
                        
 

 

 

ERP:n politiikkaehdotukset, joulukuu 2019 

Maaseutualueet ovat Euroopalle elintärkeitä. Ne kattavat EU:n pinta-alasta 80 %, niissä asuu noin 57 % 
EU:n väestöstä, ja ne tuottavat yli 46 % bruttojalostusarvosta (Euroopan parlamentin päätöslauselma 
2018).  Ne tarjoavat suuren osan tarvitsemastamme ruoasta, puumateriaalista, kuidusta, vedestä ja 
mineraaleista. Älykkäät ja monipuoliset maaseututaloudet ovat mahdollisuus. Toimintaa 
ilmastonmuutoksen kohentamiseksi ja biodiversiteetin suojelemiseksi tarvitaan kaikkialla Euroopan 
maaseuduilla.  
 
Maaseudun asukkaat ansaitsevat yhdenvertaista elämänlaatua kaupungissa asuviin nähden. Joillakin 
maaseutualueilla asiat ovat kunnossa. Toisilla kärsitään suppeista talousolosuhteista, nuorten vähäisestä 
määrästä, palveluiden vähenemisestä, köyhyydestä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä. Jatkuvaa panostusta 
alueelliseen ja maaseutujen kehitykseen tarvitaan mm. tukemalla voimakkaasti pienviljelijöitä sekä 
monipuolistamalla maaseututalouksia. Monilla syrjäisillä, harvaan asutuilla tai vuoristoisilla alueilla 
tarvitaan erityistä tukea.  
 
Euroopan maaseutuyhteisöt ovat halukkaita ja kykeneviä panostamaan omien paikallistalouksiensa ja 
yhteiskunnallisten rakenteidensa vahvistamiseen. Siten ne voivat osallistua EU:n vuoden 2020 tavoitteisiin 
älykkäästä, kestävän kehityksen mukaisesta ja inklusiivisesta kasvusta. Kansalaisten ja eurooppalaisen 
mission eriytymisen aikana ne voivat auttaa eurooppalaisen yhteyden uudelleenrakennuksessa. Ne 
tarvitsevat kuitenkin hallituksilta todellista tukea.   
 
ERP perustelee ehdotuksensa SEUT:n (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen) artiklaan 174, 
2019 ERP Manifestoon (ERP:n vuoden 2019 ohjelmajulistukseen) sekä Candásin asukkaiden julistukseen. 

ERP vaatii ”maaseutuagendaa” kaikille Euroopan maaseutualueille ja erityisesti heikoille 

maaseutualueille perustuen todellisiin kumppanuuksiin, joissa EU, kansallishallitukset ja maaseudun 

sekä kaupungin toimijat tekevät yhteistyötä. Maaseudun asukkaat ja kansalaisjärjestöt on nähtävä osana 

ratkaisua. EU-instituutioiden on tehtävä keskenään tiiviimpää yhteistyötä. 

EU:n vuosille 2021–2027 myöntämän valtuutuksen rajoissa hallituksia pyydetään huomioimaan 

maaseutukehityksen poikkialainen luonne ja sisällyttämään se päätöksentekoonsa, ohjelmiinsa ja 

rahoituksiinsa. Sektorikohtainen ajattelu tulee korvata poikkialaisella lähestymistavalla. 

CAP ja muut ohjelmat 

 

ERP:n vaatimukset 

• Asetusten harmonisointi CAP:n, aluekehitysrahaston, sosiaalirahaston ja Euroopan meri- ja 

kalatalousrahaston rahoituksien osalta  

• Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto on tuotava takaisin yhteisiä säännöksiä 

koskevaan asetukseen 

• Esitellyn CAP:n strategisten suunnitelmien, maaseutualueiden elinvoimaisuuteen liittyvän, 

temaattisen tavoitteen 8 budjetti on korvamerkittävä (liittyen integroituun alueelliseen 

kehitykseen). 

• Maaseutuasioiden integroidut säännökset saatava EAKR:oon ja ESR:oon 

• Jatkuva sitoutuminen koheesiorahastoon, tukien alueita, joiden talous on heikko. 



                        
 

• Lisätään toiselle pilarille omistettavan CAP-rahoituksen osuutta keskittyen voimakkaasti 

maaseututalouksien toisten ja kolmansien sektorien vahvistamiseen ja maaseudun palveluiden ja 

infrastruktuurin ylläpitämiseen. 

• Säännösten ja asetusten yksinkertaistaminen (kuten yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot 

paikallisille projekteille), mikä tulee todella hyödyttämään viranomaisia, paikallisia toimintaryhmiä 

ja edunsaajia; sekä tunnistamaan yhteiskunnallisten tulosten arvon ja vaikutukset, joilla on 

pitkäaikaisia etuja kylille, yhteisöille ja maaseutualueille tulosperusteisessa rahoituksessa.  

• Ohjelma EU:n ja kansallisille tasoille vuosille 2021–2027 mahdollistamaan ja tukemaan 

paikallisstrategioita älykkäiden taloudellisten, yhteiskunnallisten ja ympäristöratkaisujen avulla 

paikallisella tasolla, esim. integroidut strategiat biodiversiteettiin, energiaan ja ilmastoon liittyen. 

• Rahoitusohjelmien (ESR, Horizon…) on oltava inklusiivisempia kansalaisia ja kansalaisjärjestöjä 

kohtaan. 

 

LEADER, Älykkäät kylät 

 

ERP:n pyynnöt 

• Tuki CLLD:lle ja kansalaisjärjestöjen aktiiviselle osallistumiselle päätöksentekoon ja 

toteutusprosesseihin maaseudun kehittämisessä. 

• Älykäs kylä-ohjelman laajentaminen kattamaan kaikki innovaatiomuodot 

• Pienten kaupunkien tunnustettu rooli innovaation keskipisteinä Euroopan maaseutualueilla. 

• LEADERin roolin laajentaminen tärkeänä keinona myöntää eurooppalaisia ja kansallisia varoja 

tavalla, joka vastaa kunkin alueen erityistarpeisiin ja jolla valjastetaan julkis-, yksityis-, ja 

kansallissektoreiden energia ja resurssit käyttöön. Paikallisten toimintaryhmien tulisi kyetä 

toteuttamaan CLLD-lähestymistapaa ja vastaanottaa varoja eri eurooppalaisista ja kansallisista 

rahastoista. Niille tulisi myös myöntää laaja-alaisempi autonomia ja joustavuus näiden varojen 

käytössä. 

• Varojen korvamerkitseminen ja suojaaminen kaikissa rahastoissa erityisesti yhteisöjohtoiseen 

innovaatioon älykäs kylä prosessissa, jota LEADER -ryhmät tai vastaavat toimijat edistävät. Varoja 

tulisi kohdentaa erityisesti valmiuksien ja toiminnan kehittämiseksi. 

 

Temaattiset ja muut asiat 

 

ERP:n vaatimukset 

• Kannustus maatilojen työpaikkojen säilyttämiseen/luomiseen sekä tuki yhteistyöhön 

pienmaaviljelijöiden välillä. 

• Tukimekanismien ylläpitäminen ja vahvistaminen maaseudun yrittäjyyden osalta. 

• Lisäpanostus maaseutualueiden nuorten tarpeisiin sekä tukea nuorille maanviljelijöille ja yrittäjille, 

jotka saattavat toimia maaseudun kehityksen uusina edistäjinä.  

• Lisää investointeja keinoihin, joilla puututaan ilmastonmuutokseen ja vähennetään sen vaikutusta 

maaseutualueilla, sekä keinoihin, joiden avulla panostetaan maaseutualueiden ja sen yhteisöjen 

mahdollisuuksiin luoda uusiutuvaa energiaa, edistää kierto- ja ekologisesti tehokkaita talouksia sekä 

tarjota pitkäaikaista luonnonvarojen suojelua. Näiden tulisi jatkossakin sisältyä pakollisina osina 

maaseudun kehittämisohjelmiin. 

• Laajempi ohjelma verkostoitumisen, kyvykkyyksien rakentamisen, osaamisen ja vaihtojen osalta 

maaseudun sidosryhmien ja hallitusten välillä kaikissa Euroopan maissa, mukaan lukien arvostetun 



                        
 

Eurooppalaisen maaseutuverkoston ENRD:n (tulevan CAP-verkoston) jatkaminen sekä Erasmus+-

ohjelman laajentaminen kattamaan kaikki aktiiviset maaseudun kehitystoimintaan osallistujat. 

• Nopeampi pääsy EU:n ohjelmiin ja tukiin kuten LEADERiin Kaakkois-Euroopan maissa. Näissä 

maissa maaseudun kehittämistoimijoilla tulisi olla kattavat mahdollisuudet osallistua 

monikansalliseen verkostoitumiseen ja vaihtoihin EU-kumppaneiden kanssa.   

• Tuki AKIS-järjestelmien (maanviljelyn ja osaamisen innovaatiojärjestelmät) muuttamiseksi 

laajemmiksi ja poikkialaisiksi ARKIS-järjestelmiksi (maanviljelyn ja MAASEUTUJEN osaamis- ja 

tietojärjestelmiksi). 

 


