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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

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

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon EY :n perustamissopimuksen 158 ja 159 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja 
koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 
kumoamisesta 11. heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/20061,

– ottaa huomioon Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) 
tuesta maaseudun kehittämiseen 20. päivänä syyskuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1698/20052, 

– ottaa huomioon yhteisön koheesiopolitiikan strategisista suuntaviivoista 6. lokakuuta 2006 
tehdyn neuvoston päätöksen 2006/702/EY3, 

– ottaa huomioon maaseudun kehittämistä koskevista yhteisön strategisista suuntaviivoista 
(ohjelmakausi 2007–2013) 20. helmikuuta 2006 annetun neuvoston päätöksen 
2006/144/EY4,

– ottaa huomioon Euroopan unionin alueellisen ohjelman täytäntöönpanoa koskevan 
ensimmäisen toimintasuunnitelman,

– ottaa huomioon komission valmistelut alueellisesta yhteenkuuluvuudesta Euroopassa 
annetun vihreän kirjan yhteydessä,

– ottaa huomioon Euroopan aluesuunnittelun ja aluekehityksen seurantaverkon (ESPON) 
selvityksen Euroopan tulevaisuudesta ja alueellisista näkymistä (”Territorial futures: 
Spatial scenarios for Europe”),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen valiokunnan lausunnon (A6-0000/2008),

A. ottaa huomioon, että maaseutualueen käsitettä ei ole edelleenkään määritelty tarkasti, mitä 
tulee näiden alueiden erityispiirteisiin ja kehitystavoitteisiin,

B. ottaa huomioon, että Euroopan unionin maaseutualueet ovat hyvin erilaisia jäsenvaltiosta 

                                               
1 EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25.
2 EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1.
3 EUVL L 291, 21.10.2006, s. 11.
4 EUVL L 55, 25.2.2006, s. 20.
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riippuen ja että vaikka useissa Länsi-Euroopan maissa näillä alueilla on ollut talouskasvua 
ja väestö on lisääntynyt, uusissa jäsenvaltioissa maaseutualueilla on yleensä väestökatoa ja 
ihmiset pyrkivät löytämään uusia elinkeinoja,

C. ottaa huomioon, että yksi unionin kehitystavoitteista on nykyaikaistaa 
yhteiskuntarakenteita, työllisyysrakenteet mukaan lukien,

D. katsoo, että alueellista koheesiota on näin ollen mahdollista lisätä tasoittamalla asukkaiden 
tulotasoa ja lähentämällä työllisyysrakenteita maaseutu- ja kaupunkialueilla,

E. katsoo, että elintarvikkeiden hintojen noususuuntaus on vähentänyt paineita rajoittaa 
maataloustuotantoa,

F. toteaa, että rakennepolitiikan uudistus kaudella 2007–2013 toi mukanaan muutoksia 
rahastojen rakenteisiin ja niiden kautta jaettavien tukien jakoperusteisiin sekä sen myötä 
perustettiin myös yhteiseen maatalouspolitiikkaan (YMP) liittyvä uusi Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto),

G. katsoo, että maaseuturahaston onnistuminen voidaan varmistaa vain täydentämällä tähän 
rahastoon liittyvää toimintaa yhteisön rakennerahastojen avulla, eli ottamalla käyttöön eri 
rahastoista, eritoten Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), koheesiorahastosta ja 
Euroopan sosiaalirahastosta (ESR), myönnettävien tukien koordinointi ja valvomalla, että 
nämä rahastot täydentävät toisiaan,

H. katsoo, että maaseuturahaston perustaminen ja muihin kuin maatalouteen liittyviin 
koheesiopolitiikan ja laajemmin aluekehityspolitiikan tavoitteisiin tarkoitettujen varojen 
erottaminen voivat johtaa siihen, että tietyt tavoitteet (esimerkiksi ympäristönsuojelu tai 
kasvatus) ovat päällekkäisiä tai että ne yksinkertaisesti jätetään huomiotta, 

I. katsoo, että talousarvion rajoitteista johtuen on olemassa riski, että EAKR:sta saatavat 
varat käytetään suuressa määrin taloudellisen kilpailukyvyn parantamiseen suurimmissa 
kaupunkikeskuksissa tai erittäin dynaamisilla alueilla, kun taas maaseuturahaston varoja 
käytetään lähinnä maatalouden kilpailukyvyn parantamiseen, ja että muuhun kuin 
maataloustoimintaan ja maaseutualueilla sijaitsevien pk-yritysten kehittämiseen tarkoitettu 
tuki ei kuuluisi kummankaan rahaston alaan,

J. katsoo, että maaseudun kehittämispolitiikan tavoitteiden ei pitäisi olla ristiriidassa 
Lissabonin tavoitteiden kanssa, mikäli tämä kehittäminen perustuu suhteellisen 
kilpailukyvyn mekanismin käyttöön (parempi kustannustehokkuus), erityisesti 
paikallisessa elintarvikejalostuksessa ja infrastruktuurin ja palvelujen, kuten matkailun, 
koulutuksen ja ympäristösuojelun, kehittämisessä,

1. katsoo, että perinteiset kriteerit maaseutualueiden erottamiseksi kaupunkialueista 
(pienempi väestötiheys, erilainen työpaikkarakenne, alhaisempi tulotaso ja julkisten 
hyödykkeiden ja palvelujen rajoitettu saatavuus) antavat tilanteesta vain osittaisen kuvan; 
katsoo näin ollen, että alueellisen koheesion kannalta ratkaiseva piirre ei suinkaan ole 
pienempi väestöntiheys vaan tulotaso asukasta kohden;
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2. on vakuuttunut, että koska Euroopan unionin maaseutualueet, jotka muodostavat jopa 
80 prosenttia sen pinta-alasta, ovat hyvin erilaisia jäsenvaltiosta riippuen, olisi otettava 
käyttöön mukautettu ja yhdennetty lähestymistapa niiden kehittämiseksi;

3. on vakuuttunut, että maaseudun kehittämispolitiikan hyvä täytäntöönpano edellyttää, että 
otetaan huomioon alueiden luonnonvarat ja erityispiirteet;

4. kehottaa jäsenvaltioita ja alueviranomaisia laatimaan komission kanssa tekemänsä 
yhteistyön puitteissa avoimen ja pitkäkestoisen maaseudun kehittämisstrategian sekä 
kansallisella että alueellisella tasolla, jotta voidaan määritellä selkeästi maaseudun 
kehittämisen painopistealueet ja tavoitteet ja mukauttaa niiden mukaisesti eri lähteistä 
myönnettävät tuet;

5. katsoo, että maaseudun kehittämispolitiikalla on huomattava vaikutus alueelliseen 
koheesioon ja että olisi pohdittava, kuinka hyödyllistä on erottaa maaseudun 
kehittämiseen liittyvät toimet koheesiopolitiikasta ja aluekehitystoimista;

6. toteaa, että maaseudun kehittämispolitiikka voidaan ottaa osaksi koheesiopolitiikkaa ja 
aluekehitystoimia vain, jos maaseudun kehittämiseen myönnetään tarvittavat varat, jos 
niitä käytetään maaseutualueille määritettyjen prioriteettien mukaisesti ja jos ne eivät 
vähennä maataloudelle myönnettäviä suoria tukia;

7. pyytää komissiota esittämään tarkat tiedot maaseuturahaston ja rakennerahastojen varojen 
käytöstä maaseutualueilla ja tarkistamaan, onko maaseuturahaston ja rakennerahastojen 
eriyttäminen maaseutualueilla käytettävissä olevien varojen käytön tehokkuutta;

8. korostaa, että alueellisen koheesion alalla suurimmat haasteet ovat edelleenkin tulotaso 
asukasta kohden ja julkisten hyödykkeiden ja palvelujen saatavuus ja että muun kuin 
maataloustoiminnan tukeminen maaseutualueilla on tehokkain tapa saavuttaa nämä 
tavoitteet;

9. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan asianmukaisella tavalla inhimillisen 
pääoman kehittämiseen tarkoitettuja hankkeita ja korostamaan erityisesti 
maaseutualueiden asukkaiden uudelleenkoulutus- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksia;

10. korostaa pienten ja keskisuurten yritysten merkitystä maaseudun kehittämisessä ja niiden 
osuutta alueellisessa ja paikallisessa lähentymisessä; kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
alue- ja paikallisviranomaisia kannustamaan yrittäjyyteen maaseutualueilla, esimerkiksi 
poistamalla hallinnolliset ja oikeudelliset esteet;

11. myöntää, että maaseudun kehittämispolitiikan täytäntöönpanoon liittyvät vaikeudet 
johtuvat alakohtaisten politiikkojen ja alueellisen koheesiopolitiikan sekä niiden 
taloudellisten ja sosiaalisten ulottuvuuksien yhteensopimattomuudesta, erilaisista 
toimivallan jaon organisaatiomalleista ja toimien koordinoinnista jäsenvaltioiden tasolla;

12. katsoo, että maaseudun kehittämisen  rahoitusuudistus edellyttää, että komissio tekee 
ensin perusteellisia tutkimuksia ja arvioi YMP:n vaikutuksen alueelliseen kehitykseen 
alueellisen koheesion puitteissa ja että määritetään maaseudun kehittämispolitiikkaa 
kokonaisuudessaan koskevia hyviä käytänteitä;
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13. pyytää neuvostoa kutsumaan kokoon yhteiseen neuvoston kokoukseen 
maatalousministerit ja maaseudun kehittämistä käsittelevät ministerit ja keskustelemaan 
siinä parhaista keinoista koordinoida koheesiopolitiikkaa ja maaseudun kehittämisen 
toimia;

14. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita soveltamaan avointa koordinaatiomenettelyä yhteisön 
tasolla maaseudun kehittämispolitiikan puitteissa;

15. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Rakennepolitiikan uudistus kaudella 2007–2013 toi mukanaan muutoksia rahastojen 
rakenteisiin ja niiden kautta myönnettävien 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 edellytys oli kuitenkin eri rahastoista, eritoten Euroopan 
aluekehitysrahastosta (EAKR), koheesiorahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR), 
myönnettävien tukien asianmukainen koordinointi ja sen valvominen, että nämä rahastot 
täydentävät toisiaan. 

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

Yhteisen maatalouspolitiikan varojen yhdistäminen maaseudun kehittämisvaroihin merkitsee 
talousarviojärjestelyjen yksinkertaistamista ainoastaan näennäisesti. Todellisuudessa se 
tarkoittaa muiden kuin maatalousvarojen erottamista koheesiopolitiikasta ja 
laajemmasta aluekehityksen näkökulmasta ja tämän seurauksena joko päällekkäisiä 
tavoitteita (esim. ympäristösuojelu ja koulutus) tai niiden huomiotta jättämistä 
molemmilla aloilla.

Talousarvion nykyisistä rajoitteista johtuen on todellakin olemassa riski, että EAKR:sta 
saatavat varat käytetään suuressa määrin taloudellisen kilpailukyvyn parantamiseen 
suurimmissa kaupunkikeskuksissa tai erittäin dynaamisilla alueilla, kun taas EAFRD:n varoja 
käytetään lähinnä maatalouden kilpailukyvyn parantamiseen.

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

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

Tässä tilanteessa on erittäin tärkeää laatia avoin ja pitkäaikainen maaseudun 
kehittämisstrategia sekä kansallisella että alueellisella tasolla, jotta voidaan määritellä 
selkeästi maaseudun kehittämisen painopistealueet ja tavoitteet ja mukauttaa niiden 
mukaisesti eri lähteistä myönnettävät tuet.
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Toisen pilarin yhdistäminen koheesiopolitiikan toimenpiteisiin edellyttää kuitenkin toimien 
läheistä koordinaatiota kansallisella tasolla.

Lisäksi on otettava huomioon lisätekijät, jotka vaikuttavat maaseudun kehittämisen 
rahoitusmenetelmiin ja rahoituksen kehitykseen.

1. Maaseutualueen käsitettä ei edelleenkään ole määritelty tarkasti. Tämä tarkoittaa, että kun 
puhutaan maaseutualueiden kehittämisestä, on pohdittava, miten maaseutualueet voidaan 
määrittää niiden ominaisuuksien ja kehittämistavoitteiden kannalta.

Perinteiset maaseutualueet erottuivat kaupunkialueista alhaisemman väestötiheyden, 
erilaisen työpaikkarakenteen, alhaisemman tulotason ja julkisten hyödykkeiden 
huonomman saatavuuden perusteella. Alueellisen koheesion kannalta alhaisemman 
väestöntiheyden ei pitäisi olla ratkaiseva ominaisuus.

Yksi unionin kehitystavoitteista on nykyaikaistaa yhteiskuntarakenteita, mukaan lukien 
työllistymismahdollisuuksia. Alueellista koheesiota on näin ollen mahdollista lisätä 
lähentämällä työllistymismahdollisuuksia maaseutu- ja kaupunkialueella. Alueellisen 
koheesion alalla suurimmat haasteet ovat edelleenkin tulotaso asukasta kohden ja 
julkisten hyödykkeiden saatavuus, ja muun kuin maataloustoiminnan tukeminen 
maaseutualueilla on tehokkain tapa saavuttaa nämä tavoitteet. Maaseudun 
kehittämistoimien ei kuitenkaan pitäisi vähentää varoja, jotka on tarkoitettu 
maataloudelle myönnettäviin suoriin tukiin.

2. Tulevina vuosina YMP:tä muutetaan luultavasti hyvinkin perusteellisesti. Ensimmäisenä 
pyrkimyksenä siihen suuntaan voidaan pitää YMP:n terveystarkastusta. Tähän asti YMP:n 
rakenteesta käydyissä keskusteluissa vallitsevana käsityksenä oli, että siihen myönnetyt 
varat nimenomaan pitivät yllä epätasa-arvoa unionin taloudessa eikä mahdollistaneet sen 
kilpailukyvyn kasvattamista. Euroopan unionin nykyisen rahoituspolitiikan mukaan tämän 
näkemys on osittain oikeutettu, mutta kaikki riippuu siitä, miten yhteisön tukia käytetään. 
Maaseudun kehittämispolitiikan tavoitteiden ei pitäisi olla ristiriidassa Lissabonin 
tavoitteiden kanssa, mikäli tämä kehittäminen perustuu suhteellisen kilpailukyvyn 
mekanismin käyttöön (parempi kustannustehokkuus), erityisesti paikallisessa
elintarvikejalostuksessa ja infrastruktuurin ja palvelujen, kuten matkailun, koulutuksen ja 
ympäristösuojelun, kehittämisessä.

3. EAFRD:n osalta määritettiin seuraavat painopisteet kaudelle 2007–2013:

– maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen,
– ympäristön ja maaseutualueiden parempi suojelu,
– elämänlaadun parantaminen maaseudulla ja talouden monipuolistamisen tukeminen,
– paikallisten valmiuksien luominen työllisyyden ja monipuolistamisen alalla (Leader).

Ongelmana on kuitenkin, onko YMP:n toisen pilarin jatkossakin oltava ”poliittisesti 
korrekti” mekanismi epäsuorille maataloustuille vai tulisiko varoja kohdentaa 
maatalousalan ulkopuolisille 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?
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4. YMP:tä koskevan keskustelun yksi suurimmista riidanaiheista tulee olemaan maatalouden 
suorien tukien taso (ensimmäinen pilari) ja kansallisen yhteisrahoituksen taso, kun otetaan 
huomioon pyrkimys säilyttää YMP:n yhteisöluonne. On harkittava komission ehdotusta, 
jonka mukaan suurille tiloille maksettavia suoria tukia on vähennettävä ja YMP:n toista 
pilaria, ts. maaseudun kehittämistä, on vahvistettava lisäämällä mukautusastetta.

5. Maaseudun kehittämispolitiikan täytäntöönpanoon liittyvät vaikeudet johtuvat 
alakohtaisten politiikkojen ja alueellisen koheesiopolitiikan sekä niiden taloudellisten ja 
sosiaalisten ulottuvuuksien yhteensopimattomuudesta. 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. Eri maissa on 
olemassa useita malleja maaseudun kehittämistoimille myönnettäviä varoja koskevien 
toimien koordinoimiseksi. Jonkin tietyn maan ratkaisu ei välttämättä sovi malliksi muille 
maille. Näyttää siltä, että onnistuminen voitaisiin varmistaa pikemminkin poliittisella 
tahdolla kuin organisatorisilla järjestelyillä.

Näin ollen voisi olla hyödyllistä soveltaa avointa koordinaatiomenetelmää 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 aluekehityspolitiikan toimista. Tämä politiikka voi paremmin 
kuin YMP auttaa ratkaisemaan maaseudun kehittämisen muita kuin maatalouteen liittyviä 
ongelmia, kuten ihmisten uudelleenkouluttamista talouden tuottavammille alueille.

Maaseudun kehittämispolitiikka voidaan kuitenkin ottaa osaksi koheesiopolitiikkaa ja 
aluekehitystoimia vain, jos maaseudun kehittämiseen myönnetään tarvittavat varat ja jos niitä 
käytetään maaseutualueille määritettyjen prioriteettien mukaisesti.
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