
AD\738815FI.doc PE406.045v02-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

2008/2100(INI)

11.9.2008

LAUSUNTO
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta

aluekehitysvaliokunnalle

koheesiopolitiikan täydentävyydestä ja sen yhteensovittamisesta maaseudun 
kehitystoimien kanssa
(2008/2100(INI))

Valmistelija: Bernadette Bourzai



PE406.045v02-00 2/6 AD\738815FI.doc

FI

PA_NonLeg



AD\738815FI.doc 3/6 PE406.045v02-00

FI

EHDOTUKSET

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

1. katsoo, että jaettaessa rakennerahastojen määrärahoja Lissabonin strategian tavoitteisiin 
ohjelmakaudella 2007–2013 on otettava huomioon alueiden erityispiirteet, koska vaarana 
on, että se tapahtuu alueelliseen koheesioon ja alueellisten erojen kaventamiseen liittyvien 
tavoitteiden kustannuksella;

2. korostaa, että maaseudun kehittämispolitiikan on liityttävä yhteisen maatalouspolitiikan 
(YMP) toimintalinjoihin ja täydennettävä niitä siten, että otetaan huomioon sen 
yleisemmät tavoitteet, kuten maataloustuotannon ja maanviljelijöiden tulojen lisääminen, 
markkinoiden vakauttaminen ja elintarvikkeiden toimitusten ja riittävyyden 
varmistaminen;

3. korostaa, että maaseutualueiden ei ole helppo mukautua tähän aluepolitiikan uuteen 
suuntaukseen erityispiirteidensä vuoksi: maaseudun väestö vanhenee, alueiden 
saavutettavuus on vaikeaa riittämättömien viestintä- ja liikenneverkkojen vuoksi,
maaltapako jatkuu, maaseudun väestö on huonommin koulutettua, infrastruktuuri ja 
julkiset palvelut ovat puutteellisia, maaseudun väestö joutuu yhdistämään useita 
elinkeinoja, ja maaseudulla ei ole teknisiä valmiuksia hankkeiden toteuttamiseen sekä 
yrityksiä ja koulutus- ja tutkimuslaitoksia yhdistävien asiantuntijakeskusten 
perustamiseen;

4. muistuttaa tässä yhteydessä, että kaikkien alueiden koko EU:ssa, mukaan lukien 
maaseutualueet ja syrjäiset alueet, olisi voitava hyötyä periaatteessa samoista 
kehitysmahdollisuuksista, jotta vältetään heikoimmassa asemassa olevien alueiden 
alueellinen syrjäytyminen entisestään;

5. korostaa, että hyvin monilla maaseutualueilla etenkin nuorten ja naisten 
kehitysmahdollisuuksia heikentävät vaikeudet hyödyntää julkisia palveluja, työpaikkojen 
puute ja ikäpyramidi;

6. huomauttaa, että tietyillä alueilla tarjolla ei ole vaihtoehtoja tietyntyyppiselle 
maataloustuotannolle, joka on monissa tapauksissa ympäristö- ja aluepoliittisista syistä 
säilytettävä hinnalla millä hyvänsä, etenkin kun on kyse syrjäisistä alueista ja ylänköjen 
viljelyalueista, joita uhkaa aavikoituminen;

7. muistuttaa, että 15. ja 16. kesäkuuta 2001 järjestetty Göteborgin Eurooppa-neuvosto 
laajensi Lissabonin tavoitteita kestävyyteen ja koheesioon ja että maaseudun 
kehittämispolitiikan tavoitteena on nimenomaan kestävä maatalous, maaseudulla 
harjoitettavan muun kuin maataloustoiminnan säilyttäminen, paikallisten 
kehitysmahdollisuuksien esiin tuominen, ympäristönsuojelu, tasapainoinen 
aluesuunnittelu ja pienten ja keskisuurten yritysten kehittäminen;
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8. korostaa, että kestävä ja tasapainoinen alueellinen kehitys on mahdollista vain, jos 
maaseutu- ja kaupunkialueiden välinen vuorovaikutus – esimerkiksi koulutuksen, 
integraation, elintarvikehuollon, jätehuollon, energiankulutuksen ja ympäristönsuojelun 
alalla – perustuu lähestymistapaan, jossa otetaan kummankin edut yhtäläisesti huomioon; 
korostaa myös, että tätä tarkoitusta varten olisi perustettava erityisiä kaupunki- ja 
maaseutualueiden suhteita koskevia ohjelmia;

9. katsoo, että maaseudun kohtaamat tulevaisuuden haasteet edellyttävät tasapainoista 
kehittämispolitiikkaa, johon osallistuvat kaikki sosiaaliset ja taloudelliset toimijat, mukaan 
lukien tuotanto- ja palvelualojen pienyritykset ja mikroyritykset, kun otetaan huomioon 
niiden merkitys alueiden integroidun kehityksen kannalta;

10. katsoo, että uusissa jäsenvaltioissa maaseudun kehittämispolitiikan on tähdättävä 
maatalouden tehokkuuden parantamiseen ja maaseudun ja kaupunkien välisten 
taloudellisten kehityserojen kaventamiseen, esimerkiksi tukemalla muuta kuin 
maanviljelystoimintaa, ja että tähän tavoitteeseen voidaan pyrkiä myös rakennerahastojen 
avulla;

11. katsoo, että EU:n tehtävänä on helpottaa maatalouden rakenneuudistusta ja edistää 
kestävää taloudellista ja sosiaalista kehitystä sekä kaupunkien ja maaseudun välisiä 
tasapainoisia suhteita, erityisesti uusissa jäsenvaltioissa;

12. on tyytyväinen Salzburgissa vuonna 2003 pidetyn maaseudun kehittämistä käsitelleen 
toisen konferenssin kunnianhimoisiin tavoitteisiin mutta pitää valitettavana sitä, että 
YMP:n toisen pilarin rahoitusta on merkittävästi heikennetty, mikä on vaarassa aiheuttaa 
tehottomuutta ja tehdä eron viljelijöiden ja maaseudun muiden asukkaiden välille;

13.  katsoo, että uusien jäsenvaltioiden maatalousrakenteiden lujittamista varten toista pilaria 
ei pitäisi vahvistaa siirtämällä siihen varoja ensimmäisestä pilarista, vaan niitä olisi 
tuettava myöntämällä maaseudun kehittämisohjelmiin varoja rakennerahastoista ja 
koheesiorahastosta;

14. suosittelee, että komissio arvioi kaikkia välineitä, joita käytetään Euroopan 
maaseuturahaston, aluekehitysrahaston ja sosiaalirahaston ohjelmasuunnitteluun ja 
määrärahojen toteutumiseen alueittain, jotta varmistettaisiin, että maaseutualueita 
kehitetään mahdollisimman tehokkaasti varoja jaettaessa;

15. kehottaa jälleen analysoimaan yksityiskohtaisesti maaseudun eri taloudellisille toimijoille
– niin maatalouden toimijoille kuin muillekin toimijoille – koituvat edut sekä saavutetut 
tulokset erityisesti työpaikkojen luomisen ja säilyttämisen alalla; kehottaa komissiota 
jälleen toteuttamaan tarkan aluekohtaisen tutkimuksen. jonka avulla voidaan määritellä 
kyseisiä toimijoita koskevat tukitarpeet, jotta voidaan laatia uutta ja johdonmukaisesti 
perusteltua maaseutupolitiikkaa;

16. katsoo, että on tarpeen tehostaa hallintoa ja kumppanuutta siten, että julkishallinto sekä 
kaikki taloudelliset toimijat ja työmarkkinaosapuolet toimivat tiiviimmässä yhteistyössä 
yhteisön tasolla sekä kansallisella ja paikallisella tasolla paikallisten 
maaseutupolitiikkojen määrittelemiseksi, täytäntöönpanemiseksi ja seuraamiseksi;
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17. ehdottaa, että vuonna 2014 alkavasta varainhoitovuodesta alkaen ryhdytään toimiin, joilla 
varmistetaan, että rakennerahastot kohdennetaan selkeämmin maaseutualueiden tarpeiden 
mukaan ja että YMP:n toisen pilarin rahoitusta laajennetaan maatalousalan ulkopuolelle, 
jotta taataan integroitu maaseutupolitiikka; kehottaa näin ollen varmistamaan YMP:n ja 
koheesiopolitiikan välisen tiiviimmän synergian; myöntää, että näitä kahta politiikkaa on
koordinoitava entistä paremmin, jotta edistetään alueellisten ja maaseudun 
kehittämispolitiikkojen synergiaa ja täydentävyyttä, minkä avulla niiden tavoitteet voidaan 
panna täytäntöön laaja-alaisesti ja integroidusti;

18. huomauttaa, että on kehitettävä johdonmukainen, pitkän aikavälin maaseudun 
kehittämisstrategia, jotta helpotetaan kaiken käytettävissä olevan rahoituksen 
mahdollisimman tehokasta käyttöä.

19. pyytää, että komissio perustaa osana YMP:n terveystarkastusta vuoteen 2011 mennessä 
korkean tason työryhmän, joka laatii ehdotuksia maaseudun talouden ja kaikkien 
maaseutualueilla asuvien tulevaisuuden turvaamiseksi vuoden 2013 jälkeen.
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