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ETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. toob välja, et vaesumine ja tõrjutus ei esine üksnes linnapiirkondades, need nähtused 
puudutavad ka maapiirkondi, ehkki võivad seal esineda teistsugusel kujul eelkõige selle 
tõttu, et maapiirkondades kombineerub sotsiaalne tõrjutus piirkondliku tõrjutusega; nende 
alade kõrvalejäämine majandusarengust avaldab mõju kõigile ühiskonnarühmadele, kes 
seal elavad;

2. rõhutab, et kuigi naistel on maapiirkondade majanduses kanda keskne roll, ei ole nad 
otsuseid tegevates organites peaaegu üldse esindatud, mistõttu tuleks kõigil tasanditel 
võtta meetmeid selleks, et naised oleks paremini esindatud ühistutes, ametiühingutes või 
kohalikes poliitilistes ühendustes, ning võtta vastu konkreetseid meetmeid naiste 
toetamiseks maapiirkondades, et tagada nende õigused ja võidelda vaesuse vastu;

3. rõhutab, et kuigi hooajatöötajad on alati olnud üks kõige ohualtimatest rühmadest 
maapiirkondades, on hooajatöö praegu suurelt osalt võõrtöötajate pärusmaa; on seetõttu 
seisukohal, et hooajatöötajatele tuleks võimaldada sarnased töölepingud ja töötingimused 
nagu kohalikele töötajatele;

4. on seisukohal, et kuigi maapiirkondadest väljarändamine oli varem varuväljapääs algsest 
tegevusest kõrvale tõrjutud põllumeestele, siis tänaseks on olukord muutunud, kuna töötus 
lööb kõige valusamalt lihttöölisi; seetõttu on maapiirkondadesse rajatud tööstusüksused 
restruktureerimise ja ümberpaigutamise esimeste ohvrite hulgas, mistõttu väheneb 
võimalus töötada mitmel kohal, millele raskustesse sattunud põllumehed said varem loota, 
et teenida lisa põllumajandusest saadavale tulule; selline olukord kiirendab nende 
vaesumist veelgi;

5. kutsub üles säilitama majanduslikult tasuvat tegevust maapiirkondades, seejuures tuleb 
pöörata erilist tähelepanu peretalundusele ning väikestele ja keskmise suurusega 
põllumajandusettevõtetele, eelkõige ühise põllumajanduspoliitika läbivaatamise kaudu, et 
muuta see õiglasemaks; tähelepanu tuleb pöörata ka mittepõllumajanduslikule 
ettevõtlustegevusele, mis pakub tooteid ja teenuseid, mis on möödapääsmatud hoidmaks 
inimesi maal ning soodustamaks uute elanike siirdumist maapiirkondadesse;

6. tõstab esile, et põllumajandustegevus on sageli ainus tegevus maapiirkondades; rõhutab 
seetõttu vajadust säilitada kvaliteetsed avalikud teenused maapiirkondades, kaasa arvatud 
mägistes piirkondades ja äärepoolseimates piirkondades, et võidelda eraldatuse vastu ning 
tagada üldine juurdepääs haridusele, tervishoiule, transpordile, kommunikatsioonile, 
kultuurile ning võimaldada põllumeestele ja nende perekondadele väärikas elu; on 
seisukohal, et tuleb kasutada stiimuleid noorte põllumeeste maapiirkondadesse asumiseks, 
ent põllumajandusettevõtte elujõulisuse kõrval tuleb rõhku panna ka maapiirkondade 
elamiskõlblikuks muutmisele, soodustades võrdset juurdepääsu avalikele teenustele 
(postkontorid, koolid, ühistransport, tervishoiuteenused jne) ning avalike teenuste 
(hooldusteenused väikelastele ja eakatele inimestele, sotsiaal- ja üürikorterid jne) ja 
avalike kooskäimiskohtade (poed, kohvikud, kultuurikeskused jne) säilimist, mis aitavad 
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eraldatusest välja murda; 

7. on seisukohal, et energia tootmine kohalikes jõujaamades taastuvatest energiaallikatest, 
nagu põllumajanduslik biogaas ja puiduhake, võib aidata taaselustada maapiirkondade ja 
äärepoolseimate piirkondade majandust ning toetada säästvat energiapoliitikat, eeldusel, et 
tagatakse protsessi positiivne CO2 bilanss ning on võimalik vältida negatiivset mõju 
toiduainetega kindlustamisele rahvusvahelisel tasandil; nõuab, et investeeritaks rohkem 
struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi vahendeid sellise energiatootmise tehnoloogiate 
väljatöötamiseks; 

8. rõhutab, kui tähtis on maapiirkondades tööhõive seisukohast ning vaesuse ja 
maapiirkondadest väljarändamise vältimiseks põllumajanduslik ja mittepõllumajanduslik 
ettevõtlustegevus, nagu põllumajandustoodete töötlemine ja otsemüük, turism, teenused 
ning väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted; nõuab seega, et parandataks kutseõppe 
võimalusi maapiirkondades, et toetada ettevõtete arengut;

9. on seisukohal, et erilist tähelepanu tuleb pöörata uutele liikmesriikidele, sest ehkki 
turumajandusele ülemineku perioodil toimus nendes riikides ränne maapiirkondadesse, 
võib see suundumus tulevikus pöörduda, süvendades vaesumisega seotud probleeme mitte 
üksnes maal, vaid ka linnapiirkondades;

10. rõhutab, et rahvastiku madal tihedus maapiirkondades ja sellest tulenev nõrk mõju 
valimistulemustele omab tagajärgi poliitiliste valikute tegemise osas; märgib, et tööalase 
konkurentsivõime suurendamisel julgustatakse tööotsijaid spetsialiseeruma, kuid seda on 
keeruline ühildada maapiirkondade töökohtade ebakindlusest tingitud mitmel kohal 
töötamisega; toob ühtlasi välja, et noortele põllumeestele tuleks anda ulatuslikumat 
toetust, et võidelda rahvaarvu vähenemisega maapiirkondades;

11. rõhutab, et tuleb jälgida, et maapiirkondade arengule kulutatud vahendid, nii 
regionaalpoliitika kui ka ühise põllumajanduspoliitika vahendid, oleksid omavahel 
kooskõlas ja täiendaksid üksteist; 

12. rõhutab vajadust kaitsta põllumajanduse traditsioonilisi vorme, nagu väikesed 
põllumajandusettevõtted, mis toetavad maapiirkondade kogukondade ühtekuuluvust 
äärepoolseimates piirkondades;

13. rõhutab vajadust suurendada toetust põllumeeste ühingutele, ühistutele, veinitootjate 
ühistutele ning teistele kohalikele käsitööettevõtetele ja muudele põllumajandust 
täiendavatele tegevusaladele, et hõlbustada toodangu realiseerimist ja lähipiirkonna 
turgude teket ning tugevdada sidet tootja ja tarbija vahel.
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