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EHDOTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta kehottaa aluekehitysvaliokuntaa, asiasta 
vastuussa olevana valiokuntana, liittämään päätöslauselmaehdotukseensa seuraavat 
ehdotukset:

1. katsoo, etteivät köyhtyminen ja syrjäytyminen ole vain kaupungeille ominaisia ilmiöitä, 
vaan koskevat myös maaseutua, vaikka ne voivat siellä saada erityiset muodot lähinnä 
siksi, että maaseudulla sosiaaliseen syrjäytymiseen liittyy alueellinen syrjäytyminen ja että 
näillä taloudellisen kehityksen ulkopuolelle jääneillä alueilla ongelma koskee kaikkia 
yhteiskuntaluokkia;

2. korostaa, että vaikka naisilla on merkittävä asema maaseudun taloudessa, heitä ei juuri 
näy päätöksenteossa; katsoo, että näin ollen on syytä toteuttaa toimenpiteitä kaikilla 
tasoilla, jotta naiset olisivat paremmin edustettuina osuuskunnissa, ammattijärjestöissä ja 
jopa paikallisviranomaisten keskuudessa ja toteutettava erityisiä maaseudun naisille 
suunnattuja tukitoimenpiteitä, joilla taattaisiin heidän oikeutensa ja torjuttaisiin köyhyyttä;

3. korostaa, että kausityöläiset ovat aina kuuluneet maaseudun heikoimmassa asemassa 
oleviin ryhmiin ja nykyään kausitöiden tekijöinä ovat suurimmalta osin siirtotyöläiset; 
katsoo, että näin ollen olisi varmistettava, että heillä olisi vastaavat työsopimukset ja 
työolot kuin alueella pysyvästi asuvilla työntekijöillä;

4. katsoo, että vaikka aiemmin maaltapako saattoi toimia ulospääsykeinona alkuperäisestä 
toiminnastaan syrjään joutuneille viljelijöille, näin ei enää ole, sillä työttömyys koettelee 
voimakkaasti ammattitaidottomia; lisää, että maaseudulle perustetut teollisuuslaitokset 
joutuvat ensimmäisinä rakenneuudistusten ja tuotannon muualle siirron kohteiksi, mikä 
vähentää mahdollisuuksia toimia useissa eri ammateissa, minkä varaan vaikeuksissa olleet 
pienviljelijät saattoivat muinoin laskea täydentääkseen maataloudesta saamiaan tuloja, ja 
nopeuttaa köyhtymistä;

5. kehottaa palkatun tuotantotoiminnan säilyttämiseen maaseudulla, mikä edellyttää erityisen 
huomion kiinnittämistä perheviljelmiin sekä pieniin ja keskisuuriin maatiloihin, erityisesti 
tarkistamalla yhteistä maatalouspolitiikkaa, jotta siitä saataisiin tasapuolisempaa, mutta 
myös muuta maatalouden ulkopuolista yritystoimintaa, jolla tarjotaan tuotteita ja 
palveluita, jotka ovat välttämättömiä nykyisten asukkaiden säilyttämiseksi ja uusien 
asukkaiden vastaanottamiseksi;

6. huomauttaa, että maanviljely on usein viimeinen jäljellä oleva toiminta maaseutualueilla; 
korostaa näin ollen, että on tärkeää säilyttää korkealaatuiset julkiset palvelut 
maaseutualueilla (vuoristoalueet ja erittäin syrjäiset alueet mukaan luettuna), jotta 
torjuttaisiin syrjäytymistä ja saataisiin koulutukseen, terveydenhuoltoon, liikenteeseen ja 
viestintään, kulttuuriin ja arvokkaaseen elämään liittyvät palvelut viljelijöiden ja heidän 
perheidensä ulottuville; katsoo näin ollen, että on otettava käyttöön kannustimia, joilla 
rohkaistaan nuoria viljelijöitä tilojen perustamiseen, ja että tilojen elinkelpoisuuden lisäksi 
on keskityttävä erityisesti julkisten palvelujen tasavertaiseen saatavuuteen (postipalvelut, 
koulut, julkinen liikenne, terveydenhuoltopalvelut jne.) ja julkisten palvelujen 
säilyttämiseen (lasten päivähoitopalvelut, ikääntyneiden palvelut, tuetut asumismuodot ja 
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vuokra-asunnot jne.) sekä sosiaalisen elämän mahdollistavien tilojen, joilla torjutaan 
syrjäytymistä, säilyttämiseen (kaupat, kahvilat, kulttuurikeskukset jne.);

7. katsoo, että energiantuotanto uusiutuvista energianlähteistä, kuten maatalouden 
biokaasuista ja metsätaloudesta saatavasta puuhakepolttoaineesta paikallisissa 
energiantuotantolaitoksissa, voi elvyttää maaseutualueiden ja syrjäisten alueiden talouksia 
ja tukea kestävää energiapolitiikkaa edellyttäen että tuotannossa varmistetaan positiivinen 
hiilitase ja vältetään haittavaikutukset kansainväliselle elintarvikkeiden saannin 
turvaamiselle ja maatalouden ekosysteemeille; kehottaa investoimaan lisää rakenne- ja 
koheesiorahastojen varoja tällaisen energiantuotannon kehittämiseen;

8. korostaa, että maataloustoiminta ja muu taloudellinen toiminta (kuten maataloustuotteiden 
jalostus ja suoramarkkinointi, matkailu, palvelut, pk-yritykset) maaseudulla ovat tärkeitä 
työllisyyden kannalta ja köyhyyden ja maaltapaon torjunnassa; kehottaa siksi parantamaan 
mahdollisuuksia ammatilliseen koulutukseen maaseudulla yritysten kehittämisen 
tukemiseksi;

9. katsoo, että uusiin jäsenvaltioihin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä vaikka näissä 
maissa oli markkinatalouteen siirtymäkaudella maaseudulle suuntautuneita muuttoaaltoja, 
suuntaus voi vastaisuudessa kääntyä päinvastaiseksi ja siten kärjistää köyhyysongelmia 
maaseudun lisäksi myös kaupungeissa;

10. korostaa, että harvaan asuttu maaseutu ja näin ollen sen heikko merkitys vaaleissa ovat 
myös seurausta poliittisista valinnoista; katsoo näin ollen, että ammattiin pääsyn suhteen 
kannustetaan erikoistumiseen, mikä ei sovi yhteen maaseudun edellyttämän 
moniosaamisen ja työpaikkojen epävarmuuden kanssa; korostaa lisäksi, että nuoria 
viljelijöitä on ehdottomasti tuettava maaseudun autioitumisen torjumiseksi;

11. korostaa, että on huolehdittava maaseutualueiden kehittämiseen kohdistettujen varojen 
yhteen sovittamisesta ja täydentävyydestä riippumatta siitä ovatko ne peräisin 
aluepolitiikasta vai yhteisestä maatalouspolitiikasta;

12. korostaa, että on tärkeää suojella perinteisiä maatalouden toimintamuotoja, kuten 
pienviljelyä, jotka edistävät syrjäisten alueiden maaseutuyhteisöjen koheesiota; 

13. korostaa, että on lisättävä tukea viljelijäjärjestöille, osuuskunnille, viiniosuuskunnille ja 
muille paikallisille elimille käsiteollisuuden ja muiden maatalouden oheistoimintojen 
aloilla tuotannon markkinoille saattamisen helpottamiseksi, paikallisten lähimarkkinoiden 
luomiseksi ja tuottajien ja kuluttajien lähentämiseksi toisiinsa.
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