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Struktuuripoliitika reform ajavahemikuks 2007–2013 tõi endaga kaasa muutused 
rahastamiskorralduses ja selle poliitika alusel antava abi eraldamise põhimõtetes.

Üks oluline muutus oli ühise põllumajanduspoliitikaga (ÜPP) seotud uue Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) loomine.

Kui finantsperspektiiv 2000–2006 sidus maaelu arengu rahastamise struktuurifondide ja 
ühtekuuluvuspoliitikaga, lahutades selle ÜPP rahastamisest, siis uue finantsraamistiku 2007–
2013 alusel moodustab EAFRD osa ÜPPga seotud eraldistest ning on seetõttu 
ühtekuuluvuspoliitikast lahutatud.

Õigusloojate eesmärk EAFRDi lahutamisel teistest struktuurifondidest ja sidumisel ÜPPga oli 
soodustada seda tüüpi rahastamise kasutamist ja lihtsustada tervikliku lähenemisviisi 
kasutuselevõttu maapiirkondades.

Nende muudatuste edu pandiks oli aga piisav abi kooskõlastamine eri fondide vahel, eeskätt 
Euroopa Regionaalarengu Fondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Sotsiaalfondi vahel, ning 
nende vastastikune täiendavus.

Nimetatud muutuste sisseviimise järel kerkib aga küsimus, kas selline lahutamine on ikka 
toonud kaasa olemasolevate vahendite tõhusama kasutamise.

Ühise põllumajanduspoliitika sidumine maaelu arengu rahastamisega lihtsustab 
raamatupidamist ainult näiliselt. Tegelikkuses tähendab see mittepõllumajandusliku 
rahastamise eemaldamist ühtekuuluvuspoliitika rakendusalast ja laiemast 
regionaalarengu perspektiivist ning selle tulemusena kas mõne eesmärgi dubleerimist 
(näiteks keskkonnakaitse ja haridus) või nende väljajäämist mõlemast valdkonnast.

Seetõttu on oht, et kehtivate eelarvepiirangute tõttu kasutatakse ERDFist saadavaid vahendeid 
suurel määral majandusliku konkurentsivõime tõstmiseks kõige dünaamilisemates 
piirkondades või suuremates linnades, samas kui EAFRD vahendid suunatakse 
põllumajanduse konkurentsivõime parandamisele.

Selles olukorras jääks toetus põllumajandusega mitteseotud tegevustele ja VKEde arendamine 
maapiirkondades kahe fondi vahelisse alasse ega saaks kummastki rahastamist.

Samuti võiks tekkida puudus vahenditest, millega tagada maapiirkondades põhilised avalikud 
teenused ja investeeringud infrastruktuuri, mille rahastamisse peaks oma panuse andma ka 
Ühtekuuluvusfond. 

Sellega seoses muutub eriti oluliseks maaelu arengu läbipaistva ja pikaajalise strateegia 
väljatöötamine riiklikul ja piirkondlikul tasandil, et oleks võimalik teha täpselt kindlaks 
maaelu arengu prioriteedid ja eesmärgid ning kohandada need eri rahastamisallikatega.

Teise samba sidumine ühtekuuluvuspoliitika meetmetega nõuaks aga siiski tegevuse tihedat 
kooskõlastamist riiklikul tasandil.

Peale selle tuleb uurida arengut ja maaelu arengu rahastamise vahendeid mõjutavaid 
lisategureid.
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1. See, mis on maapiirkond, tuleb veel täpselt määratleda. See tähendab, et maaelu arengust 
rääkides on oluline mõelda, kuidas määratleda maapiirkondi nende iseloomujoonte ja 
arengueesmärkide kaudu.

Tavaliselt on maapiirkondi võimalik linnapiirkondadest eristada nende väiksema 
asustustiheduse, tööhõive erineva struktuuri, madalama sissetuleku ja avalikele hüvedele 
halvema juurdepääsu abil. Territoriaalse ühtekuuluvuse seisukohast ei tohiks madalam 
asustustihedus olla otsustav tunnus.

Sotsiaalsete struktuuride, sealhulgas tööhõivestruktuuride kaasajastamine on üks liidu 
arengueesmärke. Tööhõivestruktuuride ühtlustamine maa- ja linnapiirkondades võimaldab 
seega territoriaalset ühtekuuluvust suurendada. Seetõttu on territoriaalse ühtekuuluvuse 
suurimaks ülesandeks sissetuleku tase ja juurdepääs avalikele hüvedele, mida saab 
kõige tõhusamalt parandada mittepõllumajandusliku tegevuse toetamisega 
maapiirkondades. Samas ei tohiks maaelu arengu meetmed märgatavalt vähendada 
põllumajandusettevõtjate otsetoetusteks mõeldud vahendeid.

2. Järgnevatel aastatel oodatakse Euroopa Liidu ühises põllumajanduspoliitikas olulisi 
muutusi. Esimene võimalus muudatusi teha peaks olema ÜPP „tervisekontroll”. Varasemates 
arutlustes ÜPP struktuuri üle on valitsevaks saanud seisukoht, et selline rahastamine tugevdab 
ELi majanduse mitmekesistamist, kuid ei suuda parandada selle konkurentsivõimet. Liidu uue 
finantspoliitika valguses on niisugune seisukoht osaliselt õigustatud, kuid tegelikult oleneb 
kõik sellest, kuidas liidu vahendeid kasutatakse. Just eriti maaelu arengu poliitika 
eesmärgid ei tohiks olla vastuolus Lissaboni eesmärkidega, tingimusel, et see areng põhineb 
suhtelise konkurentsivõime mehhanismi rakendamisel (parem kulutasuvus), eeskätt kohalikul 
toidu töötlemisel ning infrastruktuuri ja teenuste, näiteks turismi, hariduse ja keskkonnakaitse 
arendamisel.

3. EAFRD osas määratleti ajavahemikuks 2007–2013 järgmised prioriteedid: 1. 
Põllumajandus- ja metsandussektori konkurentsivõime parandamine. 2. Keskkonna ja 
maapiirkondade olukorra parandamine. 3. Elukvaliteedi parandamine maapiirkondades ja 
mitmekesisuse ergutamine. 4. Kohaliku suutlikkuse suurendamine tööhõive ja 
mitmekesistamise nimel (LEADER). Probleem seisneb siiski selles, kas ÜPP teine sammas 
peaks ikka jääma kaudse põllumajandustoetuse „poliitiliselt korrektseks” 
mehhanismiks. Kas toetust tuleks suunata ka põllumajandussektorist väljapoole 
jäävatele abisaajatele maapiirkondades ning sellistele abisaajatele, kes maapiirkonda 
jäädes vahetavad põllumajanduse välja mingi muu tegevusvaldkonna vastu? Kas 
maaelu arengu pidamine ÜPP rakendusalas ei tähenda mitte põllumajandusettevõtjate 
ilmajätmist varasematest liidu rahastamisviisidest?
4. ÜPP aruteludes hakatakse vaidlema eelkõige põllumajanduse otsetoetuste määra 
(esimene sammas) ja riikliku kaasrahastamise määra üle, arvestades pingutusi ühendusele 
iseloomuliku ÜPP säilitamisel. Tuleks kaaluda komisjoni ettepanekut vähendada otsetoetusi 
suurtele põllumajandusettevõtjatele ja tugevdada ÜPP teist sammast, st maaelu arengut, 
suurendades ümbersuunamise määra.

5. Raskused maaelu arengu poliitika rakendamisel tulenevad sektoripõhise poliitika 
ühtekuuluvuspoliitikast lahutamisest ning mõlema poliitika majanduslike ja sotsiaalsete 
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aspektide eraldamisest. Sellega saab seletada ka senist nähtavat rõhuasetust pigem 
vastutuse jaotusele, mitte aga tegevuse kooskõlastamisele. Kooskõlastamise eesmärk 
peaks hoopis olema ühine lähenemine toetuse kasutamisele. Liikmesriigid kasutavad 
maaelu arengu meetmete rahastamisega seotud tegevuse kooskõlastamises mitmeid eri 
mudeleid. On raske väita, et ühe riigi lahendus peaks olema teistele eeskujuks. Ilmneb, et 
poliitiline tahe võib olla edu saavutamisel otsustavam kui mingi korralduslik aspekt. 
Seetõttu tuleks selle liidu tasandil tehtava koostöö aspekti suhtes rakendada sobivat 
avatud koordineerimismeetodi lahendust. 

Samas tuleks teha selgeks, et maaelu arengu poliitika omab territoriaalsele ühtekuuluvusele 
väga suurt mõju. Sel põhjusel ei tundu maaelu arengu meetmete lahutamine ühtekuuluvus- ja
regionaalpoliitikast olevat õigustatud. See poliitika suudab paremini kui ÜPP aidata kaasa 
maaelu arengu mittepõllumajanduslikele aspektidele, näiteks töötajate ümberõpe, et nad 
saaksid tööle asuda tootlikumates majandusvaldkondades.
Maaelu arengu poliitika lisamine ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitika alla on siiski võimalik 
ainult sel tingimusel, kui maaelu arengule eraldatakse piisavalt vahendeid ning neid 
vahendeid kasutatakse maapiirkondadele kehtestatud prioriteete järgides. 
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