
PA\557814FI.doc PE 355.448v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Aluekehitysvaliokunta

VÄLIAIKAINEN
2004/0161(CNS)

1.3.2005

LAUSUNTOLUONNOS
aluekehitysvaliokunnalta

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen
(KOM(2004)0490 – C6-0181/2004 – 2004/0161(CNS))

Valmistelija: Marian Harkin



PE 355.448v01-00 2/13 PA\557814FI.doc

FI

PA_Leg



PA\557814FI.doc 3/13 PE 355.448v01-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Tämän ehdotuksen tarkoituksena on vahvistaa EU:n maaseudun kehittämispolitiikkaa ja 
yksinkertaistaa sen täytäntöönpanoa korvaamalla aikaisemmat maaseudun kehittämistä 
koskevat monet ohjelmat yhdellä rahoitus- ja ohjelmointivälineellä, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastolla (EMKM).

Valmistelija pitää ilahduttavana ehdotusta maaseudun kehityksen vahvistamisesta ja uskoo, 
että maaseudun kehittämiselle on annettava enemmän tunnustusta sen osuudesta 
tasapainoiseen aluekehitykseen ja alueelliseen ja kansalliseen kasvuun Lissabonin prosessin ja 
Göteborgin päätelmien mukaisesti.

On erittäin myönteistä, että maaseudun kehittämispolitiikkaa yksinkertaistetaan tuomalla se 
yhden rahoitus- ja ohjelmointiverkoston alaisuuteen. On kuitenkin varmistettava, että 
yksinkertaistaminen koskee kaikkia tasoja.

Maaseudun kehittämispolitiikan täytäntöönpano edellyttää asianmukaista rahoitusta. 
Kaikenlaiset leikkaukset maaseudun kehittämiseen ehdotetusta rahoituksesta vaikuttavat 
negatiivisesti maaseudun taloudelliseen kasvukykyyn estäen siten maaseutua osallistumasta 
tehokkaasti Lissabonin ohjelmaan.

On muistettava, että EU:n viljelijät kilpailevat maailmanmarkkinoilla, joissa eräät 
kilpailijamme eivät pidä eläinten hyvinvointia, turvallisuusnormeja ja ympäristöä 
elintarvikkeiden tuotannossa yhtä tärkeinä kuin EU:ssa pidetään. Maaseudun kehittämiseen 
onkin myönnettävä riittävät määrärahat, jotta voidaan varmistaa, että elintarvikkeiden 
tuotannossa noudatetaan kestäviä periaatteita.

Kehotus sidosryhmien aidosta kuulemisesta ja osallistumisesta maaseudun 
kehittämisstrategioiden ja -politiikkojen valmisteluun on tervetullut.

Valmistelija suosittelee, että maaseudun kehittämisstrategioiden laatimisessa noudatetaan 
joustavuutta kansallisella ja EU:n tasolla, jotta voidaan varmistaa, että paikallisilla ja 
alueellisilla ohjelmilla edistetään asianmukaisesti maaseudun kehittymistä käyttäen 
räätälöityjä aloitteita, jotka ovat syntyneet sidosryhmien aidosta kuulemisesta.

On erittäin rohkaistunut siitä, että maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen ja 
maaseutualueiden elämänlaatu nimetään ehdotuksessa yhdeksi maaseudun 
kehittämispolitiikan kolmesta toimintalinjasta. Tämä toimintalinja saattaa osoittautua 
kehityksen moottoriksi monilla maaseutualueilla, ja oikein toteutettuna sillä saattaa olla 
kerrannaisvaikutusta työpaikkojen syntymiseen, toimintojen monipuolistumiseen, tuotteiden 
lisäarvoon ja kehitysmalliin, joka etenee pohjalta ylöspäin. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
sosiaalisen pääoman luomiseen varsinkin nuorison keskuudessa, koska sillä on suuri merkitys 
maaseudun kehityksen kestävyydelle pitkällä aikavälillä.

Maaseudun keittämispolitiikan on aluepolitiikan ja koheesiopolitiikan yhteydessä autettava 
luomaan maatilojen ulkopuolisia pysyviä työpaikkoja, jotka sijaitsevat päivittäisen 
kohtuullisen matkan päässä työntekijöiden kodeista.
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On hyvä, että kuhunkin ohjelmaan sisältyy Leader-toimintalinja, josta rahoitetaan paikallisten 
toimintaryhmien toteuttamien kolmeen toimintalinjaan perustuvien paikallisten 
kehittämisstrategioiden toteuttamista. Leader-ohjelmalle myönnetty kolmen prosentin 
suoritusmääräraha olisi kuitenkin sisällytettävää Leader-ohjelman vähimmäismäärärahoihin.

Vähimmäismäärärahat kullekin kolmelle toimintalinjalle kuvastavat toimintalinjojen välistä 
tasapainoa, mutta antavat riittävästi joustovaraa paikallisella/alueellisella/kansallisella tasolla 
ohjelmien suunnittelemiseen paikallisiin/alueellisiin/kansallisiin tarpeisiin.

Valitettavasti ei kiinnitetä riittävästi huomiota niihin hyvin moniin, jotka joka vuosi jättävät 
maanviljelyksen, eikä osa-aikaviljelijöihin. Olisi luotava kunnollisia koulutus- ja 
uudelleenkoulutusmahdollisuuksia, jotta nämä ihmiset voisivat saada muuta työtä omasta 
ympäristöstään.

On huolestuttavaa, että luonnonhaitta-alueiden nimeämistä koskevat perusteet määritellään 
uudestaan ottamatta huomioon monia muita tekijöitä, kuten syrjäistä sijaintia ja sosiaalis-
taloudellisia tekijöitä, jotka osaltaan heikentävät epäedullisesta asemaa.

Olisi hyvä harkita siirtymäajan käyttöönottamista asteittaisen muutoksen mahdollistamiseksi 
niille viljelijöille, jotka eivät enää ole tukikelpoisia.

Metsittämisavustusten, maatalouden metsäpalkkioiden vähentämisen tai palkkioiden ajallisen 
keston lyhentämisen käsittelyssä olisi oltava varovaisia, sillä niiden takia metsäistutukset 
saattavat vähentyä, kun metsätaloutta ei enää pidetä maatilojen kannattavana toimintana. 
Vaikutuksia on myös muita: lisääntyvä metsäteollisuuden työttömyys, joka on erityisen 
vakavaa maaseudulla, hiilen sitomismahdollisuuksien menettämien, jne. 

On myönteistä, että korvaukset viljelijöille ja metsänomistajille/hoitajille maksetaan Natura-
verkoston toteuttamisesta aiheutuvien tulonmenetysten ja kustannusten perusteella. Natura 
2000 -ohjelmaa varten tarvitaan kuitenkin erillinen rahoitusväline. On vaara, että Natura 
2000:en tavoitteita ei saavuteta riittämättömien määrärahojen vuoksi.

Valmistelija ehdottaa lisäksi, että muiden yhteisön politiikkojen olisi oltava "maaseudun 
kestäviä". Se tarkoittaa sitä, että varmistetaan, että kyseiset politiikat eivät ole ristiriidassa 
maaseudun kehittämispolitiikan kanssa ja että tarvittaessa ne myös aktiivisesti edistävät 
maaseudun kehitystavoitteita.
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TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Maaseudun kehittämisen ohjelmatyön 
olisi oltava yhteisön ja kansallisten 
tavoitteiden mukaista ja täydennettävä muita 
yhteisön politiikkoja, erityisesti maatalouden 
markkinapolitiikkaa, koheesiopolitiikkaa ja 
yhteistä kalastuspolitiikkaa.

(10) Maaseudun kehittämisen ohjelmatyön 
olisi oltava yhteisön ja kansallisten 
tavoitteiden mukaista ja täydennettävä muita 
yhteisön politiikkoja, erityisesti maatalouden 
markkinapolitiikkaa, koheesiopolitiikkaa, 
sosiaalista osallisuutta koskevaa 
politiikkaa, syrjinnänvastaisia politiikkaa ja 
yhteistä kalastuspolitiikkaa.

Perustelu

Maaseudun kehittämispolitiikalla pitäisi olla yhteys sosiaalista osallisuutta koskevaan 
politiikkaan ja syrjinnänvastaiseen politiikkaan.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 55 kappale

(55) Yhtenäistetyn ja innovatiivisen 
lähestymistavan edistämiseksi kolme 
prosenttia jäsenvaltioille myönnetyistä 
määrärahoista olisi otettava Leader-
lähestymistapaa koskevaan yhteisön 
varaukseen.

Poistetaan.

Perustelu

Noin huomattavan osan pidättäminen Leader-toimintalinjan määrärahoista saattaa 
vaikeuttaa strategista ohjelmasuunnittelua ja kannustaa antamaan Leader-ohjelmissa 
etusijan lyhyen aikavälin nopeille ratkaisuille strategisempien ja kestävämpien keksipitkän ja 
pitkän aikavälin aloitteiden kustannuksella.

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 3
Johdanto-osan 66 kappale

(66) Leader-lähestymistapaa koskeva 
yhteisön varaus olisi jaettava sen mukaan, 
miten ohjelmassa onnistuttiin 
noudattamaan kyseistä lähestymistapaa. 
Varauksen jakamista koskevat perusteet 
olisi vahvistettava vastaavasti.

Poistetaan.

Perustelu

Sama kuin tarkistuksessa 1.

Tarkistus 4
3 artikla

Maaseuturahasto edistää osaltaan 
maaseudun kestävää kehittämistä kaikkialla 
yhteisössä tavalla, joka täydentää yhteisen 
maatalouspolitiikan markkina- ja 
tulotukivälineitä, koheesiopolitiikkaa ja 
yhteistä kalastuspolitiikkaa.

Maaseuturahasto edistää osaltaan 
maaseudun kestävää kehittämistä kaikkialla 
yhteisössä tavalla, joka täydentää yhteisen 
maatalouspolitiikan markkina- ja 
tulotukivälineitä, koheesiopolitiikkaa
sosiaalista osallisuutta koskevaa 
politiikkaa, syrjinnänvastaista politiikkaa ja 
yhteistä kalastuspolitiikkaa.

Perustelu

On tärkeää, että maaseudun kehittämispolitiikalla on yhteys sosiaalista osallisuutta 
koskevaan politiikkaan ja syrjinnänvastaiseen politiikkaan.

Tarkistus 5
6 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) kaikki muut asiaan kuuluvat tahot, jotka 
edustavat kansalaisyhteiskuntaa ja valtiosta 
riippumattomia järjestöjä (erityisesti 
ympäristöjärjestöjä), sekä miesten ja naisten 
välisen tasa-arvon edistämisestä vastuussa 
olevat tahot.

c) kaikki muut asiaan kuuluvat tahot, jotka 
edustavat kansalaisyhteiskuntaa ja valtiosta 
riippumattomia järjestöjä (erityisesti 
ympäristöjärjestöjä), sekä miesten ja naisten 
välisen tasa-arvon edistämisestä tai 
syrjinnän, joka tapahtuu 
perustamissopimuksen 13 artiklassa 
luetelluista syistä, vastustamisesta vastuussa 
olevat tahot.
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Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että syrjinnän kaikki muodot otetaan huomioon.

Tarkistus 6
8 artiklan 1 kohta

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa ohjelman 
täytäntöönpanon eri vaiheissa.

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa ja syrjinnän, joka 
tapahtuu perustamissopimuksen 
13 artiklassa luetelluista syistä, 
vastustamista ohjelman täytäntöönpanon eri 
vaiheissa.

Perustelu

Syrjinnän vastustamista koskevien politiikkojen on katettava sukupuolen perusteella 
tapahtuvan syrjinnän lisäksi kaikki syrjinnän muodot.

Tarkistus 7
17 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltion on laadittava maaseudun 
kehittämisohjelmat 6 artiklassa tarkoitettujen 
kumppanien kanssa tehdyn tiiviin yhteistyön 
perusteella.

1. Jäsenvaltion on laadittava maaseudun 
kehittämisohjelmat 6 artiklassa tarkoitettujen 
kumppanien kanssa tehdyn tiiviin yhteistyön 
perusteella. Kunkin jäsenvaltion on 
laadittava ja julkaistava 
kuulemissuunnitelma ja myöhemmin 
kertomus kuulemisprosessin luonteesta ja 
tuloksista.

Perustelu

Tarvitaan kattavaa ja avointa kuulemisprosessia.

Tarkistus 8
19 artiklan c kohdan iii alakohta

iii) tuottajaryhmille myönnettävä tuki 
elintarvikkeiden laatujärjestelmien mukaisia 
tuotteita koskevia tiedotus- ja 
menekinedistämistoimia varten;

iii) osuuskunnille/tuottajaryhmille 
myönnettävä tuki elintarvikkeiden 
laatujärjestelmien mukaisia tuotteita 
koskevia tiedotus- ja 
menekinedistämistoimia varten;
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Perustelu

Osuuskunnat ovat vaikuttaneet aluekehitykseen jo kauan. Niiden roolia on tuettava.

Tarkistus 9
34 artiklan a kohdan v a alakohta (uusi)

v a) tuki tietyillä alueilla esiintyvien 
harvinaisten karjarotujen suojelulle;

Perustelu

Tämä on luontaisesti mukaan kuuluva arvokas toimenpide sekä ympäristön että lajien 
säilyttämisen kannalta.

Tarkistus 10
37 artiklan 4 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Tukia voidaan nostaa 20 prosentilla 
epäedullisessa asemassa olevilla alueilla 
osallistumisen kannustamiseksi.

Perustelu

Kun otetaan huomioon maatalouden ympäristötukia koskevien sopimusten merkityksen 
maaseudun taloudenhoidolle, sopimuksiin osallistumista on kannustettava jatkossakin.

Tarkistus 11
49 artiklan a kohdan iv a alakohta (uusi)

iv a) tuki naisten suuremmalle 
osallistumiselle maaseudun talouteen;

Perustelu

Naisilla on keskeinen tehtävä maaseudun talouden monipuolistamisessa, mutta usein he 
kohtaavat erityisiä ongelmia, kuten heikot mahdollisuudet saada pääomaa. Tällä 
tarkistuksella tuetaan toimenpiteitä esteiden poistamiseksi.
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Tarkistus 12
49 artiklan a kohdan iv b alakohta (uusi)

iv b) tuki informaatioyhteiskunnan 
kehittymiselle;

Perustelu

Informaatioyhteiskunta on keskeisessä asemassa maaseudun talouden monipuolistamisessa, 
mutta monilla maaseutualueilla ei ole mahdollisuutta käyttää esimerkiksi laajakaistayhteyksiä 
tai satelliittiviestintää. Tällä säännöksellä voidaan auttaa kuromaan umpeen 
digitaalitekniikan kuilua ja tehdä maaseudusta houkuttelevampi uusille yrityksille sekä auttaa 
olemassa olevia yrityksiä pääsemään uusille markkinoille, jolloin yritysten kannattavuus voi 
parantua.

Tarkistus 13
49 artiklan b kohdan i alakohta

i) maaseudun elinkeinoelämän ja 
maaseutuväestön peruspalvelut,

i) maaseudun elinkeinoelämän ja 
maaseutuväestön peruspalvelut, mukaan 
lukien maaseudun liikenne ja 
infrastruktuuri kuten tiet, vesi-, jäte- ja 
energiahuolto, joita on edistettävä,

Perustelu

Maaseudun liikene on haja-asutusalueilla keskeisen tärkeä palvelu, jota on tuettava kaikissa 
maaseudun kehittämisohjelmissa.

Ilman kilpailukykyistä infrastruktuuria ei voi olla tasapainoista aluekehitystä ja maaseudun 
kehitystä.

Tarkistus 14
52 artiklan c a kohta (uusi)

c a) erityinen matkailualan ammatillinen 
koulutus sellaisilla alueilla kuin 
asiakaspalvelu ja tuotekehitys.

Perustelu

Maaseutu tarjoaa luonnonperintöä ja muita mielenkiintoisia kohteita. Paikallisen 
matkailuteollisuuden kykyä käyttää näitä kohteita kestävällä tavalla ja kykyä tarjota 
matkailijoille korkealaatuisia elämyksiä haittaa kuitenkin usein palvelujen huono esillepano 
ja/tai riittämätön tuotekehitys. Vaikka 56 artiklassa mainitaan "ammatillinen koulutus", on 
tärkeää viitata koulutukseen erityisesti matkailutoimenpiteiden yhteydessä..
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Tarkistus 15
58 artikla

Edellä 49 artiklassa luetellut toimenpiteet on 
toteutettava mieluiten paikallisten 
kehittämisstrategioiden välityksellä.

Edellä 49 artiklassa luetellut toimenpiteet on 
toteutettava mieluiten paikallisten 
kehittämisstrategioiden välityksellä 
paikallisten viranomaisten osallistuessa 
aktiivisesti.

Perustelu

Paikallisten viranomaisten osallistuessa aktiivisesti Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoon lähestymistapa monien maaseutualueiden kehitykseen on kattavampi ja 
johdonmukaisempi.

Tarkistus 16
66 artikla

Leader-toimintalinjan täytäntöönpanoon on 
varattava vähintään 7 prosenttia 
maaseuturahastosta ohjelmaan 
myönnettävästä kokonaisrahoituksesta. 

Leader-toimintalinjan täytäntöönpanoon on 
varattava vähintään 10 prosenttia 
maaseuturahastosta ohjelmaan 
myönnettävästä kokonaisrahoituksesta. 

Perustelu

Kolmen prosentin lisärahoituksesta "parhaiten toimiville" Leader-tyyppisille ohjelmille ei ole 
etua, koska se saattaa kannustaa lyhyen aikavälin ohjelmiin ja "pikaratkaisuihin", joilla 
pyritään saamaan lisärahoitusta eikä niinkään kehittämään integroitua strategista 
lähestymistapaa maaseudun kehittämiseen.

Tarkistus 17
67 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

2. Maaseuturahastosta voidaan 
jäsenvaltioiden aloitteesta rahoittaa 
kuhunkin maaseudun kehittämisohjelmaan 
kuuluvia toimia, jotka liittyvät ohjelmiin 
myönnettävän tuen valmisteluun, hallintoon, 
seurantaan, arviointiin, julkistamiseen ja 
valvontaan.

2. Maaseuturahastosta voidaan 
jäsenvaltioiden aloitteesta rahoittaa 
kuhunkin maaseudun kehittämisohjelmaan 
kuuluvia toimia, jotka liittyvät ohjelmiin 
myönnettävän tuen valmisteluun, hallintoon, 
seurantaan, arviointiin, julkistamiseen ja 
valvontaan, sekä tukea ohjelmissa 
kumppaneina olevien, varsinkin 
kansalaisyhteiskunnan ja valtioista 
riippumattomien järjestöjen, osallistumista.
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Perustelu

On varmistettava kansalaisyhteiskunnan ja valtioista riippumattomien järjestöjen 
osallistuminen varojen käyttämiseen.

Tarkistus 18
68 artiklan 1 kohta

Perustetaan 67 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
eurooppalainen maaseudun kehittämisen 
verkosto kansallisten verkostojen sekä 
maaseudun kehittämisen alalla toimivien 
järjestöjen ja viranomaisten verkottamiseksi 
yhteisön tasolla.

Perustetaan viipymättä 67 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti eurooppalainen maaseudun 
kehittämisen verkosto kansallisten 
verkostojen sekä maaseudun kehittämisen 
alalla toimivien järjestöjen ja viranomaisten 
verkottamiseksi yhteisön tasolla.

Perustelu

Edellisen ohjelmasuunnittelukauden viivästykset eivät saa toistua monien Leader-verkostojen, 
Leader+:n ja Leader II:n käynnistämisessä.

Tarkistus 19
69 artiklan 1 kohta

1. Kunkin jäsenvaltion on perustettava 
kansallinen maaseutuverkosto, joka kokoaa 
yhteen kaikki maaseudun kehittämisen 
parissa toimivat järjestöt ja viranomaiset.

1. Kunkin jäsenvaltion on viipymättä 
perustettava kansallinen maaseutuverkosto, 
joka kokoaa yhteen kaikki maaseudun 
kehittämisen parissa toimivat järjestöt ja 
viranomaiset.

Perustelu

Viivytykset eivät saa toistua monien kansallisten verkostojen perustamisessa.

Tarkistus 20
77 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) sen varmistamisesta, että rahoitettavat 
toimet valitaan maaseudun 
kehittämisohjelmiin sovellettavien 
perusteiden mukaisesti ja että ne noudattavat 
koko täytäntöönpanoajan niitä koskevia 
yhteisön ja kansallisia sääntöjä sekä yhteisön 
politiikkoja;

a) sen varmistamisesta, että rahoitettavat 
toimet valitaan maaseudun 
kehittämisohjelmiin sovellettavien 
perusteiden mukaisesti ja että ne noudattavat 
koko täytäntöönpanoajan niitä koskevia 
yhteisön ja kansallisia sääntöjä sekä yhteisön 
politiikkoja; nämä yhteisön ja kansalliset 
säännöt eivät saa olla liian tiukkoja, vaan 
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on sallittava joustavuus, joka ei riko EU:n 
ohjeita;

Perustelu

Joustavuuden puut saattaa estää kannattavat hankkeet.

Tarkistus 21
81 artiklan 1 kohdan 3 a alakohta (uusi)

Olisi ponnisteltava lujasti yksinkertaisen ja 
selkeän kielen käyttämiseksi kaikissa 
asiakirjoissa, jotta voidaan varmistaa, että 
kaikki seurannassa mukana olevat voivat 
osallistua tehokkaasti.

Perustelu

Tällä tavalla varmistetaan seurantakomiteoiden jäsenten tehokkaampi osallistuminen ja 
paremmat mahdollisuudet vaikuttaa.

Tarkistus 22
92 artikla

Leader-toimintalinjaa koskeva yhteisön 
varaus

Poistetaan.

1. Edellä 70 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuun varaukseen otettu määrä 
käytetään Leader-lähestymistavan 
täytäntöönpanon tukemiseen ohjelmissa.
2. Leader-lähestymistavan täytäntöönpanoa 
arvioidaan seuraavin puolueettomin 
perustein:
a) Leader-lähestymistavalle annettu 
painoarvo,
b) Leader-lähestymistavan alueellinen 
kattavuus,
c) Leader-toimintalinjan 
täytäntöönpanossa saavutettu vaihe,
d) vipuvaikutus yksityiseen pääomaan,
e) väliarvioinnin tulokset.
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Perustelu

Valmistelija ei kannata Leader-vararahaston perustamista.


