
             
 

 

        
Euroopa Maaelu Parlamendi (European Rural Parliament ERP) 

poliitilised soovitused, Detsember 2019

Maapiirkonnad on Euroopa jaoks üliolulise tähtsusega. Nad hõlmavad 80% EL-i territooriumist, on koduks 
umbes 57% -le elanikkonnast ja toodavad üle 46% -lise kogutoodangust (Euroopa Parlamendi resolutsioon 
2018). Maapiirkonnas toodetakse suur hulk toitu, puitu, kiudaineid, vett ja mineraale, mida me vajame. 
Arukas ja mitmekesine maapiirkondade majandus on võimalus, kliimamuutuste leevendamiseks ja 
bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks on vaja meetmeid kogu Euroopa maapiirkonnas.

Maainimesed väärivad sama elukvaliteeti kui need, kes elavad linnades. Mõnda maapiirkonda 
teenindatakse hästi, kuid teistes  on majandustegevus vähene, kasvab noorte väljaränne, teenuste 
kättesaadavus langeb ning esineb vaesus ja sotsiaalne tõrjutus. Vajame jätkuvaid jõupingutusi piirkondliku 
ja maaelu arendamiseks, sealhulgas tugevat toetust väiketalunikele ja maapiirkondade majanduse 
mitmekesistamiseks. Paljudel äärealadel, hõredalt asustatud või mägistel aladel on tuge eriti vaja.

Kogu kontinendi maakogukonnad tahavad ja suudavad panustada ning neil on  initsiatiivi oma kohaliku 
majanduse ja sotsiaalsete struktuuride tugevdamisel. Seeläbi saavad nad aidata kaasa strateegia „Euroopa 
2020” aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu eesmärkide saavutamisele. Kodanike ja Euroopa 
missiooni vahelise võõrandumise ajal saavad nad aidata taastada ühenduse Euroopaga. Kuid nad vajavad 
valitsuste tõelist tuge.

ERP tugineb oma ettepanekutes Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 174 (Euroopa Liidu toimimise 
leping), 2019. aasta ERP-manifestile ja Maapiirkondade elanike  deklaratsioonile  (Candás 2019). 

ERP kutsub üles looma kogu maapiirkondade ja eriti nõrgemate maapiirkondade maaelu tegevuskava, mis 
põhineks tõelisel partnerlusel, kus EL, riikide valitsused, maapiirkondade ja linnade esindajad teeksid 
koostööd. Maapiirkondade kodanikke ja nende vabaühendusi/ organisatsioone tuleb käsitleda lahenduse 
osana. ELi institutsioonid peavad üksteisega tihedamalt koostööd tegema.

EL-i poolt aastateks 2021-2027 delegeeritud volituste piires palutakse valitsustel kaaluda maaelu arengu 
valdkondadeülest olemust ning maapiirkondade elanikud peaksid olema kaasatud poliitikasse, 
programmitöösse ja rahastamise planeerimisse. Valdkondlik mõtlemine tuleb asendada 
valdkondadevahelise lähenemisega.

Ühtne Põllumajanduspoliitika ja teised programmid 

Euroopa Maaelu Parlament kutsub üles: 
 Ühtse põllumajanduspoliitika ning regionaal-, sotsiaal- ja merendusfondi käsitlevate määruste 

ühtlustamine
 EARDF tuleb taastada ühissätete määruses
 ERFi ja ESFi integreeritud sätted maaelu küsimustes
 Jätkuv pühendumus ühtekuuluvusfondidele nõrga majandusega piirkondade toetamiseks.
 2. sambale eraldatud ÜPP vahendite osakaalu suurendamine, keskendudes eriti maapiirkondade 

majanduse sekundaarse ja kolmanda taseme tugevdamisele ning maapiirkondade teenuste ja 
infrastruktuuri säilitamisele.

 Nende määruste sätete lihtsustamine (näiteks kohalike projektide lihtsustatud kuluvõimalused), 
mis aitavad ametnikke, kohalikke tegevusrühmi ja abisaajaid; ning tulemuspõhise rahastamise 
kaudu küladele, kogukondadele ja maapiirkondadele pikaajalist kasu pakkuvate sotsiaalsete 
tulemuste ja mõju väärtuse tunnustamiseks.



             
 

 

        
 Programm 2021-2027 ELi ja riiklikul tasandil, et võimaldada ja toetada kohalikke strateegiaid 

arukate majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnalahendustega kohalikul tasandil, nt bioloogilise 
mitmekesisuse, energia ja kliima integreeritud strateegiad.

 Rahastamisprogrammid (ESF, Horisont ...) peaksid olema kodanikele ja valitsusvälistele 
organisatsioonidele kaasavamad.

LEADER, Nutikad külad (Smart villages) 

Euroopa Maaelu Parlament kutsub üles: 
 Toetus kogukonna juhitud kohalikule arengule ja kodanikuühiskonna organisatsioonide aktiivne 

kaasamine maaelu arengu otsustus- ja rakendusprotsessidesse.
 Arukate külade programmi laiendamine, et hõlmata kõiki innovatsiooni vorme ning tunnustada 

väikelinnade võtmerolli innovatsiooni keskpunktidena Euroopa maapiirkondades.
 LEADERi rolli laiendamine, mis on ülioluline vahend Euroopa ja riiklike vahendite eraldamiseks viisil,

mis vastab iga piirkonna konkreetsetele vajadustele ja kasutab ära avaliku, era- ja tsiviilsektori 
energiat ja ressursse. Kohalikel tegevusrühmadel peaks olema võimalus kasutada CLLD-
lähenemisviisi ja kaasata erinevatest Euroopa ja riiklikest fondidest rahalisi vahendeid ning neile 
tuleks anda vahendite kasutamise laiem sõltumatus ja paindlikkus.

 Rahaliste vahendite sihtotstarbeline eraldamine ja kogukonnale suunatud uuenduste jaoks 
eraldatud summade eraldamine arukatekülade kaudu kõigis kohalikes tegevusrühmades, 
hallatavates fondides ja - kui see pole kättesaadav - aktiivsete  maapiirkondade elanike üleriigiliste 
arenguorganisatsioonide kaudu, nende tegevuse elavdamise  ja suutlikkuse suurendamise kaudu.

Temaatilised ja teised küsimused

Euroopa Maaelu Parlament kutsub üles: 
 Töökohtade säilitamise / loomise soodustamine taludes ja väikepõllumeeste vahelise koostöö 

toetamine.
 Maapiirkondade ettevõtluse tugimehhanismide hoidmine ja tugevdamine.
 Suurem tähelepanu maapiirkondade noorte vajadustele ning noorte põllumeeste ja noorte 

ettevõtjate toetamisele, kes võivad olla maaelu arengu uued tõukejõud.
 Suurenenud investeeringud meetmetesse, mille eesmärk on võidelda kliimamuutustega ja 

leevendada nende mõju maapiirkondadele ning mõista, kui suurt panust maapiirkonnad ja selle 
kogukonnad saavad anda taastuvenergia tootmisel, ring- ja ökomajanduse edendamisel ning 
looduslike looduslike ainete pikaajalise kaitse tagamisel ressursid: need peaksid jätkuvalt olema 
maaelu arengu programmides kohustuslikud elemendid.

 Laiem võrgustike loomise, suutlikkuse suurendamise ja kõigi Euroopa riikide maapiirkondade 
sidusrühmade ning valitsuste vahetuse programm, sealhulgas väga väärtusliku Euroopa maaelu 
arengu võrgustiku (ÜPP-võrgu) jätkamine ja programmi Erasmus + laiendamine kõigile 
maapiirkondade aktiivsetele osalistele arendustegevus.

 Kiirenenud ühinemisprotsess või ametlik toetus Kagu-Euroopa riikidele koos tugevdatud maaelu 
arengu programmidega, sealhulgas LEADER. Nende riikide maaelu arenguga seotud osalejatel peaks
olema täielik võimalus osaleda rahvusvahelistes võrgustikes ja vahetustes ELi partneritega.

 Toetus AKIS-i (põllumajanduse ja teadmiste innovatsioonisüsteemide) muutmiseks laiemaks ja 
valdkondadeüleseks ARKIS-ks (põllumajanduse ja maaelu teadmiste ja infosüsteemid).


