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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ühtekuuluvuspoliitika ja maaelu arengu meetmete vastastikune täiendavuse ja 
kooskõlastamise kohta
(2008/2100(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 158 ja 159;

– võttes arvesse nõukogu 11. juuli 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse 
ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Ühtekuuluvusfondi kohta, ja eelkõige selle artiklit 91;

– võttes arvesse nõukogu 20. septembri 2005. aasta määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta2;

– võttes arvesse nõukogu 6. oktoobri 2006. aasta otsust 2006/702/EÜ ühenduse 
ühtekuuluvuspoliitika strateegiliste suuniste kohta3, 

– võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta otsust 2006/144/EÜ ühenduse maaelu 
arengu strateegiasuuniste kohta (programmiperiood 2007–2013)4;

– võttes arvesse Euroopa Liidu ja territoriaalset tegevuskava ning territoriaalse tegevuskava 
esimest rakenduskava;

– võttes arvesse komisjoni tegevust territoriaalset ühtekuuluvust käsitleva rohelise raamatu 
koostamisel;

– võttes arvesse Euroopa ruumilise planeerimise vaatlusvõrgustiku (ESPON) uuringut 
„Ruumilise arengu tulevikukontseptsioon – Euroopa territoriaalse arengu mudelid”;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ja põllumajanduse ja maaelu arengu 
komisjoni arvamust (A6-0000/2008),

A. arvestades, et tänaseks pole veel maapiirkonna mõistet täpselt määratletud, võttes arvesse 
selliste piirkondade arengu iseärasusi ja eesmärke;

B. arvestades, et olud Euroopa Liidu maapiirkondades erinevad liikmesriigiti 
märkimisväärselt, näiteks paljudes Lääne-Euroopa riikides on neis toimunud 
demograafiline ja majanduslik kasv, kuna uutes liikmesriikides on maapiirkondi üldiselt 
tabanud väljaranne ning sealne elanikkond on otsimas uusi tegutsemisvõimalusi;

                                               
1 ELT L 210, 31.7.2006, lk 25.
2 ELT L 277, 21.10.2005, lk 1.
3 ELT L 291, 21.10.2006, lk 11.
4 ELT L 55, 25.2.2006, lk 20.
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C. arvestades, et üheks liidu arengueesmärgiks on sotsiaalse ja sealhulgas tööhõive struktuuri 
ajakohastamine;

D. arvestades, et territoriaalset ühtekuuluvust võib suurendada elaniku kohta saadava 
sissetuleku ühtlustamise ning tööhõive struktuuride lähendamise teel maa- ja 
linnapiirkondade vahel;

E. arvestades, et toiduainete hindade inflatsioonitendents on vähendanud survet 
põllumajandustootmist piirata;

F. arvestades, et 2007.–2013. aasta struktuuripoliitika reformi raames muudeti fondide 
struktuuri ning nende kaudu antavate toetuste jagamise põhimõtteid ning loodi uus Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfond, mis on seotud ühise põllumajanduspoliitikaga ja 
seisab eraldi ühtekuuluvuspoliitikast;

G. arvestades, et Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi edukaks toimimiseks on tarvis 
täiendada sellest antavaid toetusi ühenduse struktuurifondide vahenditega, st tuleb luua 
erinevatest fondidest, sealhulgas Euroopa Regionaalarengu Fondist, Ühtekuuluvusfondist 
ja Euroopa Sotsiaalfondist eraldatava abi koordineerimine kohasel viisil ning tagada 
fondide vastastikune täiendavus;

H. arvestades, et Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi loomine ning vahendite 
eraldamine ühtekuuluvuspoliitika ja laiemalt regionaalarengu muudele kui 
põllumajandusega seotud eesmärkidele võib tekitada ohu, et mõnda eesmärki (näiteks 
keskkonnakaitse või haridus) rahastatakse kahekordselt, kuna mõni teine võib jääda 
hoopis ilma tähelepanuta;

I. arvestades, et eelarvepiirangute tõttu on olemas oht, et olukorras, kus Euroopa 
Regionaalarengu Fondi raames eraldatavaid vahendeid kasutatakse suures osas 
tähtsamatesse linnakeskustesse või kõige kiiremini arenevatesse piirkondadesse 
koondunud konkurentsivõimelisemate ettevõtjate tugevdamiseks ning Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfondi vahendeid kasutatakse peamiselt põllumajanduse 
konkurentsivõime tõstmiseks, võivad maapiirkondade väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate tegevuse toetamiseks ette nähtud kulutused jääda kahe fondi piiri peale, nii et 
neid ei arvata kumbagi osaks; 

J. arvestades, et maaelu arengu poliitika eesmärgid et tohi sattuda vastuollu Lissaboni 
strateegia eesmärkidega, kuna maaelu areng toetub suhtelise konkurentsivõime 
mehhanismile (suurenev tulusus koos suhteliselt madalate kuludega), eelkõige kohalikus 
toiduainete töötlemise tööstuses, infrastruktuuri arengule ning sellistele teenustele, nagu 
turism, haridus ja keskkonnakaitse,

1. on seisukohal, et tavapärased kriteeriumid, mida kasutatakse maapiirkondade eristamiseks 
linnapiirkondadest (madalam rahvastikutihedus, erine hõivestruktuur, madalam 
sissetulekute tase, piiratud juurdepääs avalikele hüvedele ja teenustele), annavad 
olukorrast ainult osalise ülevaate; on seetõttu seisukohal, et territoriaalse ühtekuuluvuse 
seisukohast ei peaks tähtsaim erinevus olema mitte madalam rahvastikutihedus vaid 
sissetuleku tase elanikkonna kohta; 



PR\742211ET.doc 5/9 PE412.207v01-00

ET

2. on veendunud, et kuna Euroopa Liidu maapiirkondade vahel, mis esindavad ligikaudu 
kuni 80% selle territooriumist, on liikmesriigiti märkimisväärseid erinevusi, tuleks nende 
arengu soodustamiseks rakendada kohandatud ja integreeritud lähenemisviisi;

3. on veendunud, et maaelu arengu poliitika edukaks rakendamiseks on vaja arvestada 
loodusressursside ja piirkondlike iseärasustega;

4. kutsub liikmesriike ja piirkondlikke võimuasutusi üles töötama koostöös komisjoniga 
välja läbipaistvat ja pikaajalist maaelu arengu strateegiat riiklikul ja piirkondlikul tasandil, 
et püstitada maaelu arengu jaoks selged eesmärgid ja prioriteedid ning kohandada 
erinevatest allikatest saadavat abi sellele vastavalt;

5. on seisukohal, et maaelu arengu poliitika mõjutab märkimisväärselt territoriaalset 
ühtekuuluvust, mistõttu tuleks küsida, kas on asjakohane eraldada ühekuuluvuspoliitika 
maaelu arengu meetmed regionaalarengu meetmetest;

6. on seisukohal, et maaelu arengut saab liita ühtekuuluvuspoliitika ja regionaalarengu 
meetmetega ainult siis, kui maaelu arengule eraldatakse piisavalt vahendeid, neid 
kasutatakse kooskõlas maapiirkondade jaoks seatud prioriteetidega ja need ei too kaasa 
põllumajanduse otsetoetuse vähendamist;

7. palub komisjonil esitada täpsed andmed Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja 
struktuurifondide kasutamise kohta maapiirkondades ning kontrollida, kas Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfondi ja struktuurifondide toetuse lahutamisega on kaasnenud 
maapiirkondade edendamiseks eraldatavate vahendite tõhusam kasutamine;

8. rõhutab, et peamisteks probleemideks territoriaalse ühtekuuluvuse vallas on madal 
sissetulek elaniku kohta  ja raskendatud juurdepääs avalikele hüvedele ja teenustele ning 
põllumajandusega mitte seotud tegevuste toetamine maapiirkondades on nende 
probleemide ületamiseks kõige tõhusam vahend;

9. palub komisjonil ja liikmesriikidel toetada sobival viisil inimkapitali arendamise projekte, 
pöörates eelkõige tähelepanu maapiirkondade inimeste ümberõppe ja ametialase 
täiendamise võimalustele;

10. rõhutab väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate rolli maaelu arengus ning nende 
positiivset mõju regionaalse ja kohaliku ühtekuuluvuse suurendamisel; kutsub komisjoni, 
liikmesriike ning piirkondlikke ja kohalikke võimuasutusi üles edendama 
maapiirkondades ettevõtlusvaimu, eelkõige haldus- ja juriidiliste takistuste kõrvaldamise 
teel;

11. nendib, et maaelu arengu poliitika rakendamisel esinevad raskused tulenevad 
sektoripõhise poliitika ja territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika ning nende majandus- ja 
sotsiaalmõõtme paigutisest kokkulangevusest, pädevuse jagamisel kasutatavate 
organisatoorsete mudelite rohkusest ning meetmete puudulikkust koordineerimisest 
liikmesriikide tasandil; 

12. on seisukohal, et maaelu arengu rahastamise reform nõuab komisjonilt põhjalike uuringute 
tegemist, et selgitada välja, milline on ühise põllumajanduspoliitika mõju 
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regionaalarengule territoriaalse ühtekuuluvuse seisukohast, ning teatud hulga parimate 
tavade väljatöötamist maaelu arengu poliitika vallas tervikuna; 

13. kutsub nõukogu üles kutsuma kokku põllumajandusministrite ja maaelu arengu ministrite 
ühisnõukogu, milles viia läbi arvamuste vahetus parimate vahendite kohta 
ühtekuuluvuspoliitika ja maaelu arengu meetmete koordineerimiseks;

14. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kasutama regionaalpoliitika raames ühenduse 
tasandil avatud koordinatsiooni meetodit;

15. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

2007.-2013. aastate struktuuripoliitika reform tõi muudatusi struktuurifondides ja nende 
fondide kaudu abi jagamise põhimõtetes.

Nüüdsest ühise põllumajanduspoliitikaga (ÜPP) seotud uue Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondi loomine (EAFRD) on üks neid olulisi muudatusi.

Nii nagu 2000.-2006. aastate finantsperspektiivides olid maaelu arengu jaoks mõeldud 
vahendid seotud struktuurifondidega ja ühtekuuluvuspoliitikaga, mis eraldas need ÜPP jaoks 
mõeldud vahenditest, on uues finantsraamistikus aastateks 2007-2013 EAFRD saanud ÜPP-
ga seotud ühe rubriigi lahutamatuks osaks ja, sellest lähtuvalt, eraldati EAFRD
ühtekuuluvuspoliitikast.

Seadusandjate arvates peaks EAFRDi eraldamine teistest struktuurifondidest ja sidumine 
ÜPP-ga parandama nendest fondidest saadava abi kasutamist ja lihtsustama integreeritud 
lähenemise rakendamist maapiirkondades.

Nende muudatuste edu tagamiseks nõutav tingimus seisnes siiski eri fondidest, eelkõige 
Euroopa Regionaalarengufondist (ERDF), Ühtekuuluvusfondist ja Euroopa Sotsiaalfondist 
pärinevate toetuste õigesti koordineerimises ja jälgimises, et need fondid täiendaksid üksteist 
vastastikku.

Pärast neid muudatusi tekib küsimus, kas see fondide lahutamine võimaldas tõepoolest 
parandada kättesaadavate rahaliste vahendite kasutamise tõhusust.

Ühise põllumajanduspoliitika fondide sidumine maaelu arengu jaoks eraldatud vahenditega on 
vaid näiline eelarveskeemi lihtsustamine. Tegelikult aitab see lahutada 
mittepõllumajanduslikuks otstarbeks mõeldud vahendid ühtekuuluvuspoliitikast ja 
laiemast regionaalarenguperspektiivist ning seetõttu täidavad mõned eesmärgid 
topeltülesannet (keskkonnakaitse või haridus, näiteks) või ei tule lihtsalt arvesse üheski 
valdkonnas.

Arvestades praeguseid eelarvepiiranguid, on tõepoolest oht, et Euroopa
Regionaalarengufondist saadavaid vahendeid kasutatakse suures osas kõige suurematesse 
linnakeskustesse või kõige dünaamilisematesse piirkondadesse koondunud majandusliku 
konkurentsivõime arendamiseks, samas kui EAFRDi vahendid on peamiselt mõeldud 
põllumajanduse konkurentsivõime parandamiseks.

Nendel asjaoludel võivad maapiirkondades mittepõllumajandusliku tegevuse ja VKEde 
arengu toetamise kulud jääda kahe fondi vahele, nii et neid ei kata ükski fond.

Vahendite puudust võib tunda ka üldkasutatavates esmatarbeteenustes ja 
infrastruktuuriinvesteeringutes maapiirkondades – valdkonnad, kus peaks oma panuse andma 
ka Ühtekuuluvusfond.
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Sellega seoses on peamise tähtsusega pikas perspektiivis läbipaistva maaelu arengu strateegia 
välja töötamine riiklikul ja piirkondlikul tasandil, kui tahetakse selgelt kindlaks teha 
prioriteete ja eesmärke maaelu arengu vallas ja kohandada vastavalt eri allikatest saadavaid 
toetusi.

Teise samba ühendamine ühtekuuluvuspoliitikaga nõuaks siiski riikide tasandil võetavate 
meetmete tihedat kooskõlastamist.

Peale selle tuleks arvesse võtta teisi maaelu arengu rahastamise arendamist ja meetodeid 
mõjutavaid tegureid.

1. Mõistet maapiirkonnad ei ole tänini veel täpselt määratletud. Järelikult tuleb 
maapiirkondade arengust rääkides arutada, kuidas neid nende eripära ja arengueesmärke 
arvestades iseloomustada.

Traditsioonilised maapiirkonnad erinevad linnapiirkondadest väiksema 
rahvastikutiheduse, erineva tööhõivestruktuuri, madalama tuluaseme ja üldkasutatavate 
hüvede piiratud kättesaadavuse poolest. Territoriaalse ühtekuuluvuse seisukohast ei peaks 
väiksem rahvastikutihedus olema määrav tunnusjoon.

Ühiskonna, sealhulgas tööhõive struktuuri tänapäevaseks muutmine on üks Euroopa Liidu 
arengu eesmärke. Territoriaalset ühtekuuluvust saab seega tugevdada tööhõivestruktuuride 
lähendamisega maa- ja linnapiirkondades. Territoriaalse ühtekuuluvuse alased 
peamisteks väljakutseteks jäävad seega tulutase ja ligipääs üldkasutatavatele 
hüvedele, ning mittepõllumajandusliku tegevuse toetamine maapiirkondades on
nende eesmärkide saavutamiseks kõige tõhusam vahend. Maaelu arengule vahendite 
eraldamisega ei tohiks siiski kaasneda põllumajanduse otsetoetusteks mõeldud 
vahendite vähenemine.

2. Kindlasti muudetakse lähiaastail ühist põllumajanduspoliitikat (ÜPP) põhjalikult. 
Esimeseks katseks selles valdkonnas võib pidada ÜPP tervisekontrolli. Seni juhindusid 
arutelud ÜPP struktuuri teemal eelkõige mõttest, et sellele poliitikale eraldatud 
vahenditega säilitati just ebavõrdsus liidu majanduses ja et need ei võimaldanud
majanduse konkurentsivõimet tõsta. Euroopa Liidu praeguses finantspoliitikas on see 
mõte ehk osaliselt õigustatud, aga tegelikult sõltub kõik sellest, kuidas ühenduse abiraha 
kasutatakse. Maaelu arengu poliitika eesmärgid ei tohi nimelt olla vastuolus Lissaboni 
[strateegias seatud] eesmärkidega, kui see areng tugineb suhtelise konkurentsivõimelisuse 
mehhanismile (kasvav tulusus ühendatult suhteliselt madalate kuludega), eelkõige 
kohalikus põllumajandus- ja toiduainetööstuses, infrastruktuuride arendamises ja sellistes 
teenustes nagu turism, haridus või keskkonnakaitse.

3. Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi osas seati aastateks 2007-2013 järgmised 
prioriteedid:

– tõsta põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõimet,
– suurendada keskkonnakaitset ja kaitsta rohkem maapiirkondi,
– parandada elukvaliteeti ja mitmekesistada majandustegevust maapiirkondades,
– arendada kohalikku tööhõive- ja mitmekesistamisealast oskust ja suutlikkust (Leader).
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Tekib siiski küsimus, kas ÜPP teine sammas peab jääma „poliitiliselt korrektseks” 
põllumajanduse otsetoetuse mehhanismiks või kas see peab moodustama vahendite 
voo maapiirkondade abisaajatele, kes ei tööta põllumajanduses, ja abisaajatele, kes 
asuvad küll maapiirkondades, suunduvad põllumajandusest teistele 
kutsetegevusaladele? Kas maaelu arengu jätmisega ÜPP raamesse ei jäetaks 
põllumajandusettevõtjaid ilma seni rakendatud ühenduse vahenditest rahastamise 
meetoditest?

4. Põllumajanduse otsetoetuste (esimene sammas) summa ja riikide oma vahenditest 
kaasrahastamise mahu kindlaks määramine ÜPP ühenduse ulatust arvestades on üks 
peamisi vaidluspunkte aruteludes ÜPP teemal. Erilist tähelepanu tuleks pöörata komisjoni 
ettepanekule vähendada otsemakseid põllumajanduslikele suurettevõtetele ja tugevdada 
ÜPP teist sammast, see tähendab arendada maapiirkondi, tõstes ümbersuunamise määra.

5. Maaelu arengu poliitika rakendamisega seotud raskused seisnevad valdkondliku poliitika 
ja territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika ning samuti nende majandusliku ja sotsiaalse 
mõõtme vastasmõjudes. Järelikult on seni võetud meetmetes rõhku asetatud oskuste ja 
suutlikkuse erinevustele ja mitte meetmete koostoimele. Kooskõlastamise eesmärk 
peaks aga just olema vahendite kasutamise koostoime. Mitmes riigis on palju 
meetodeid maaelu arengu jaoks mõeldud rahaliste vahendite jaotamise kooskõlastamiseks. 
Praegu on raske öelda, et ühe riigi konkreetne lahendus on mudeliks teistele riikidele. 
Näib, et selles valdkonnas on ainsaks edu pandiks pigem poliitiline tahe kui üks või teine 
korralduslik lahendus.

See on ka põhjus, mille pärast võiks olla kasulik kohaldada selles koostööaspektis 
ühenduse tasandil avatud koordinatsioonimeetodit.

Tuleks siiski rõhutada, et maaelu arengu poliitika mõjutab märkimisväärselt territoriaalset 
ühtekuuluvust. Seetõttu ei näi arukas eraldada maaelu arengu alast tegevust 
ühtekuuluvuspoliitikast ja regionaalarengumeetmetest. See poliitika võib aidata lahendada 
põllumajandusega mitte seotud maaelu arengu probleeme tõhusamalt kui ÜPP, kas või 
töötajate kutsealase ümberõppe abi teistesse tootlikumatesse majandussektoritesse 
suunamisega.

Maaelu arengu poliitikat saab lõimida ühtekuuluvus- ja regionaalarengupoliitikasse ainult 
juhul, kui maaelu arengu jaoks määratakse asjakohased vahendid ja kui neid kasutatakse 
maapiirkondades seatud prioriteetide kohaselt.
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