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Rakennepolitiikan uudistus kaudella 2007–2013 toi mukanaan muutoksia 
rahoitusjärjestelyihin ja tämän politiikan mukaisten tukien jakoperusteisiin.

Yksi tärkeä muutos oli yhteiseen maatalouspolitiikkaan (YMP) liittyvän uuden Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (EAFRD) perustaminen.

Vuosien 2000–2006 rahoitusnäkymissä maaseudun kehittämisvarat kytkettiin 
rakennerahastoihin ja koheesiopolitiikkaan ja erotettiin YMP:n varoista, uusissa vuosien
2007–2013 rahoitusnäkymissä EAFRD on osa YMP:hen liitetyistä määrärahoista ja on näin 
ollen erotettu koheesiopolitiikasta.

Lainsäätäjien tavoitteena, kun EAFRD erotettiin muista rakennerahastoista ja liitettiin 
YMP:hen, oli helpottaa tämäntyyppisen rahoituksen käyttöä ja yhtenäisen lähestymistavan 
käyttöönottoa maaseutualueilla.

Näiden muutosten onnistumisen edellytyksenä on kuitenkin eri rahastojen, erityisesti 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), koheesiorahaston ja Euroopan sosiaalirahaston
(ESR), tukitoimien riittävä koordinaatio ja niiden täydentävyys.

Näiden muutosten käyttöönoton jälkeen kysymys kuuluu, onko ero todellakin johtanut 
saatavilla olevan varojen tehokkaampaan käyttöön.

Yhteisen maatalouspolitiikan yhdistäminen maaseudun kehittämisvaroihin merkitsee 
talousarviojärjestelyjen yksinkertaistamista ainoastaan näennäisesti. Todellisuudessa, se 
tarkoittaa muiden kuin maatalousvarojen erottamista koheesiopolitiikan 
soveltamisalasta ja laajemmasta aluekehityksen näkökulmasta ja tämän seurauksena 
joko päällekkäisiä tavoitteita (esim. ympäristösuojelu ja koulutus) tai niiden poistamista 
molemmilta aloilta.

Näin ollen on olemassa riski, kun otetaan huomioon nykyiset talousarviorajoitukset, että 
EAKR:sta saatavat varat käytetään suuressa määrin taloudellisen kilpailukyvyn parantamiseen 
suurissa kaupunkikeskuksissa tai erittäin dynaamisilla alueilla, kun taas EAFRD:n varoja 
käytetään lähinnä maatalouden kilpailukyvyn parantamiseen.

Tässä tilanteessa tuki muuhun kuin maataloustoimintaan ja maaseutualueilla sijaitsevien pk-
yritysten kehittämiseen ei kuuluisi kummankaan rahaston alaan.

Varoja ei riittäisi myöskään julkisten peruspalvelujen varmistamiseen ja maaseutualueiden 
infrastruktuuri-investointeihin, joita tuetaan myös koheesiorahastosta.

Tässä yhteydessä on erittäin tärkeää laatia avoin, pitkä-aikainen maaseudun 
kehittämisstrategia kansallisella ja alueellisella tasolla jotta voidaan tunnistaa selvästi 
maaseudun kehittämisen painopisteet ja tavoitteet ja mukauttaa niihin käytettävissä olevat eri 
rahoituslähteet.

Toisen pilarin yhdistäminen koheesiopolitiikan toimenpiteisiin edellyttää kuitenkin toimien 
läheistä koordinaatiota kansallisella tasolla.

Lisäksi on tutkittava lisätekijöitä, jotka vaikuttavat kehitykseen ja maaseudun kehittämisen 
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rahoituskeinoihin.

1. Maaseutualueita ei ole vielä määritelty tarkasti. Tämä tarkoittaa, että kun puhutaan 
maaseudun kehittämisestä, on olennaista ajatella, miten maaseutualueet voidaan määrittää 
niiden ominaisuuksien ja kehittämistavoitteiden kannalta. 

Perinteisesti maaseutualueet voidaan erottaa kaupunkialueista niiden alhaisemman 
väestötiheyden, erilaisen työllisyysrakenteen, alhaisemman tulotason ja julkisten 
hyödykkeiden huonomman saatavuuden perusteella. Alueellisen koheesion kannalta
alhaisemman väestötiheyden ei pitäisi olla ratkaiseva ominaisuus.

Yksi unionin kehitystavoitteista on nykyaikaistaa yhteiskuntarakenteita, mukaan lukien 
työllisyyden rakenteita. Alueellista koheesiota on näin ollen mahdollista lisätä tasaamalla 
työllisyysrakenteita maaseutu- ja kaupunkialueella. Tulotaso ja yleisten hyödykkeiden 
saatavuus ovat näin ollen edelleen alueellisen koheesion suurimmat haasteet ja niitä 
voidaan tehokkaimmin parantaa tukemalla muuta kuin maataloustoimintaa 
maaseutuyhteisöissä. Maaseudun kehittämistoimien ei kuitenkaan pitäisi viedä 
varoja, jotka on tarkoitettu suoraan maanviljelijöille suoritettaviin maksuihin.

2. Euroopan unionin yhteiseen maatalouspolitiikan on odotettavissa suuria muutoksia 
seuraavina vuosina. Ensimmäinen mahdollisuus tehdä muutoksia voisi olla YMP:n 
terveystarkastus. Edellisissä YMP:n rakenteita koskevissa riidoissa vallitsevana 
käsityksenä oli, että tämä rahoitus vahvistaa EU:n talouden monipuolistamista eikä edistä 
sen kilpailukykyä. Euroopan unionin nykyisen rahoituspolitiikan mukaan tämän näkemys 
on osittain oikeutettu, mutta se riippuu todellakin siitä, miten unionin varoja käytetään. 
Erityisesti maaseudun kehittämispolitiikan tavoitteiden ei pitäisi olla Lissabonin 
tavoitteiden vastaisia, mikäli tämä kehitys perustuu suhteellisen kilpailukyvyn 
mekanismin käyttöön (parempi kustannustehokkuus), erityisesti paikallisessa 
elintarvikejalostuksessa ja infrastruktuurin ja palvelujen, kuten turismin, koulutuksen ja 
ympäristösuojelun, kehittämisessä.

3. EAFRD:n osalta seuraavat painopisteet tunnistettiin kaudelle 2007–2013: 1. Maa- ja 
metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen. 2. Ympäristön ja maaseudun tilan 
parantaminen. 3. Elämänlaadun parantaminen maaseudulla ja monipuolistamisen 
tukeminen. 4. Työllisyyttä ja monipuolistumista koskevan paikallisen kapasiteetin 
kehittäminen (LEADER). Ongelmana on kuitenkin, onko YMP:n toinen pilari 
edelleen poliittisesti oikea mekanismi epäsuorille maataloustuille. Tulisiko varoja 
kohdentaa maatalousalan ulkopuolella oleville maaseutualueen tuensaajille ja 
tuensaajille, jotka vaikka jäävätkin maaseutualueelle, siirtyvät maatalousalalta
muille ammattialoille? Jos maaseudun kehittäminen pysyy YMP:n piirissä, eikö 
tämä tarkoita, että maanviljelijöiltä viedään Euroopan unionin aikaisemmat 
rahoitusmuodot?

4. YMP:tä koskevan keskustelun yksi suurimmista riidanaiheista on maatalouden suorien 
tukien taso (ensimmäinen pilari) ja kansallisen yhteisrahoituksen taso, kun otetaan 
huomioon pyrkimys säilyttää YMP:n yhteisöluonne. Komission ehdotusta, jonka mukaan 
suurille tiloille maksettavia suoria tukia on vähennettävä ja YMP:n toista pilaria, ts. 
maaseudun kehittämistä, on vahvistettava lisäämällä mukautusastetta, tulisi harkita.
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5. Maaseudun kehittämispolitiikan täytäntöönpanon vaikeudet johtuvat siitä, että 
alakohtaiset politiikat erotetaan alueellisesta koheesiopolitiikasta ja taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset näkökohdat erotetaan molemmista politiikoista. Tämä selittää sen, että 
tähän mennessä on painotettu pikemminkin velvollisuuksien jakoa kuin toimien 
koordinaatiota. Koordinaation tavoitteena pitäisi kuitenkin nimenomaisesti olla 
varojen käyttöä koskevan yhdistetyn lähestymistavan varmistaminen. Yksittäisissä 
jäsenvaltioissa on olemassa useita malleja maaseudun kehittämistoimille myönnettäviä 
varoja koskevien toimien koordinoimiseksi. Jonkin tietyn maan ratkaisu ei välttämättä 
sovi malliksi muille maille. Näyttää siltä, että poliittista tahtoa voitaisiin vahvistaa 
pikemminkin onnistumisen varmistamisen kuin organisatoristen järjestelyjen osalta. 
Näin ollen sopiva ratkaisu voisi olla avoimen koordinaatiomenetelmän soveltaminen 
yhteistyön tähän näkökulmaan Euroopan unionin tasolla. 

Tulisi kuitenkin tehdä selväksi, että maaseudun kehittämispolitiikalla on suuri vaikutus 
alueelliseen koheesioon. Tästä syystä ei näytä oikeutetulta erottaa maaseudun 
kehittämistoimia koheesio- ja aluekehityspolitiikasta. Tämä politiikka voi paremmin kuin 
YMP edistää maaseudun kehittämisen muita kuin maatalouteen liittyviä näkökohtia, kuten 
ihmisten uudelleenkouluttamista talouden tuottavammille alueille. 

Tästä huolimatta maaseudun kehittämispolitiikan sisällyttäminen koheesio- ja 
aluekehityspolitiikkaan on mahdollista ainoastaan sillä edellytyksellä, että maaseudun 
kehittäminen saa riittävästi varoja ja että näitä varoja käytetään maaseutualueille asetettujen 
ensisijaisten tavoitteiden mukaisesti. 
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