttia EU:n viljelijöistä on 40-vuotiaita tai sitä nuorempia ja että 
maatalousväestö ikääntyy, mikä vaikuttaa maatalousalaan;

J. katsoo, että maaseutualueiden tarpeita, jotka liittyvät väestörakenteen muutokseen, on 
käsiteltävä koordinoidummin ja tehokkaammin;

1. panee merkille väestörakenteellisen ongelman vakavuuden ja sen yhteyden 
sosioekonomiseen todellisuuteen; katsoo, että maaseutualueille on luotava uusia 
mahdollisuuksia ja tulevaisuuteen suuntautuvia investointeja esimerkiksi kehittämällä 
lyhyitä toimitusketjuja ja alueellisia elintarvikemarkkinoita;

2. korostaa, että jäsenvaltioiden välillä ja niiden sisällä on eroja mahdollisuuksissa hankkia 
maata sekä saada yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) suoraa tukea ja muuta tukea, ja 
toteaa, että tämä on yksi niistä ongelmista, jotka on ratkaistava, jotta voidaan pysäyttää 
alueellinen taantuminen sekä saada ikääntyneet jäämään eläkkeelle maatalouden 
harjoittamisesta ja kannustaa nuoria ryhtymään viljelijöiksi;

3. odottaa uusien sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ohjelmien, kuten perustuloa koskevien 
pilottihankkeiden, käyttöönottoa maaseutualueilla;

4. kehottaa kiinnittämään huomiota siihen, että on tärkeää varmistaa palvelujen saatavuus 
eri alueilla, sillä palvelujen väheneminen kannustaa ikääntyneitä jäämään aiemmin 
eläkkeelle ja muuttamaan kaupunkeihin, joissa palveluja on paremmin saatavilla;

5. korostaa, että maaseudun jatkuvalla väestökadolla, joka johtaa julkisten palveluiden 
saatavuuteen ja riittäviin terveydenhuoltopalveluihin liittyviin ongelmiin, on vakavia 
taloudellisia ja sosiaalisia seurauksia, sillä se aiheuttaa valtavia haasteita Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmassa ja muissa EU:n politiikoissa, kuten YMP:ssä, 
vahvistettujen kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiselle; korostaa, että Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman kattamissa investoinneissa olisi otettava huomioon 
väestörakenteelliset tekijät;

6. kehottaa komissiota pellolta pöytään -strategiaa ja biodiversiteettistrategiaa koskevia 
poliittisia suuntaviivoja kehittäessään tarjoamaan konkreettisia ratkaisuja väestön 
pitämiseksi maaseudulla yhteistyössä jäsenvaltioiden ja omalta osaltaan nykyisten 
työpaikkojen turvaamiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen myötävaikuttavien alue- ja 
paikallisviranomaisten kanssa ja tekemään maaseudusta houkuttavamman 
ammattitaitoisille työntekijöille, erityisesti rakenteellisesti heikommilla alueilla, 
erityisesti lisäämällä maatalouden arvostusta alueillamme;

7. pyytää komissiota käyttämään kumpaakin strategiaa maatalousalaa ja maaseutualueita 
koskevan mielikuvan parantamiseen ja pitämään samalla mielessä, että maataloutta 
koskevan tiedon puute edistää virheellistä kuvaa viljelijöiden työstä ja heidän 
panoksestaan ympäristölle;

8. kehottaa komissiota edistämään paikallistalouksien kehitystä työpaikkojen luomiseksi;

9. pyytää, että yritysten ja hallintoelinten hallinnollista taakkaa vähennetään karsimalla 
vaatimuksia ja lisäämällä oikeusvarmuutta, mikä siten parantaisi olosuhteita paikallisen 
tukemisen onnistumiseksi ja poistaisi investointien esteitä;
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10. toteaa, että kiertotalouden ja biotalouden avulla on mahdollista saavuttaa tehokkaampi 
maatalouselintarvikeala; kehottaa kehittämään sääntelyä, jossa otetaan huomioon 
maatalouden erityistarpeet, jotta maaseudulle voidaan luoda uusia mahdollisuuksia 
tukemalla nuoria, vähentämällä byrokratiaa ja edistämällä digitalisaatiota ja yrittäjyyttä;

11. korostaa YMP:n keskeistä roolia maaseudun ja maatalouden työpaikkojen 
säilyttämisessä ja luomisessa, mutta tunnustaa myös sen rajoitteet; pyytää siksi, että 
koheesiopolitiikassa ja unionin uudessa elpymisrahastossa otetaan paremmin huomioon 
maaseudun tarpeet ja täydennetään pyrkimyksiä ja etsitään uusia synergioita;

12. kehottaa komissiota varmistamaan, että etusijalle asetetaan mahdollisuuksien luominen 
työmarkkinoille, energiasiirtymän tukeminen sekä liikenne- ja 
laajakaistainfrastruktuurin kehittäminen, jotta voidaan vastata rakenteellisiin haasteisiin, 
jotka ovat maaseudulta poismuuton pääasiallisia syitä;

13. pyytää komissiota sisällyttämään tulevaan julkaisuunsa maaseutualueita koskevan 
pitkän aikavälin visiosta yksityiskohtaisen analyysin maatalouden, karjanhoidon ja 
metsänhoidon roolista maaseudun elinkeinoelämän moottoreina;

14. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita tehokkaammin välittämään tai kertomaan EU:n 
koheesiopolitiikan positiivisista vaikutuksista ja onnistuneista tuloksista;

15. korostaa kestävän maatalouden mahdollisuuksia luoda kunnollisia ja pitkäaikaisia 
työpaikkoja maaseutualueilla;

16. korostaa, että on edistettävä ja kehitettävä hankkeita, joilla edistetään nuorten paluuta 
maaseudulle tukemalla nuorisotyöllisyyttä, digitaalisia yhteyksiä ja yrittäjyyttä 
jäsenvaltioiden parhaiden käytäntöjen avulla;

17. toteaa, että tehokkaimpia politiikkoja väestöhaasteisiin vastaamiseksi ovat sellaiset, 
joilla pyritään pitkän aikavälin tavoitteisiin ja jotka ovat tulosta paikallisten toimijoiden 
ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan yhteisestä sopimisesta;

18. huomauttaa, että komission toistuvista lausunnoista huolimatta meillä ei vieläkään ole 
käytössämme pitkän aikavälin lähestymistapaa, jonka avulla maaseutualueet voisivat 
kohdata väestöhaasteet, köyhyyden uhan ja palveluiden rajallisen saatavuuden;

19. kehottaa komissiota pitämään väestörakenteeseen liittyviä näkökohtia kiinteänä osana 
kaikkia koheesiopolitiikan välineitä; korostaa, että on tärkeää sovittaa mahdolliset 
unionin tason aloitteet yhteen jäsenvaltioiden väestöhaastetta koskevien strategioiden 
kanssa;

20. katsoo, että uuden yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa laadittujen strategisten 
suunnitelmien on oltava joustavia ja sisällettävä erityisiä työkaluja digitalisaation, 
maaseudun liikkuvuuden ja älykkäiden kylien kehittämisen tukemiseksi;

21. huomauttaa, että koheesiopolitiikassa on panostettava päättäväisemmin maaseudun 
innovointiin; korostaa, että yhdessä yhteisen maatalouspolitiikan kanssa niiden on 
tarjottava ratkaisuja, joiden avulla perhetilat voivat hyötyä innovoinnista ja uusista 
teknologioista;
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22. korostaa, että maatalouden taloudellisen kannattavuuden turvaaminen on välttämätöntä, 
jotta maaseutuun kohdistetut väestöpolitiikat onnistuvat ja edistävät elinvoimaisia 
maaseutualueita, jotka houkuttelevat nuoria sukupolvia;

23. vaatii suurempaa poliittista kunnianhimoa sukupolvenvaihdosten edistämiseksi 
merkittävillä muutoksilla maan saatavuuteen ja luoton saatavuuteen; vaatii, että nuoria 
viljelijöitä tuetaan kokonaisvaltaisesti unionin politiikoilla, jotka eivät rajoitu ainoastaan 
yhteiseen maatalouspolitiikkaan, joka joutuu vastaamaan useampiin tavoitteisiin 
vähemmin varoin;

24. katsoo, että nuorten ja uusien viljelijöiden saamiseksi paremmin mukaan 
maataloustoimintaan on ensiarvoisen tärkeää kannustaa maatilojen siirtoon ja vähentää 
siihen liittyvää byrokratiaa sekä taata eläkkeelle siirtyville viljelijöille mahdollisuus 
arvokkaaseen toiminnan lopettamiseen;

25. toteaa, että naisilla on keskeinen asema maataloudessa; vaatii laatimaan maaseudulle 
sellaiset toimintaedellytykset, että kaikkien sukupolvien naiset voivat jäädä asumaan 
lähelle maaseutua ja näin osallistua näiden alueiden elvyttämiseen ja kehittämiseen;

26. tukee monipuolistamiseen ja innovointiin perustuvia aloitteita, joilla pyritään 
parantamaan maaseudun työpaikkojen laatua; katsoo, että Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmaan kuuluvien lukuisten strategioiden puitteissa laadituissa lukuisissa 
strategioissa ja suunnitelmissa olisi pyrittävä tähän tavoitteeseen ensisijaisesti ja 
koordinoiden toimet jäsenvaltioiden kanssa;

27. tukee innovointia ja digitalisaatiota elävän, dynaamisen ja taloudellisesti elinkelpoisen 
maaseudun edistämiseksi; pyytää komissiota kehittämään älykkäitä kaupunkeja ja kyliä 
koskeviin aloitteisiin perustuvan uuden välineen, jolla edistetään yritysten ja startup-
yritysten kehittämistä kaupunkien läheisyydessä ja syrjäisimmillä alueilla sijaitsevilla 
maaseutualueilla ja sitä kautta näiden alueiden talouden rakennetta ja 
tuotantorakennetta, jotta voidaan tasoittaa tietä maaseutualueiden digitaalitaloudelle;

28. kehottaa komissiota tukemaan uusiutuvien energialähteiden rahoitusta osana Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmaa ja biotalouden toimintaohjelmaa työpaikkojen luomiseksi 
ja monien maaseutualueiden talouden uudistamiseksi; pyytää jäsenvaltioita 
harkitsemaan tietoteknisiä taitoja koskevien koulutusmoduulien käynnistämistä alueilla, 
joissa nämä taidot eivät ole tyydyttävällä tasolla; korostaa, että paikalliset 
toimintaryhmät ovat edistäneet merkittävästi talouden alojen välisten vuorovaikutusten 
vahvistamista maaseudun elinkeinoelämän aloilla ja ovat antaneet merkittävän 
panoksen maaseudun kehittämispolitiikkojen täytäntöönpanoon;

29. palauttaa mieliin, että syrjäisimpiä alueita varten on laadittava kattava kansanterveyttä 
koskeva suunnitelma, jotta merentakaisten alueiden, erityisesti maaseutualueiden, 
kaikilla asukkailla on käytettävissään puhdasta juomavettä;

30. korostaa yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen aloitteiden keskeistä roolia elävien ja 
menestyvien paikallisten maaseututalouksien säilyttämisessä ja palauttamisessa sekä 
tarvetta pitää Leader-toimien rahoitus riittävällä tasolla; kehottaa jäsenvaltioita 
hyödyntämään täysimääräisesti Leader-ohjelman resursseja;
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31. pyytää asiaan liittyviä kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason viranomaisia 
harkitsemaan sellaisten koulutusmoduulien perustamista osaksi pakollista koulutusta, 
joilla pyritään luomaan ja/tai vahvistamaan yhteyttä kaupunkialueiden oppilaiden ja 
muiden kuin kaupunkialueiden toimintojen ja elämäntapojen välillä, jotta lisätään 
tulevien sukupolvien tietoa maaseutualueista ja vahvistetaan heidän yhteyttään siihen;

32. korostaa, että investoinneista tälle alalle olisi tehtävä maaseuturahaston painopiste;

33. korostaa, että pienten ja keskisuurten yritysten ja käsityöläisten liikkuvuuden ja 
verkostoitumismahdollisuuksien edistäminen sekä innovatiivisten toimien tukeminen 
katsotaan maaseutualueiden olennaisiksi menestystekijöiksi;

34. toteaa, että tehokas liikkuvuusjärjestelmä on yksi alueiden taloudellisen kehityksen, 
alueellisen yhteenkuuluvuuden ja alueiden potentiaalin kehittämisen edellytyksistä; 
korostaa, että sen vuoksi liikenneyhteyksien kehittämiseen ja ylläpitoon on myönnettävä 
tarvittavaa rahoitusta ja siten kannustettava ikääntyneitä sukupolvia pysymään 
maaseudulla pidempään ja houkuteltava kaupunkikeskusten nuoria työskentelemään 
maaseudulle;

35. pitää valitettavana, että monivuotista rahoituskehystä koskevassa sopimuksessa ei 
tälläkään kertaa pyritä vastaamaan väestörakenteen kielteisen muutoksen asettamiin 
haasteisiin; pitää mannermaan ja syrjäisimpien alueiden kannalta valitettavina tehtyjä 
leikkauksia kahteen keskeiseen unionin välineeseen, joilla edistetään maaseutualueiden 
kestävää kehitystä, koheesiopolitiikkaa ja YMP:tä; pitää valitettavana, että monivuotista 
rahoituskehystä koskevassa sopimuksessa ei pyritä vastaamaan väestörakenteen 
muutoksen asettamiin haasteisiin;

36. pitää valitettavana, että erityisesti syrjäiseen sijaintiin ja saaristoluonteeseen liittyviä 
vaihtoehtoja koskevan ohjelman kaltaisten ohjelmien määrärahoihin tehtävät 
leikkaukset vaikuttavat ensimmäiseksi syrjäisimpiin alueisiin;

37. pitää valitettavana, että syrjäisimmät alueet kärsivät saaristoluonteestaan, syrjäisestä 
maantieteellisestä sijainnistaan ja alueiden nuorten tulevaisuudennäkymien puutteesta, 
vaikka SEUT-sopimuksen 349 artiklan olisi tarjottava niille mahdollisuus ratkaista 
nämä ongelmat;

38. toivoo, että otettaisiin kaikkia yrityksiä varten käyttöön laaja liiketoiminnan siirtoa 
koskeva järjestely, joka mahdollistaisi sen, että nuoret voisivat työllistyä, taloudellista 
toimintaa voitaisiin jatkaa ja voitaisiin tarjota riittävä eläke niille, jotka lopettavat 
liiketoiminnan harjoittamisen; panee merkille, että näiden toimenpiteiden avulla 
parannettaisiin maaseudun elinkeinoelämän, kuten maatalouden, houkuttelevuutta ja 
niistä olisi hyötyä Euroopan maaseudulle ja syrjäisimmille alueille.
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