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Asia: Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) kannanotto koskien CAP27-uudistusta
Valtioneuvoston asettama Maaseutupolitiikan neuvosto esittää kannanottonaan tulevalle EU:n
rahoituskaudelle seuraavaa:
Maaseutu aineellisine ja aineettomine resursseineen on vetovoimainen alue vakituisille ja vapaa-ajan
asukkaille, eri alan yrityksille, liikkuvalle työvoimalle sekä matkailijoille ja muille maaseudulla pistäytyjille. Hyvän ympäristön ja luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutukset ovat keskeisiä vetovoimatekijöitä
maaseudulla. Houkuttelevuutta lisää hyvä saavutettavuus, mikä mahdollistetaan nopeilla, symmetrisillä, tasalaatuisilla ja kohtuuhintaisilla tietoliikenneyhteyksillä sekä toimivilla kulkuyhteyksillä. Läheltä
saatavat palvelut, turvallisuuden tunne ja yhteisöllisyys ovat myös hyvän maaseudun sujuvan arjen
perusosia.
EU:n yhteisen maatalous- ja maaseutupolitiikan tavoitteena tulee olla politiikka



joka tukee taloudellisesti, sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä
maaseudulla (rural sustainability) ja
edistää maaseudun mahdollisuuksien täysimääräistä hyödyntämistä hyvinvoinnin ja kestävän
kasvun lisäämiseksi.

Toimenpiteet:
1. Ilmastoviisasta bio- ja kiertotaloutta tulee edistää taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävällä sekä eettisesti hyväksyttävällä tavalla.
2. Maaseudun elinkeinojen monipuolistamista ja uusiutumista tulee edistää kehittämällä uutta yrittäjyyttä ja yrittäjyyden muotoja, yritysten kansallista ja kansainvälistä
verkostoitumista sekä parantamalla koulutusmahdollisuuksia sekä osaavan työvoiman saatavuutta maaseutualueilla.
3. Maaseudun asukkaiden hyvinvointia tulee lisätä ja elämänlaatua nostaa vahvistamalla paikkaperustaista palveluiden tuotantoa, yhteisöllisyyttä ja eri tahojen yhteistyötä, kuten Leader, kylä-kunta-kumppanuutta, paikallista kehittämistä sekä
CLLD:tä.
4. Digitaalisuuden edistämistä maaseutualueilla tulee tukea aktiivisesti ja laaja-alaisesti.
5. Maaseutuvaikutuksia tulee arvioida ja ottaa huomioon EU-ohjelmien valmistelussa
ja toimeenpanossa kaikilla hallinnon tasoilla.
6. Tulevan kauden rahoituskehyksestä tulee ohjata riittävästi varoja maaseudun kehittämistoimiin. Kokonaistason ja toimenpiteiden on oltava tasapainossa keskenään.
Perustelut:
EU-politiikan tulee jatkossa olla entistä strategisempaa. EU tulee kohtaaman uusia
haasteita ja rahoitusta tarvittaneen vastaamaan niihin. Yhteisen maatalouspolitiikan ja
maaseudun paikkaperustaisen kehittämisen tarve on myös aiempaa suurempi ja tulee
tarvitsemaan yhteisen ja merkittävän budjetin samalla kuin EU:n päämenokohteisiin
kohdistuu merkittäviä leikkauspaineita.
Yhteisessä maatalouspolitiikassa tulisi jatkossakin olla kaksi pilaria, jotta maaseudun
kokonaisvaltainen kehittäminen olisi mahdollista. Maaseuturahaston rooli maatalouspolitiikan ja maaseudun kehittämispolitiikan integroijana on välttämätön.
Ilmastonmuutos vaikuttaa voimakkaasti maaseudun elinkeinoihin, muun muassa bio- ja
kiertotalouteen. Maaseudulla on paljon mahdollisuuksia ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja sen hillintään, esimerkiksi ruokaketjun osalta. Hillinnän ja sopeutumisen keinot ovat paikallisia; yhtä, kaikille soveltuvaa ratkaisua ei ole.
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Yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen tulisi tarjota ja mahdollistaa nykyistä älykkäämpiä ja ilmastoviisaampia tapoja toimia, liikkua, yrittää ja asua eri maaseutualueilla.
Sen pitää kannustaa hajautettujen, kiertotalouden mukaisten paikallisten ruoka- ja
energiajärjestelmien muodostumista. Tästä yhtenä esimerkkinä ovat agroekologiset
symbioosit.
Metsillä on suuri merkitys maaseudun ja kaupunkien asukkaille ja elinkeinoille. Yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen pitäisi tukea metsäperäisten tuotteiden ja palveluiden kokonaisarvon maksimointia kestävästi.
Maaseudulla sijaitseville yrityksille tulee suunnata rahoitusta myös jatkossa. Tällä tavalla edistetään maaseudun yritysten innovatiivista kehittämistä. Lisäksi eri rahoitusvälineet tulee olla sujuvasti yhdistettävissä. Nykyisten välineiden lisäksi maaseudun yrityksille tärkeää on osaamisen lisääminen ja osaavan työvoiman saanti. Myös yhteistyötä ja verkostoja tarvitaan kilpailukyvyn kasvattamiseksi. Tärkeää on saada nuoret
kiinnostumaan maaseudun monipuolisista ammateista ja maaseudulla työskentelystä.
Leader-tyyppinen toimintatapa eri rahastoissa on osoittanut tuloksellisuutensa ja vaikuttavuutensa. Tulevalla ohjelmakaudella EU-säädöksiin tulee rakentaa aito yhteisölähtöinen paikallinen kehittämismetodi, CLLD (Community-led Local Development),
jossa varoja on käytettävissä kaikista ERI-rahastoista. ERI-rahastojen rahoitus koottaisiin yhteen CLLD-ryhmän käyttöön, mikä mahdollistaisi monipuolisen maaseudun ja
kaupunkien kehittämisen. Jäsenmaiden tulee osoittaa ERI-rahastoista 10 % CLLD-rahoitukseen.
Maaseudun asukkaiden hyvinvointia tulee edistää entistä kokonaisvaltaisemmin. Ennaltaehkäisevä toiminta sekä yhteisöllisyys, osallisuus ja yhteistoiminta ovat keskiössä,
kun ratkaistaan arjen turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Uusien yhteistoimintamallien
kehittäminen on entistä tärkeämpää syrjäytymisen ehkäisemisessä ja palvelutarjonnan
parantamisessa eri maaseutualueilla. Kun paikallistasolla ilmeneviin hyvinvointitarpeisiin lähdetään etsimään ratkaisuja yhdessä, luodaan edellytyksiä lisäresurssien muodostumiselle.
Digitalisaatio tuo maaseudulla erityisen suuret hyödyt niin osaamisen, yritystoiminnan
ja turvallisuuden kehittymisessä, palveluiden käytössä kuin myös luonnonvarojen ja
muiden resurssien hyödyntämisessä. Maaseudun tietoliikenneinfrastruktuuriin ja osaamiseen liittyvien haasteiden voittamiseksi tarvitaan laaja-alaista maaseudun kehittämistyötä.
Maaseutuvaikutusten arviointi (Rural proofing) on osoittautunut toimivaksi työkaluksi
päätösten ja politiikkojen valmistelussa silloin, kun päätöksellä/ politiikalla on alueellisia
tai paikallisia vaikutuksia. On tärkeää, että maaseutuvaikutusten arviointia toteutetaan
kaikilla hallinnon tasoilla. Maaseutuvaikutusten arviointi tarjoaa tietoa päätöksentekijöille ja edistää maaseudun asukkaiden, yrittäjien ja järjestöjen osallisuutta. Cork 2.0.julkilausumassa maaseutuvaikutusten arvioinnin katsotaan edistävän maaseudun elinvoimaisuutta.
Maaseutua ei voi jättää vain maaseuturahaston varaan. Kumppanuussopimuksessa tai
muussa vastaavassa rahastojen yhteensovituksessa pitää päättää, miten eri rahastot
tukevat maaseudun kehitystä. EU:n komission ja jäsenmaiden tulisi voida sopia keskeisistä tavoitteista ja seurannassa tulisi tarkkailla tavoitteiden saavuttamista. Rahastojen
lainsäädäntöä on voimakkaasti yksinkertaistettava, pelkistettävä ja yhdenmukaistettava
saman tyyppisissä toimissa. Yksinkertaistaminen jäsenmaassa ei onnistu, mikäli EUsäännöt ovat liian yksityiskohtaiset. Valvonnan tulisi olla enemmän riskiperusteista.

