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ETTEPANEKUD

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

1. on seisukohal, et struktuurifondide kohandamisel Lissaboni strateegia eesmärkidega 
programmiperioodil 2007–2013 tuleb arvesse võtta piirkondade eripära, sest muidu võib 
see seada ohtu territoriaalse ühtekuuluvuse ja piirkondlike erinevuste leevendamise 
eesmärkide saavutamise;

2. rõhutab, et maaelu arengu poliitika peab kaasnema ühise põllumajanduspoliitika 
algatustega ja neid täiendama, võttes arvesse selle üldisemaid eesmärke, nagu 
põllumajandustoodangu ja -sissetulekute suurendamine, turu stabiliseerimine ning 
varustuskindlus ja toiduainete piisavus; 

3. rõhutab, et maapiirkondades võib ette tulla raskusi regionaalpoliitika uue suundumusega 
kohanemisel seoses nende eripäraga: vananev elanikkond, juurdepääsuprobleemid 
ebapiisavate side- ja transpordivõrkude tõttu, pidev väljaränne maapiirkondadest, 
maaelanikkonna madalam haridustase, infrastruktuuri ja avalike teenuste puudus, 
maaettevõtjate tegelemine mitme eri tegevusvaldkonnaga, vähesed projektide koostamise 
ning ettevõtteid ja haridus- ja teadusasutusi ühendavate pädevuskeskuste loomise oskused;

4. tuletab sellega seoses meelde, et kõigil ühenduse kui terviku piirkondadel, sealhulgas 
maa- ja äärepiirkondadel, peavad põhimõtteliselt olema samad arenemisvõimalused, et 
vältida kõige ebasoodsamas olukorras olevate piirkondade suuremat piirkondlikku 
tõrjutust;

5. rõhutab, et seoses raskustega avalike teenuste kättesaadavuses, töökohtade puuduse ja 
vanusepüramiidiga on arenguvõimalused, eriti noorte ja naiste arenguvõimalused paljudes 
maapiirkondades piiratud;

6. märgib, et mõnedes piirkondades puuduvad alternatiivid teatavatele 
põllumajandustootmise vormidele, mida tuleb paljudel juhtudel keskkonna- ja 
regionaalpoliitilistel põhjusel iga hinna eest säilitada, eeskätt kaugetes ja kõrgustikel 
asuvates kõrbestumise all kannatavates põllumajanduspiirkondades;

7. tuletab meelde, et Göteborgis 15. ja 16. juunil 2001. aastal toimunud Euroopa Ülemkogul 
laiendati Lissaboni eesmärke jätkusuutlikkusele ja ühtekuuluvusele ning maaelu arengu 
poliitika on eelkõige suunatud säästvale põllumajandusele, mittepõllumajanduslike 
tegevuste säilitamisele maal, kohaliku arengupotentsiaali väärtustamisele, 
keskkonnakaitsele, tasakaalustatud maakorraldusele ja VKEde arendamisele;

8. rõhutab, et jätkusuutlik ja tasakaalustatud regionaalareng saab olla edukas ainult siis, kui
maa- ja linnapiirkondade vastastikune toime – näiteks hariduse, integratsiooni, 
toiduainetega varustatuse, jäätmetöötluse, energiatarbimise ja keskkonnakaitse alal –
põhineb lähenemisel, mis võrdselt peegeldab nii maa- kui ka linnapiirkondade huve; 
toonitab ka, et selle eesmärgi saavutamiseks tuleks maa- ja linnapiirkondade suhetele 
pühendada konkreetsed programmid;
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9. on veendunud, et tulevikus maapiirkondade ees seisvad probleemid nõuavad 
tasakaalustatud poliitikat, mis hõlmab kõiki sotsiaal- ja majanduselus osalejaid, sealhulgas 
tootmis- ja teenindussektori väike- ja mikroettevõtjaid, arvestades nende rolli terviklikus 
kohalikus arengus;

10. on arvamusel, et uute liikmesriikide puhul peab maaelu arengu poliitika olema suunatud 
põllumajanduse tõhususe parandamisele ning linna ja maa vahelise majandusarengu lõhe 
vähendamisele, muu hulgas põllumajandusvälise tegevuse toetamise teel, kusjuures seda 
eesmärki on võimalik saavutada ka struktuurifondide kasutamisega;

11. on veendunud, et ELi roll on hõlbustada põllumajanduse ümberkorraldamist, 
jätkusuutlikku majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning tasakaalustatud suhet maa ja 
linna vahel, eelkõige uutes liikmesriikides;

12. väljendab rahulolu seoses 2003. aastal Salzburgis toimunud maaeluarengu konverentsil 
püstitatud kõrgete eesmärkidega, kuid avaldab kahetsust, et viimases finantsperspektiivis 
vähendati oluliselt ühise põllumajanduspoliitika teise samba rahastamist, mis võib 
suurendada ebaefektiivsust ning põllumajandusettevõtjate ja maaelanikkonna üksteisest 
kaugenemise ohtu;

13. on seisukohal, et uute liikmesriikide põllumajandusstruktuuride tugevdamiseks ei tohi 
uutes liikmesriikides teise samba meetmeid tugevdada, kandes selleks üle esimesele 
sambale eraldatud vahendeid, vaid neid tuleks toetada struktuurifondide ja 
Ühtekuuluvusfondi maaelu arengu programmide toetustest; 

14. soovitab komisjonil anda hinnang kõikidele Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist, Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Euroopa Sotsiaalfondist 
antavatele vahenditele, mida kasutatakse programmitöö rakendamiseks ja rahastamiseks 
piirkonniti eesmärgiga teha kindlaks, kas vahendite jagamisega aidatakse maapiirkondadel 
võimalikult tulemuslikult areneda;

15. kordab oma nõudmist viia läbi üksikasjalik analüüs kasu kohta, mida saavad erinevad 
põllumajanduslikud ja põllumajandusvälised maapiirkondade majanduselus osalejad, 
samuti tulemuste kohta, eelkõige töökohtade loomise ja säilitamise osas; kordab oma 
üleskutset komisjonile viia läbi üksikasjalik uuring piirkondade lõikes, mis võimaldaks 
teha kindlaks majanduselus osalejate toetusvajaduse, et määratleda uus ja selgelt 
põhjendatud maapiirkondade poliitika;

16. on veendunud, et kohaliku maaelu arengu poliitika määratlemiseks, rakendamiseks ja 
järelevalveks on vaja parandada haldamist ja partnerlussuhteid, tihendades selleks 
koordineerimist Euroopa, riigi ja kohaliku tasandi ametivõimude ja kõigi majandus- ja 
sotsiaalpartnerite vahel;

17. teeb ettepaneku võtta alates 2014. aastal algavast rahastamisperioodist meetmeid, et 
tagada struktuurifondide konkreetsem suunitlus maapiirkondade huvidele ning ühise 
põllumajanduspoliitika teise samba rahastamise laiendamine väljapoole 
põllumajandussektorit eemärgiga tagada terviklik maaelu arengu poliitika; nõuab seetõttu 
suuremat ühise põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika vahelist sünergiat;
tunnistab vajadust parema koordineerimise järele nende kahe poliitikavaldkonna vahel;
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18. märgib, et on vaja välja töötada järjekindel ja pikaajaline maaelu arengu strateegia, et 
soodustada olemasolevate rahastamisvahendite kõige tõhusamat ja tulemuslikumat 
kasutamist;

19. nõuab, et komisjon moodustaks 2011. aastaks ühise põllumajanduspoliitika 
„tervisekontrolli” raames kõrgetasemelise töörühma, kes esitaks ettepanekud 
maapiirkondade majanduse ja kõigi maapiirkondades elavate isikute tuleviku 
kindlustamise kohta pärast 2013. aastat.
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