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KOKKUVÕTE
I. ELi ühist põllumajanduspoliitikat (ÜPP) ootab ees läbivaatamine seoses ELi rahanduse
praeguse seitsmeaastase kavandamisperioodi ja poliitika rakendamise lõppemisega aastal
2020. Komisjon avaldas 2017. aasta novembris teatise toidutootmise ja põllumajanduse
tuleviku kohta, milles tutvustas oma nägemust 2020. aasta järgsest ÜPPst.
II. Käesolev infodokument on kontrollikoja vastus komisjoni teatisele. Selles analüüsitakse
põllumajanduse ja maapiirkondade jaoks olulisi peamisi arengusuundi ja andmeid,
tutvustatakse oma seisukohti praeguse ÜPP kohta ning arutletakse uue ÜPP kriteeriumide ja
põhiliste kitsaskohtade üle.
III. Teatises on arvesse võetud mitmeid soovitusi, mille kontrollikoda on aastate jooksul
esitanud. Selles seatakse suur eesmärk luua uus tulemuspõhine raamistik. Sellest hoolimata
täheldab kontrollikoda, et osa teatise aluseks olevast statistikast ei vasta tema eelmistes
aruannetes esitatud kriteeriumidele ning et teatise kohaselt toetatavad meetmed on
tõenäoliselt ka tulevikus sarnased varem toetatud meetmetega.
IV. Üks teatise põhielemente on nn uue rakendamismudeli toetamine, mis põhineb
suuremal paindlikkusel ja subsidiaarsusel ning paneb liikmesriikidele suurema vastutuse
tulemuslikkuse eest. Kontrollikoja arvates eeldab uue mudeli edukas rakendamine
•

meetmeid, mis on välja töötatud kindlate teaduslike ja statistiliste tõendite alusel, mis
näitavad, et need viivad soovitud tulemuseni;

•

ÜPP uusi strateegilisi kavasid, milles on seatud asjakohased suurte sihtidega ja
kontrollitavad eesmärgid, mis ühilduvad ELi eesmärkidega;

•

kindlat tulemuslikkuse seire- ja hindamisraamistikku;

•

usaldusväärset aruandlus- ja auditiahelat, mis annab kindlust nii vastavuse kui ka
tulemuslikkuse suhtes.

V. Komisjoni teatise näol ei ole tegemist ettepanekuga. Kontrollikoda vaatab käesolevas
infodokumendis kindlaksmääratud kriteeriumide alusel komisjoni ettepaneku üle, kui see on
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avaldatud. Läbivaatamise tulemusena kujundatakse eeldatavasti arvamus lõpliku ettepaneku
kohta.
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SISSEJUHATUS
Teema ja eesmärk
1. ELi ühist põllumajanduspoliitikat (ÜPP) ootab ees läbivaatamine seoses ELi rahanduse
praeguse seitsmeaastase kavandamisperioodi ja poliitika rakendamise lõppemisega aastal
2020. Komisjon kavatseb järgmist ÜPPd käsitleva seadusandliku ettepaneku esitada koos
mõjuhinnanguga 2018. aasta mais.
2. 2020. aasta järgse perioodi ÜPP reformi ettevalmistamisel tehti oluline samm
2017. aasta novembris, mil komisjon avaldas teatise toidutootmise ja põllumajanduse
tuleviku kohta 1. Kui komisjon andis teada oma kavatsusest kõnealune teatis avaldada, võttis
kontrollikoda päevakorda esmatähtsa ülesande anda sellele 2018. aasta töökava raames
vastus. 6. detsembril 2017 sai kontrollikoda vastavasisulise palve ka komisjoni vastutavalt
volinikult Phil Hoganilt.
3. Teatises keskendutakse järgmistele punktidele:
•

põllumajandustootjatele otsetoetuste maksmise jätkamine, kasutades seejuures
rohkem riskijuhtimise vahendeid ja algatusi, mis aitavad tagada
põllumajandustootjatele turul suurema tasu;

•

suurem panustamine ELi keskkonna- ja kliimaeesmärkidesse;

•

tähelepanu pööramine maapiirkondade sotsiaal-majanduslikule olukorrale;

•

suurema rõhu panemine kestlikule põllumajandustootmisele, sealhulgas tervisele,
toitumisele, toidu raiskamise küsimusele ja loomade heaolule;

•

teadusuuringute, innovatsiooni ja tehnoloogia ning rahastamisvahendite parem
ärakasutamine;

1

COM(2017) 713 final: komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele – „Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik“.
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•

uus rakendamismudel, mis põhineb suuremal paindlikkusel ja subsidiaarsusel,
pannes liikmesriikidele suurema vastutuse tulemuslikkuse eest.

4. Euroopa Liidu (EL) välisaudiitorina ei ole kontrollikoja ülesanne tuleviku poliitikat
kujundada. Kuid oma auditeerimiskogemustele tuginedes oskab kontrollikoda anda ELi
poliitikakujundajatele nõu selle kohta, kuidas parandada aruandlust ning ÜPP üldist
tulemuslikkust ja tõhusust. See ongi käesoleva dokumendi eesmärk, millega annab
kontrollikoda ühtlasi vastuse komisjoni teatisele toidutootmise ja põllumajanduse tuleviku
kohta. Tegemist ei ole auditiaruandega. See on ülevaade, mille aluseks on avalikult
kättesaadav teave.
Lähenemisviis ja tutvustus
5. Infodokumendis2 väljendatud seisukohad põhinevad
•

kontrollikoja eelneval tööl,

•

välisaruannete ülevaatamisel ja välisekspertidega peetud konsultatsioonidel;

•

aruteludel komisjoni asjaomaste peadirektoraatidega 3.

6. Käesolevas infodokumendis tutvustatakse
•

põllumajandussektori ja maapiirkondade jaoks olulisi põhiandmeid ja peamisi
arengusuundi;

•

kontrollikoja seisukohti seoses praeguse ÜPPga;

2

Infodokument on läbivaatamise, mitte auditeerimise tulem. See ei hõlma uut audititööd, vaid
põhineb avaldatud auditileidudel, järeldustel ja soovitustel ning muul avalikult kättesaadaval
teabel. I lisas on esitatud täielik loetelu käesolevas dokumendis osutatud ja kontrollikoja
avaldatud väljaannetest.

3

Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat, kliimameetmete peadirektoraat, keskkonna
peadirektoraat, Eurostat, regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat, tervise ja toiduohutuse
peadirektoraat.
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järeldusi, sealhulgas kriteeriume ÜPPd käsitleva seadusandliku ettepaneku ja sellest

•

tuleneva tulevase poliitika hindamiseks, ning 2020. aasta järgse ÜPP peamisi
kitsaskohti.
PÕLLUMAJANDUSSEKTORI JA MAAPIIRKONDADE JAOKS OLULISED PÕHIANDMED JA
PEAMISED ARENGUSUUNAD
ÜPP kulutused on olnud viimase kümne aasta jooksul stabiilsed ning keskendunud
sissetulekutoetustele
7. Alates 2006. aastast moodustavad ELi ÜPPga seotud eelarvekulutused keskmiselt
54 miljardit eurot aastas. Nominaalväärtuses on ÜPP eelarve püsinud suhteliselt stabiilsena
(vt joonis 1).
Joonis 1. ÜPP eelarve on mitme aasta jooksul püsinud stabiilsena
miljonit eurot

Maaelu areng

70 000
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Tootmiskohustusega seotud otsetoetused

50 000
40 000

Rohestamine

30 000
Tootmiskohustusega sidumata otsetoetused, v.a
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20 000
10 000
0

Sekkumine põllumajandusturgudel
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes ELi eelarvetele.

8. Ligikaudu 72% ÜPP eelarvest kulub põllumajandustootjatele makstavatele
otsetoetustele, millega toetatakse nende sissetulekut. Väljamakseid tehakse üldjuhul
põllumajandusmaa hektarite alusel ja enamasti ei ole need tootmisega seotud, kuid hektari
kohta makstav toetus väheneb vähesel määral sõltuvalt sellest, mida suurem on
põllumajandusettevõte. Umbes 22% maksetest on ette nähtud maaelu arengu meetmetele,
millest pool makstakse põllumajandustootjatele samuti välja hektaripõhiselt. Ülejäänud
vahenditest (6%) rahastatakse turumeetmeid.
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Väiksel arvul suuri põllumajandusettevõtteid (ja väiksem tööjõud) toodavad püsivat
väljundväärtust, mis suurendab sissetulekut ühe täistööajaga töötava inimese kohta
9.

Eurostati põllumajandusettevõtete struktuuriuuringute kohaselt oli 2013. aastal ELis

10,8 miljonit põllumajandusettevõtet ehk 22% vähem kui 2007. aastal, mil registreeritud
põllumajandusettevõtteid oli 13,8 miljonit. Nende keskmine suurus suurenes 28% võrra
12,6 hektarilt 16,1 hektarile. Samal ajal vähenes põllumajandussektori töötajate arv (25%
võrra) 12,8 miljonilt täistööajaga töötajalt 2005. aastal 9,5 miljonile 2017. aastal ning seda
peamiselt seoses põllumajandusettevõtete juhtide 4 ja nende perekonna tehtava
tasustamata tööga. Üks keskmine põllumajandusettevõte annab seega tööd vähem kui ühele
täistööajaga töötajale (kaks kolmandikku kõige väiksematest põllumajandusettevõtetest, kes
saavad ÜPP toetust, kulutavad põllutöödele vähem kui neljandiku oma tööajast – vt ka
1. selgitus). Põllumajandustootmise väärtus küll kõikus, kuid jäi üldjoontes reaalarvudes
samale tasemele. Kuigi eri sektorites on tulemuslikkus väga erinev, suurenes
põllumajandustegevusest saadav sissetulek ühe täistööajaga töötaja kohta märkimisväärselt
(vt joonis 2).

4

Eurostati kohaselt on põllumajandusettevõtte juht põllumajandusliku majapidamise rahaasjade
ning tootmistöö igapäevase korraldamise eest vastutav füüsiline isik. Igal põllumajanduslikul
majapidamisel saab olla vaid üks juht. Mõnikord on põllumajandusettevõtte juht ühtlasi ka
asjaomase majapidamise omanik, ent samas võib ettevõtte juht olla ka keegi teine peale
omaniku.
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Joonis 2. Kui põllumajandustoodangu väärtus püsis stabiilsena ja põllumajandussektori
töötajate arv vähenes, siis keskmine sissetulek ühe täistööajaga töötaja kohta suurenes
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Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes Euroopa Komisjoni andmetele (2017. aasta
hinnangupõhised andmed).

10. OECD andmetel oli ELi avaliku sektori toetuse osakaal põllumajandusettevõtete
kogusissetulekust 2016. aastal 21% ehk väiksem 2007. aasta 24% ja 2000. aasta 33%
osakaalust 5.

5

OECD: Põllumajanduspoliitika näitajad 2017 – Jälgimine ja hindamine: võrdlustabelid
(täisandmestik)
http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?QueryId=77872&vh=0000&vf=0&l&il=&lang=en

2017
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ELi toiduainete hinnad on maailmaturu hindadega ühtlustunud ja EList on saanud
toiduainete netoeksportija
11. EL toodab rohkem toiduaineid kui tarbida suudab ning on saanud toiduainete
netoeksportijaks (vt joonis 3). Samal ajal on ELi hinnad märkimisväärselt ühtlustunud
toiduainete maailmaturu hindadega. See kaubandusbilansi ülejääk tuleneb peamiselt ELi
tugevast turupositsioonist töödeldud toiduainete ja karastusjookide valdkonnas. Töötlemata
põllumajandustoodete (joonisel 3 tähistatud kui „kaubad“ ja „muud põhisaadused“) sektoris
jääb EL siiski netoimportijaks.
Joonis 3. EList on saanud toiduainete netoeksportija
EL 28: muude kui EL 28 riikidega aastatel 2007–2017 toimunud põllumajandus- ja toiduainete sektori kaubanduse
struktuur
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Allikas: Comext – faktid ja arvud.

Põllumajandusettevõtete juhtide keskmine vanus on tõusnud ja maaga seotud andmed ei
ole järjepidevad
12. 2010. aastal oli iga 100 üle 55-aastase põllumajandusettevõtte juhi kohta 14 alla 35aastast põllumajandusettevõtte juhti. 2013. aastal vähenes see näitaja 10,8 alla 35-aastase
põllumajandusettevõtte juhini. ELi põllumajandusettevõtjate keskmine vanus tõusis 2004.–
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2013. aastal 49,2 eluaastalt 51,4 eluaastani 6. See on kooskõlas üldiste demograafiliste
arengusuundadega. Võib täheldada, et kõige väiksemad põllumajandusettevõtted kuuluvad
tihti eakamatele põllumajandusettevõtjatele 7.
13. Põllumajandusmaa üldpindala puudutavad andmed on ebaühtlased.
Põllumajandusettevõtete struktuuriuuringute kohaselt on põllumajanduseks kasutatava maa
üldpindala jäänud viimaste kümnendite jooksul laias laastus samaks. Sama pildi annavad
komisjoni andmed ÜPP otsetoetuste taotlemisel teatatud pindala kohta. Püsirohumaa
pindala osakaalu käsitleva aruandluse aluseks olevate komisjoni andmete põhjal on aga
olukord teistsugune (teatatud põllumajandusmaa pindala on vähenenud 11,5%, vt
eriaruanne 21/2017). Kasvatatavate kultuuride statistika näitab 4%-list vähenemist
2006. aasta 186,6 miljonilt hektarilt 178,8 miljonile hektarile 2015. aastal. Veel
tähelepanuväärsemad muutused on toimunud maa jaotuses põllumajandustootmise eri
liikide vahel 8.
Ebapiisav areng keskkonnahoiu ja kliimameetmete vallas
14. Põllumajandustegevusega seonduvad keskkonnamured on seotud nelja alljärgneva
põhiprobleemiga 9.

6

USAs on peamise ettevõtja keskmine vanus tõusnud samal ajavahemikul veelgi enam
(https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-areaeconomics/briefs/pdf/015_en.pdf).

7

ÜPP taustanäitaja C.23 (https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2017_et);
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-areaeconomics/briefs/pdf/09_en.pdf

8

Eurostati põllumajandusettevõtete struktuuriuuring
(http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/farm-structure) ja põllumajanduskultuuride
statistika (http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/database).

9

ÜPP taustanäitajad C.35, C 40, C.41, C.45 (https://ec.europa.eu/agriculture/capindicators/context/2017_et); Teadusuuringute ühiskeskus (2012): Euroopa mullastiku olukord
(http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/eusoils_docs/other/EUR25186.pdf); Euroopa
Keskkonnaamet (2015): ELi looduse olukord (https://www.eea.europa.eu/publications/state-ofnature-in-the-eu); põllumajanduse ja maaelu peadirektoraat: fakte ja numbreid ELi
põllumajanduse ja ÜPP kohta (https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_et).
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i)

Bioloogiline mitmekesisus. Põllumajanduslike elupaikade kaitsestaatust kohaldati 2007.–
2012. aastal 11% juhtudest; perioodil 2001–2006 kohaldati seda vähem kui 5% puhul.
1990. aastast peale on levinud põllulinnuliikide populatsioonid vähenenud 30% võrra
ning rohumaade liblikate populatsioonid peaaegu 50% võrra.

ii)

Vee kvaliteet. ELi põllumajandusmaadel on püsiv lämmastikuliig: keskmiselt 50 kg N/ha.
Alates 1993. aastast on vähenenud nitraatide tase jõgedes, kuid mitte põhjavees. Mõnes
piirkonnas on nitraadisisaldus jätkuvalt suur, põhjustades paljude järvede ja jõgede
reostust – peaasjalikult piirkondades, kus tegeldakse intensiivpõllumajandusega.

iii) Õhk. Ammoniaak on üks peamisi õhusaasteaineid. Peaaegu 95% Euroopa
ammoniaagiheitest tekib põllumajandustegevuse tagajärjel. Kui 1990. aastast peale on
heitkogused 23% võrra vähenenud, siis 2012. aastal hakkasid need taas suurenema.
iv) Muld. Ligikaudu 45% ELi mineraalmuldadest sisaldab kas vähe või väga vähe orgaanilist
süsinikku (0–2%) ja 45%-l mineraalmuldadest jääb see sisaldus keskmisele tasemele (2–
6%). Andmete lünklikkuse tõttu on mullastiku muutusi raske jälgida, kuid üha väiksem
orgaanilise süsiniku sisaldus vähendab mullaviljakust ning suurendab kõrbestumise
ohtu.
15. Kliimamuutustega seoses on põhimure kasvuhoonegaaside heide. Põllumajanduse
kasvuhoonegaaside heide moodustas 2015. aastal ELi heitkogustest 11%. Aastatel 1990–
2013 vähenes põllumajanduse kasvuhoonegaaside heide 20% võrra, kuid alates
2014. aastast on see taas suurenenud. Maakasutuse, maakasutuse muutuse ja
metsandusega seotud netosidumine kompenseeris 2015. aastal ligikaudu 7% ELi
kasvuhoonegaaside koguheitest.
16. Samal ajal on põllumajandus erakordselt haavatav kliimamuutuste suhtes, mis on üks
tegureist, mis põhjustab Euroopa eri osades nisu saagikuse stagnatsiooni vaatamata
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jätkuvale edukale nisuaretusele. Põllumajandus tarbib enam kui 50% Euroopas tarbitavast
mageveest. Kliimamuutused on suurendanud niisutamise vajadust 10.
Majanduslik lõhe maa- ja teiste piirkondade vahel on vähenenud
17. Eurostati andmetel elas 2016. aastal umbes 19,1% 11 ELi elanikkonnast maapiirkondades,
mille võrdluseks võib tuua 2007. aasta 19,7%. 2013. aastal moodustas maapiirkondade SKP
elaniku kohta 73% kogumajanduse SKPst, olles seega tõusnud 2008. aasta 70%-lt. ELi
keskmine tööhõive määr on maapiirkondades sama mis teistes piirkondadeski, kuigi
liikmesriigiti on see määr erinev. Vaesuse määr vähenes maapiirkondades 2007. aasta
31,4%-lt 25,4%-le 2016. aastal.
18. Maapiirkondade majanduses – nagu ka väike- ja suurlinnade majanduses – on valdavad
tööstus- ja teenindussektor. Kokku moodustavad need (Eurostati andmetel) 96%
maapiirkondade kogulisandväärtusest. Põllumajandus, metsandus ja kalandus moodustavad
maapiirkondade kogulisandväärtusest 4% ning kogumajanduse kogulisandväärtusest 1,5%.
See osakaal on püsinud viimase viie aasta jooksul stabiilsena.
KONTROLLIKOJA TEHTUD LÄBIVAATAMINE
19. Läbivaatamisel tugineti kontrollikoja programmiloogika mudelile (vt joonis 4), millest
nähtub, kuidas saavutada avaliku sekkumisega säästlikkus, tõhusus ja tulemuslikkus. Igas
jaotises tõstatatud punktid on toodud näiteks probleemide kohta, mille kontrollikoda on
varem tuvastanud ja mida tuleks 2020. aasta järgset ÜPPd kavandades arvesse võtta.

10

Euroopa Keskkonnaamet (2017): „Kliimamuutused, mõju ja haavatavus Euroopas 2016. aastal.
Näitajatel põhinev aruanne“. Euroopa Keskkonnaameti aruanne nr 1/2017.

11

Eurostat eristab kolme liiki piirkondi: „valdavalt maapiirkonnad“, „piirkonnad, millest olulise osa
moodustab maapiirkond“, ja „valdavalt linnapiirkonnad“, ning soovitab kõigi kolme rühma kohta
esitada eraldi andmed, mida on käesolevas ülevaates ka tehtud. Teatises esitatud väide, et 55%
ELi elanikkonnast elab maapiirkondades, tuleneb sellest, et „valdavalt maapiirkonnad“ ja
„piirkonnad, millest olulise osa moodustab maapiirkond“, on kokku pandud. „Piirkonnad, millest
olulise osa moodustab maapiirkond“, võiks sama hästi rühmitada „valdavalt linnapiirkondade“
alla, mille põhjal saaks siis vastupidiselt väita, et 80% ELi elanikkonnast elab linnapiirkondades.
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Joonis 4. Programmiloogika mudel
Tulemid
Vajadused

Mõju

Välistegurid

Tulemused

Sisendid

Eesmärgid

Säästlikkus

Protsessid

Väljundid

Tõhusus
Tulemuslikkus

Allikas: Euroopa Kontrollikoja tulemusauditi käsiraamat.

ÜPP vajadused
Mida öeldakse komisjoni teatises vajaduste kohta:
• põllumajandusest ja muudest majandussektoritest saadavate sissetulekute vahel on
lõhe;
• põllumajandusest saadav sissetulek on äärmiselt kõikuv;
• looduslikust eripärast tingitud piirangutega alasid ohustab maa hooletussejätmine;
• otsetoetuste jaotus ei ole piisavalt tasakaalustatud;
• hästi toimiv siseturg vajab kaitset;
• põllumajandusettevõtete ümberstruktureerimisse, ajakohastamisse, innovatsiooni ja
mitmekesistamisse ning uue tehnoloogia kasutuselevõttu ei investeerita piisavalt;
• kliimamuutustele ja loodusvarade piiratuse probleemile on vaja asjakohaselt
reageerida;
• arvesse tuleks võtta maapiirkondi mõjutavaid struktuuriprobleeme ja noorte
lahkumist;
• tegeleda tuleks sotsiaalsete probleemidega nagu tervishoid, toiduohutus, toidu
raiskamine ja loomade heaolu.
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Vajaduste kindlakstegemiseks napib teavet
20. Mitme ÜPP meetme vajaduse põhjendamiseks on vaja rohkem teavet 12. See kehtib
eeskätt otsetoetustena makstava sissetulekutoetuse kohta, millele kulub praegu üle 70%
ÜPP eelarvest. Aluslepingu artiklis 39 on sätestatud, et ÜPP eesmärk on „tõsta
põllumajanduse tootlikkust (…), et selle kaudu kindlustada põllumajandusega tegeleva
rahvastikuosa rahuldav elatustase, eelkõige põllumajandusega tegelevate inimeste isikutulu
suurendamise teel“ (vt II lisa). „Selle kaudu“ näitab, et need kaks ÜPP eesmärki on omavahel
seotud. Põllumajandusettevõtjate tulu suurendasid ja nende perekondade elatustaset
tõstsid algselt tarbijate makstavad kõrgemad hinnad. Järk-järgult asendus see aga
maksumaksjate rahast makstava otsese sissetulekutoetusega. Isegi kui aluslepingu eesmärki
kindlustada põllumajandusega tegeleva rahvastikuosa rahuldav elatustase käsitleda eraldi
eesmärgina, puuduvad piisavad andmed, mis toetaksid väidet, et põllumajanduslikud
majapidamised vajavad üldiselt märkimisväärset toetust rahuldava elatustaseme
saavutamiseks.
21. Komisjon väidab, et põllumajandusettevõtjate põllumajandusega teenitud tulu ning
kogumajanduse keskmise palga ja sissetuleku vahel on suur erinevus. Kuid komisjoni
esitatud andmeid 13 mõjutavad kaks olulist piirangut: i) neis ei ole arvesse võetud muid
sissetulekuallikaid peale põllumajanduse (vt 1. selgitus) ning ii) keskmise sissetuleku näitaja
kujuneb väga erinevate sissetulekute põhjal 14.
1. selgitus: muud sissetulekuallikad peale põllumajanduse
Eurostati andmetel on väljaspool põllumajandust tulutoovate tegevustega tegelevate
põllumajandusettevõtte juhtide osakaal umbes 30%; nende abikaasade ja teiste leibkonnaliikmete
puhul on asjaomane protsent tõenäoliselt suurem. Põllumajanduse ja maaelu peadirektoraat on

12

Matthews, A. (2017), „Appendix 1: Why further reform?“ (lk 29–30), Buckwell, A. jt 2017. aasta
aruandes „CAP – Thinking Out of the Box: Further modernisation of the CAP – why, what and
how?“. RISE Foundation, Brüssel.

13

Joonis 6 komisjoni teatises toidutootmise ja põllumajanduse tuleviku kohta.

14

Põllumajanduse ja maaelu peadirektoraat: fakte ja numbreid ELi põllumajanduse ja ÜPP kohta
(https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_et).
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varasemalt avaldanud andmed 15, mille kohaselt kulutab rohkem kui 60% alla 5 hektari suuruse
maaga põllumajandusettevõtete juhtidest oma põllumajanduslikule majapidamisele vähem kui 25%
oma ajast ning umbkaudu 80% kulutab oma põllumajanduslikule majapidamisele alla poole oma
tööajast. Põllumajandusettevõtete täiskohaga töötavate juhtide arv on nende juhtide arvust, kes
kulutavad oma põllumajanduslikule majapidamisele vähem kui 50% oma tööajast, suurem vaid üle
20 hektari suuruse maaga põllumajandusettevõtete puhul. Paljud ÜPP toetusesaajad saavad ka
pensioni. Komisjoni esitatud numbrites ei ole arvesse võetud muid sissetulekuallikaid peale
põllumajanduse. Euroopa Parlamendi uuringus 16, mis käsitleb põllumajanduslike majapidamiste
sissetulekuid, on öeldud, et käesoleval ajal puudub ELi statistikasüsteem, mis võimaldaks anda teavet
põllumajanduses töötavate inimeste elatustaseme kohta. Kontrollikoda on korduvalt osutanud
vajadusele koguda asjaomaseid andmeid, mille saaks aluseks võtta sellise poliitika väljakujundamisel,
mis aitab tagada põllumajanduses töötavatele inimestele rahuldava elatustaseme. Mõne liikmesriigi
puhul on olemas andmed põllumajanduslike majapidamiste kõikidest sissetulekuallikatest pärit
sissetulekute kohta, mis näitavad, et kõnealused majapidamised ei ole teistest majapidamistest
ilmtingimata kehvemal majanduslikul järjel.

22. Suuremate põllumajandusettevõtete sissetulekud on suuremad (sh tööjõu ühiku
kohta) 17. Komisjon on põllumajanduse ja kogumajanduse sissetuleku vahe arvutamisel
aluseks võtnud kõik 10,8 miljonit ELi põllumajanduslikku majapidamist, sealhulgas
7,2 miljonit majapidamist, kellel on maad vähem kui 5 hektarit, ja 6 miljonit majapidamist,
kelle aastane tulem jääb üldjuhul alla 4000 euro 18. Suur hulk neid väga väikesi
põllumajandusettevõtteid, kellel on sageli kasumlikkusega raskusi, moonutab üldpilti. 5–250

15

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-areaeconomics/briefs/pdf/09_en.pdf

16

Hill, B. ja Dylan Bradley, B. (2015): „Comparison of farmers’ income in the EU Member States“.
Euroopa Parlamendile koostatud aruanne, milles võrreldakse põllumajandusettevõtjate
sissetulekut ELi liikmesriikides.
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See põhjuslik seos on suurem, kui ettevõtte suurust väljendada toodangu väärtuses. Füüsiline
suurus on sissetuleku taseme näitajana halvem sellepärast, et paljud väikese kasumlikkusega
ekstensiivpõllundusega tegelevad ettevõtted on põllumajandusmaa hektareid silmas pidades
suured, samas kui paljud kasumlikud intensiivpõllundusega tegelevad ettevõtted, eriti liha- ja
köögiviljade tootmise sektoris, on hektarite poolest suhteliselt väikesed.

18

Need kaks põllumajandustootmisega tegelevat väikeste põllumajandusettevõtete kategooriat
(lähtuvalt füüsilisest või majanduslikust suurusest) kattuvad suuresti teineteisega.
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hektari suuruse maaga keskmise suurusega põllumajandusettevõtete, kellele läheb
komisjoni andmetel 72% ELi otsetoetusest, olukord on sissetuleku osas parem.
23. Komisjon väidab, et lisaks põllumajandusega tegeleva rahvastikuosa elatustaseme
küsimuse lahendamise tagavad otsetoetused põllumajandusega tegelemise liidu kõikides
osades, sh looduslike piirangutega aladel (mille puhul antakse sissetulekutoetust ka maaelu
arengu poliitika raames), ning sellega seotud majandusliku, keskkonnaalase ja sotsiaalse
kasu saamise, sealhulgas avalike hüvede pakkumise. Nimetatud väidete õigsus sõltub neid
toetavate andmete usaldusväärsusest.
Selguse puudumine Euroopa lisaväärtuse suhtes
24. Komisjoni üks ettepanekuid on seada kõikide ELi tulevaste poliitikameetmete
põhieesmärgiks Euroopa lisaväärtus 19. Euroopa lisaväärtuse all peetakse tavaliselt silmas ELi
tegevuse täiendavaid tulemusi, mida ei oleks riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil
koordineerimata tegevusega muidu saavutatud. Sellel mõistel puudub siiski ühiselt
heakskiidetud määratlus. Asjaomases määratluses kokkuleppimine ja selle kasutamine
hõlbustaks ELi edaspidiste kulutustega seotud avalikku mõttevahetust ja otsustusprotsessi.
Pikaajalistele arengusuundadele reageerimine
25. Praeguse korra kohaselt esitatakse järgmise mitmeaastase finantsraamistiku (ja kõikide
peamiste poliitikavaldkondade, sealhulgas ÜPP) ettepanek kaks aastat enne selle algust ning
mitmeaastaste programmide makseid (näiteks ÜPP 2. samba alla kuuluvaid makseid)
jätkatakse järgneva mitmeaastase finantsraamistiku kolme esimese aasta jooksul. See
tähendab, et poliitilised otsused mõjutavad kuni 12 aastat hiljem tehtavaid makseid.
Sellepärast tuleks arvesse võtta ka pikaajalisi arengusuundi, millel on poliitikaga
vastastikmõju.
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Aruteludokument ELi rahanduse tuleviku kohta, COM(2017) 358, 28. juuni 2017.
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ÜPP mõju õiglusele ja ühtsele turule
26. Kuna toetused on seotud põllumajandusmaa pindalaga, makstakse valdav osa
otsetoetusi suurimatele põllumajandusettevõtetele (20%-le toetusesaajatest makstakse
umbes 80% toetustest). Seni rakendatud erinevatel ümberjaotamismehhanismidel (nt
toetuste piirmäär ja ümberjaotavad toetused) on olnud piiratud mõju. Hektari kohta
makstava toetuse määrade ühtlustamine liikmesriikidevaheliselt ja (põhitoetuskava korral)
liikmesriikidesiseselt võib suurendada teatavatele suurematele põllumajandusettevõtetele
tehtavaid väljamakseid. Mõni põhitoetuskava kohaldav liikmesriik on kasutanud ka võimalust
säilitada eelnevatest riigiabi tasemetest tulenevad kõrged toetusetasemed. Maksete suurus
võib seega liikmesriigiti märkimisväärselt erineda. Hektari kohta makstavad toetused võivad
küündida vähem kui 100 eurost kuni üle 1000 euroni.
ÜPP eesmärgid
Mida öeldakse komisjoni teatises eesmärkide kohta
• ÜPP kolm eesmärki on järgmised:
o

aruka ja vastupanuvõimelise põllumajandussektori toetamine;

o

keskkonnahoiu ja kliimameetmete edendamine ning ELi keskkonna- ja
kliimaeesmärkidesse panustamine;

o

maapiirkondade sotsiaalmajandusliku olukorra edendamine.

• Vajadus tagada kooskõla kohustustega, mis võeti Ühinenud Rahvaste
Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi poolt
Pariisis sõlmitud kliimakokkuleppega, ning kestliku arengu eesmärkidega.
• Õiglane panustamine ELi 2030. aasta kliima- ja energiaeesmärkidesse.
• Komisjon hindab ÜPP strateegilisi kavasid ja kiidab need heaks, maksimeerides
sellega ÜPP panust ELi prioriteetide ja eesmärkide saavutamisel ning liikmesriikide
kliima- ja energiaeesmärkide täitmisel.
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• ÜPP-l peaks olema juhtiv roll üleminekul kestlikumale põllumajandusele.

27. Teatises sisalduv 2020. aasta järgse ÜPPga seonduv aluslepingu eesmärkide tõlgendus on
üldjoontes kooskõlas käesoleva perioodi ÜPP eesmärkidega (vt II lisa).
Eesmärgid ei ole piisavalt selged ja konkreetsed
28. Teatavatel ÜPP meetmetel on ebaselged eesmärgid. Näiteks ÜPP viimase reformiga
kehtestatud rohestamismeetme eesmärk – parandada ÜPP keskkonnatoimet – ei sisaldanud
nimetatud meetme puhul konkreetseid eesmärke keskkonna ja kliima toetamiseks.
Võimaluse korral tuleks lisaks eesmärkide väljunditele kvantifitseerida ka nende tulemused
ja mõju 20.
Vaja on järjepidevust teiste ELi eesmärkidega
29. ELi poliitika hõlmab paljusid eri teemasid, valdkondi ja sektoreid. ÜPP ja muu poliitika
(sealhulgas ühtekuuluvuse, kliimameetmete ja keskkonnakaitse) eesmärgid peaksid olema
üksteisega kooskõlas. Asjakohastel juhtudel tuleks määratleda ÜPP panus teiste ELi
eesmärkide täitmisse. See puudutab ka ELi eesmärke, mis on esitatud siduvate
rahvusvaheliste kohustustena 21.
30. ELi eri poliitikavaldkondadel on kattuvad eesmärgid näiteks seoses territoriaalse
tasakaalu/ühtekuuluvuse, sotsiaalse kaasatuse ja vaesuse vähendamisega. Positiivne
suundumus oleks suurendada ÜPP täiendavust muu ELi poliitikaga. Näiteks leidis
kontrollikoda vähe tõendeid selle kohta, et partnerluslepingutes (mis võeti kasutusele
perioodiks 2014–2020) ja maaelu arengu programmides täideti Euroopa struktuuri- ja
investeerimisfondide täiendavuse ja koostoime eesmärgid.
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Maailmapank (2017): „Thinking CAP: Supporting Agricultural Jobs and Incomes in the EU“ (ÜPP
kavandamine: põllumajandussektori töökohtade ja sissetulekute toetamine ELis).
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Näiteks osaliste konverentsi 21. istungjärgu (COP21), ÜRO kestliku arengu eesmärkide ja
Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) raames.
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ÜPP sisendid
Mida öeldakse komisjoni teatises sisendite kohta:
• teatises ei käsitleta 2020. aasta järgse ÜPP eelarve suurust, et mitte mõjutada ELi
rahanduse tuleviku kohta peetava laiema arutelu tulemusi;
• teatises ei looda selget seost tulevaste sisendite ja tulemuslikkuse hindamise vahel.

Vahendite eraldamine ei põhine piisaval määral vajadustel ega oodataval ELi lisaväärtusel
31. ÜPP vahendid eraldatakse liikmesriikidele riiklike pakettidena, mida ei määrata kindlaks
liikmesriikide vajaduste ega konkreetsete tulemuste saavutamiseks võetud kohustuste
alusel. Selle asemel peavad liikmesriigid kehtestama meetmed eelmääratletud pakettide
ärakasutamiseks. See meetod ohustab rahakasutuse tulemuslikkusele orienteeritust.
32. Kontrollikoda leidis, et sageli ei põhjendata maaelu arengu programmides veenvalt
vahendite jagamist meetmete ja eesmärkide vahel. Vahendeid võidakse eraldada sinna, kus
need tõenäoliselt täielikult ära kasutatakse, mitte sinna, kus nende abil rahuldatakse peamisi
vajadusi ja saavutatakse tulemusi. See näitab, et rõhk on pigem vahendite ärakasutamisel kui
tulemuslikkusel.
33. Üldiselt ei kajasta kaasrahastamise määrad erinevusi selles, millist ELi lisaväärtust eri
meetmed võivad toota. ELi vahendite ümbersuunamine suurimat ELi lisaväärtust andvatele
meetmetele parandaks poliitika usaldusväärset finantsjuhtimist.
34. OECD 22 määratleb tulemuslikkuse eelarvestamist kui „eelarvestamist, mis seob eraldatud
vahendid mõõdetavate tulemustega“. Komisjon ei nõustunud kontrollikoja hiljutise
soovitusega kohaldada 2020. aasta järgse perioodi ühtekuuluvuspoliitika sekkumiste
rahastamisele asjakohasel juhul tulemuslikkusele keskenduvat eelarvet, milles muudatused
vahendites toovad kaasa muudatused väljundites või muudes tulemustes. Kuigi komisjon
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OECD, poliitikaülevaade, märts 2008, „Performance Budgeting: A Users’ guide“ (Tulemuslikkuse
eelarvestamine: kasutusjuhend).
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väidab, et ELi eelarve keskendub tulemuslikkusele ja eelarvemenetluses on tulemusalast
teavet võimalik arvesse võtta, teatas ta oma vastustes, et ei kaalu lähenemist, kus eraldatud
vahendid seotakse selgelt ELi eelarve puhul teostatavate või kohaldatavate väljundite või
tulemustega.
ÜPP protsessid
Mida öeldakse komisjoni teatises protsesside kohta:
• ÜPP strateegiakavad hõlmavad nii esimese kui ka teise samba sekkumisi, tagades
poliitika järjepidevuse tulevases ÜPPs ja muu poliitikaga;
• kavandamisprotsess peaks olema lihtsam kui praegune maaelu arengu programmide
kavandamine;
• tuleks loobuda ELi tasandi üksikasjalikest toetuskõlblikkuse eeskirjadest ja
ettekirjutavatest meetmetest;
• otsetoetused täidavad tõhusamalt eesmärki, kui nende eraldamist lihtsustada ja
neid paremini suunata;
• põllumajandustootjatele sissetulekutoetuse andmise tingimus on see, et nad
rakendavad keskkonna- ja kliimaeesmärke järgivaid tavasid, mis on alus
ambitsioonikamale vabatahtlikule tegevusele;
• uuenduslike rahastamisvahendite suurem kasutamine;
• parandatakse ÜPP ja maapiirkondi käsitleva muu ELi poliitika vastastikust
täiendavust.

Kulutõhusate ÜPP vahendite kavandamiseks on vaja paremat ja kiiremat teavitust
35. ÜPP vahendeid ei kavandata alati usaldusväärsete tõendite põhjal. See tuleneb osaliselt
alalisest probleemist ELi poliitikatsüklis, kus uue programmitöö perioodi kavandamist
alustatakse enne, kui eelmiste perioodide kohta on saadaval asjakohased ja vajalikud kulude
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ja tulemuste andmed. Piisavate andmete puudumine (paljudes küsimustes, näiteks
bioloogiline mitmekesisus ja muld, nõudlus teadmiste ja nõustamise järele ning
põllumajanduslike majapidamiste elatustase) ja sellest tulenev tegelike vajaduste ebatäpne
määratlemine (vt punktid 20–23) toovad kaasa toetuse kehva eesmärgiasetuse. Komisjon
alustas hiljuti kulude läbivaatamist, kuid selle metoodikat ei ole veel avaldatud.
36. Mõned ÜPP meetmed tekitavad kõrvaletõrjuvat või tühimõju. Teatavate toetuskõlblike
tegevuste puhul, kus see risk on eriti suur, võiks kaaluda alternatiivina rahastamisvahendeid.
37. EL otsustas rahastada kliimamuutustega seotud meetmeid, kaasates või integreerides
kliimameetmed ELi eri rahastamisvahenditesse, sealhulgas ÜPPsse. Kontrollikoda aga leidis,
et põllumajanduse ja maaelu arengu valdkondades ei ole toimunud olulist nihet
kliimameetmete rahastamise suunas ning kõiki võimalusi kliimamuutustega seotud
meetmete rahastamiseks ei ole läbi uuritud.
Järjepidevuse saavutamine ÜPP ja muu ELi poliitika vahel ning ÜPP eri vahendite vahel
38. ÜPP saadab vahel vastuolulisi signaale, toetades kokkusobimatu mõjuga meetmeid.
Näiteks väidab OECD 23, et vabatahtliku tootmiskohustusega seotud toetuse mõju
neutraliseeris suuresti rohestamismeetme võimaliku mõju. Teatavaid kompromisse ei ole
selgelt määratletud. Näiteks sissetulekutoetus kapitaliseeritakse maahindades, mis
suurendab noorte põllumajandustootjate takistusi turule sisenemisel. Noortele
põllumajandustootjatele makstakse lisatoetust, millel on suur tühimõju ja täiendav mõju
maa väärtusele.
39. Praegu integreeritakse keskkonna- ja kliimaeesmärgid ÜPPsse rohestamise ning nõuetele
vastavuse kaudu. Rohestamist puudutavad kohustused on aga üldiselt leebed ja kohalduvad
ainult vähestele toetusesaajatele. Kuigi nõuetele vastavuse tingimusi kohaldatakse enamiku
ÜPP toetusesaajate suhtes, ei sõltu ÜPP toetuse saamise õigus nende täitmisest ja
protsentides väljendatavad karistused, mida kohaldatakse üksiktootjate suhtes nõuetele
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OECD, „Evaluation of Agricultural Policy Reforms in the European Union: The Common
Agricultural Policy 2014–20“ (Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika reformide hindamine: ühine
põllumajanduspoliitika 2014–2020).
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mittevastavuse eest, on tavaliselt väikesed, kuigi ulatusliku kohaldamise korral võib nende
mõju olla märkimisväärne. Kontrollikoda soovitas muuta juurdepääsu otsetoetustele
sõltuvaks põhiliste keskkonna- ja kliimanõuete järgimisest, mis hõlmab praeguseid nõuetele
vastavuse ja rohestamise eeskirju.
40. Samuti on vaja paremat koordineerimist ÜPP-väliste poliitikavahenditega. Maaelu
Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) (ÜPP teine sammas) ning muudest Euroopa
struktuuri- ja investeerimisfondidest, peamiselt Euroopa Regionaalarengu Fondist,
rahastatavate projektide ulatus kattub. Näiteks võib taastuvenergia investeeringuid toetada
EAFRD-st ja mitmest muust fondist.
Lihtsustamine on vajalik, kuid mitte tulemuslikkuse arvelt
41. Üks kahjuliku keerukuse näide on maaelu arengu programmid, mis on sageli mitusada
lehekülge pikad ja milles esitatakse ettekirjutavalt ja üksikasjalikult teatavad
rakendamisaspektid, kuid oodatavaid tulemusi käsitletakse ebamääraselt. Teine näide on
rohestamise, põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetme ning vähemal määral nõuetele
vastavuse omavaheline kattuvus. Samas võib teatav keerukus olla vajalik, et poliitika oleks
tõhus ja tulemuslik.
Järgmise ÜPP reformi elluviimiseks tuleb anda piisavalt aega
42. Kontrollikoda on varem soovitanud, et komisjon väldiks toetuskõlblikkusperioodide
kattumist, kooskõlastades toetuskõlblikkuse võimalikult suurel määral programmitöö
perioodiga ja mitmeaastase finantsraamistiku ELi strateegia perioodidega. Praeguseid
maaelu arengu programme hakati hilja rakendama, osaliselt keerukate eeskirjade ja selle
tõttu, et komisjon vajas aega mahukate programmidokumentide läbivaatamiseks ja
heakskiitmiseks.

25

ÜPP väljundid, tulemid ja välistegurid
Mida öeldakse komisjoni teatises väljundite, tulemite ja välistegurite kohta 24:
• liikmesriigid peaksid järgima realistlikke ja asjakohaseid eesmärke;
• nõuetekohasuse tagamise protsessi tuleks kohandada tulemustest lähtuva poliitika
nõuetega, sealhulgas töötada välja usaldusväärsed mõõdetavad näitajad ja
tulemuste seire ja neist aru andmise meetodid ning neid kohaldada.

Vaja on tõhusat tulemuslikkuse mõõtmise süsteemi, milles on ühendatud väljundid,
tulemused, mõju ja eesmärgid
43. Komisjonil on olemas paljude näitajatega kompleksne ja mitmekesine tulemusaruandluse
raamistik. Kontrollikoda on soovitanud näitajate arvu vähendada, et keskenduda neile, mis
mõõdavad ELi eelarve tulemuslikkust kõige paremini.
44. Tihtipeale ei anna näitajad poliitika tulemuste ja mõju hindamiseks asjakohast teavet.
Komisjoni kasutatavad tulemusnäitajad ei mõõda sageli tulemusi, vaid pigem väljundeid (või
mõnel juhul sisendeid), ja neil puudub selge seos ELi eesmärkidega 25.
45. Eelmise programmitöö perioodi (2007–2013) kohta järeldas kontrollikoda, et komisjon ja
liikmesriigid ei näidanud piisavalt, mida saavutati seoses maaelu arengu poliitika
eesmärkidega. Kontrollikoda leidis, et eesmärgid ei olnud piisavalt selged ja et hoolimata
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Kontrollikoja tulemusauditi käsiraamatus on väljund määratletud sellena, mis toodetakse või
saavutatakse sekkumisele eraldatud ressurssidega. Tulem on sekkumise rakendamisest tulenev
muudatus, mis on tavaliselt seotud nimetatud sekkumise eesmärkidega. Tulem sisaldab
tulemusi, s.o vahetuid muutuseid, mis mõjutavad otseseid adressaate nende sekkumises
osalemise lõppemisel, ja mõju, s.o pikemaajalisi sotsiaalmajanduslikke tagajärgi, mida on
võimalik näha teatud aja jooksul pärast sekkumise lõpetamist, mis võib mõjutada kas otseseid
sekkumise adressaate või sekkumise piiridest välja jäävaid kaudseid adressaate.
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Maailmapank (2017) „Thinking CAP: Supporting Agricultural Jobs and Incomes in the EU“ (ÜPP
kavandamine: põllumajandussektori töökohtade ja sissetulekute toetamine ELis).
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komisjoni abist ei esitanud liikmesriigid usaldusväärset, sidusat ega piisavalt asjakohast seireja hindamisteavet, et näidata seatud eesmärkidega seotud tulemusi.
46. Praeguse ühise seire- ja hindamissüsteemi loomine oli samm edasi, kuid teave poliitika
tulemuslikkuse kohta on endiselt puudulik ja vahel ebausaldusväärne. Komisjoni siseauditi
talitus (IAS) tegi 2016. aastal kindlaks suured puudused eesmärkide püstitamises,
kasutatavates näitajates ja andmete kogumises ning nentis, et need võivad vähendada
põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi suutlikkust jälgida ja hinnata perioodi
2014–2020 ÜPP tulemuslikkust ja sellest aru anda. Samuti teatas kontrollikoda, et komisjoni
tulemusalastes dokumentides ei hinnata alati kasutatud andmete kvaliteeti 26.
Seos makstud raha ja kokkulepitud tulemuseesmärkide täitmise vahel
47. Praegu ei kaasne ebapiisavate tulemuste saavutamisega liikmesriikidele olulisi
tagajärgi 27. Tulemusreserv ei soodusta kuigivõrd suuremat tulemustele orienteeritust, sest
selle hindamine põhineb enamjaolt kulutustel ja väljunditel. Samas leidis kontrollikoda, et
projektid on tõenäolisemalt kasulikud, kui kehtestada asjakohane tingimuslikkus ja
pikendada seireperioodi.
Poliitikat tuleks seirata ja vajaduse korral kohandada
48. Kontrollikoda soovitas komisjonil ja liikmesriikidel perioodil 2014–2020 koguda
õigeaegseid, asjakohaseid ja usaldusväärseid andmeid, mis annaksid rahastatavate
projektide ja meetmetega saavutatu kohta kasulikku teavet. See teave peaks võimaldama
teha järeldusi kulutatud vahendite tõhususe ja tulemuslikkuse kohta ning määrata kindlaks
kõige rohkem ELi eesmärkide saavutamisele kaasa aitavad meetmed ja projektiliigid ning
andma meetmete haldamise täiustamisele usaldusväärse aluse.
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COM(2017) 497 final – IASi 2016. aasta aruanne.

27

OECD, „Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in the
context of EU budget focused on results“ (Eelarvestamine ja tulemuslikkus Euroopa Liidus:
OECD aruanne tulemustele orienteeritud ELi eelarve kontekstis).
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ÜPP aruandlus
Mida öeldakse komisjoni teatises aruandluse kohta:
nõuetekohasuse tagamise protsessi tuleks kohandada tulemustest lähtuva poliitika
nõuetega, sealhulgas töötada välja usaldusväärsed mõõdetavad näitajad ja tulemuste seire
ja neist aru andmise meetodid ning neid kohaldada.
49. Kontrollikoja ülevaatearuandes ELi aruandekohustuse ja avaliku sektori
auditeerimiskorra kohta tehti kindlaks tugeva aruandluse, läbipaistvuse ja auditiahela kuus
põhielementi:
•

ülesannete ja kohustuste selge määratlemine;

•

juhtkonna kinnitus poliitikaeesmärkide saavutamise ja vahendite kasutamise kohta;

•

täielik demokraatlik järelevalve;

•

parandusmeetmeid/parandusi võimaldavad tagasisidemehhanismid;

•

sõltumatu välisauditi tugev mandaat raamatupidamisaruannete, vastavuse ja
tulemuslikkuse kontrollimiseks;

•

auditisoovituste rakendamine ja järelkontroll.

TULEVASE POLIITIKA HINDAMISE KRITEERIUMID JA MÕJU
50. Kontrollikoda pooldab komisjoni püüdlust liikuda tulemuspõhise rakendamismudeli
suunas. Hea rakendamise korral võib selline mudel muuta ÜPP tõhusamaks ja
tulemuslikumaks. Kontrollikoda koostab oma ülevaate põhjal tulevase ÜPP hindamise
kriteeriumid (programmiloogika mudeli etappide kaupa) ja toob esile mõned eelseisvad
põhiülesanded.
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ÜPP vajaduste hindamine
KRITEERIUMID:
1.1.

vajadused tehakse kindlaks usaldusväärsete tõendite põhjal;

1.2.

tõendatakse, milline lisaväärtus on nende vajaduste täitmisel ELi tasandil;

1.3.

ÜPP ettepanekutes võetakse arvesse pikaajalisi suundumusi;

1.4.

ÜPP ettepanekutes kirjeldatakse selgelt nende mõju jagunemist.

51. Et tagada järgmise ÜPP edu, on tähtsaim ülesanne teha kindlaks vajadused, mille
täitmiseks tuleb kasutada asjakohaseid ja usaldusväärseid andmeid. Otsus selle kohta,
milliste vajadustega tegeleda, peaks põhinema võimaliku ELi lisaväärtuse hindamisel.
52. Teatavaid ÜPP toetusi makstakse veel kuni 12 aastat pärast poliitika ettepanekute
esitamist, mistõttu tuleb nendes ettepanekutes arvestada pikaajalisi suundumusi. Lisaks on
üks ÜPP tähtsaid saavutusi toimiv ühtne põllumajandusturg. Seepärast ja võrdsuse huvides
tuleks ÜPP ettepanekutes selgelt kirjeldada nende mõju jagunemist.
ÜPP eesmärkide hindamine
KRITEERIUMID:
2.1. ELi ÜPP eesmärgid on selgesti määratletud ja kajastavad kindlakstehtud vajadusi ja
pikaajalist visiooni ÜPP kohta;
2.2. ELi ÜPP eesmärgid esitatakse mõju ja tulemuste tasandi kvantifitseeritud
eesmärkidena;
2.3. ELi ÜPP eesmärgid on järjepidevad muude üldiste ja valdkondlike ELi poliitiliste
eesmärkide ja rahvusvaheliste kohustustega 28.
53. Poliitika eeldatavate konkreetsete tulemuste ja mõju määratlemine muutub tulevikus
tulemuspõhise rakendamismudeli raames veelgi raskemaks ülesandeks. EL suudab täita oma
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Näiteks osaliste konverentsi 21. istungjärgu, kestliku arengu eesmärkide ja Maailma
Kaubandusorganisatsiooni raames.
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eesmärgid vaid siis, kui liikmesriigid võtavad oma strateegiakavades kohustuse täita piisavalt
suured ja asjakohased tulemuseesmärgid.
ÜPP sisendite hindamine
KRITEERIUMID:
3.1. vahendid eraldatakse vajaduste hindamise ja oodatud tulemuste põhjal;
3.2. vahendeid kulutatakse seal, kus need tekitavad märkimisväärset ELi lisaväärtust.
54. Raske ülesanne on siduda tulemuspõhine rakendamismudel tulemuslikkuse
eelarvestamisega, kus rahastamine kajastab kindlakstehtud vajadusi ja oodatud tulemusi.
Tuleks kehtestada selge nõue, et neid põhimõtteid tuleb kohaldada ÜPP strateegiakavade
elluviimisel.
55. Teatises ei käsitleta kaasrahastamist. Praegu esineb kaasrahastamist teises sambas. Uues
rakendamismudelis koondataks kaks sammast ühe strateegiakava alla. Kaasrahastamise
olemasolu või puudumine mõjutab tugevalt ÜPP rakendamisel kasutatavate stiimulite
tasakaalu. Uut rakendamismudelit ei ole võimalik hinnata, kui puudub selgus
kaasrahastamise mehhanismide kohta. ELi kaasrahastamismäärad peaksid kajastama eri
liikidesse ja valdkondadesse kuuluvate sekkumistega loodavat ELi lisaväärtust.
ÜPP protsesside hindamine
KRITEERIUMID:
4.1. poliitikat viiakse ellu usaldusväärsetel andmetel põhinevate kulutõhusate
vahenditega;
4.2. ÜPP ja muu ELi poliitika vahel ning ÜPP eri vahendite vahel on tagatud järjepidevus;
4.3. rakendamiseeskirjad on lihtsad ega vähenda kulutõhusust;
4.4. tehakse ettepanekud asjakohase korra kohta üleminekuks uuele rakendamismudelile.
56. Teatises pooldatakse põllumajandustootjatele otsetoetuste maksmise jätkamist ja
paljude teatises mainitud eesmärkidega tegeletakse juba olemasolevate meetmete raames.
Seepärast on tõenäoline, et liikmesriikides pärast 2020. aastat võetavad meetmed
sarnanevad praeguste meetmetega.
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57. 2020. aasta järgse ÜPP edu tagamiseks on tähtis, et ÜPP strateegiakavad oleksid selged
ja laiema katvusega. Nendes kavades tuleb näidata liikmesriikide valitavate ja/või
kavandatavate vahendite kulutõhusust usaldusväärsete tõendite, sealhulgas
teaduskirjanduse ja olemasolevate meetmete hindamise põhjal. ÜPP strateegiakavades
tuleb sätestada, kuidas ÜPP eri vahendid üksteist täiendavad ja kuidas neid koordineeritakse
maapiirkondi mõjutava muu poliitikaga.
58. Komisjon ja liikmesriigid peaksid eesmärgiks seadma eeskirjade lihtsustamise,
keskendudes tulemuslikkuse seisukohast hädavajalikule.
59. Jätkuvalt on vaja teatavaid ELi tasandi põhieeskirju. Kui otsetoetused säilitatakse, tuleb
ELi õiguses määratleda põhinõuded. ELi eeskirjadega (sealhulgas riigiabi eeskirjade ja WTO
nõuetega) tuleks tagada õiglus ja võrdsed tingimused.
60. Samuti on hädavajalik anda piisavalt aega ja kehtestada asjakohane kord uuele
rakendamismudelile üleminekuks.
ÜPP väljundite, tulemite ja välistegurite hindamine
KRITEERIUMID:
5.1. tõhus tulemuslikkuse mõõtmise süsteem seob poliitika eesmärgid selle väljundite,
tulemuste ja mõjuga;
5.2. ELi eelarvest makstud raha ja kokkulepitud tulemuseesmärkide täitmise vahel on selge
seos;
5.3. poliitika tulemuslikkust ja asjakohaseid välistegureid seiratakse ning vajaduse korral
poliitikat kohandatakse.
61. 2020. aasta järgse ÜPP tulemuspõhise rakendamismehhanismi üks raskemaid ülesandeid
on tagada, et EL maksab selliste saavutatud väljundite eest, mis on tähtsad ELi eesmärkide
täitmiseks. ÜPP strateegiakavades tuleks selgesti näidata liikmesriikide tulemuseesmärkide
ja ELi eesmärkide vahelist seost. Kindluse väljundite ja tulemuste tegeliku saavutamise kohta
peaksid andma kaks vahendit:
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• juhtimise tulemuslikkuse aruandluse aluseks olevad usaldusväärsed juhtimis- ja
kontrollisüsteemid, mis kasutavad reaalajas kontrollideks rohkem nüüdisaegset
tehnoloogiat;
• sõltumatu välisaudit.
62. Et 2020. aasta järgne ÜPP oleks tulemuspõhine poliitika, peaksid saavutatud tulemused
ja saadud rahaline toetus olema omavahel selgesti seotud. Sellist nõuet võib kohaldada nii
komisjoni ja liikmesriikide vahelisele suhtlusele kui ka asjakohasel juhul liikmesriikide ja
üksikute põllumajandusettevõtete või projektide vahelisele suhtlusele.
63. Et tagada usaldusväärne finantsjuhtimine, vajavad komisjon ja liikmesriigid õigeaegset
teavet selle kohta, kas meetmetega täidetakse tõhusalt poliitilised eesmärgid. Vajaduse
korral tuleks seda teavet kasutada poliitika ja kulutuste kohandamiseks.
Aruandluse tagamine
KRITEERIUMID:
6.1. on olemas tugev aruandlus- ja auditiahel.
64. Teatises ei ole selgeks tehtud, kuidas liikmesriikide ja komisjoni roll muutub, ning seda
tuleb täpsustada seadusandlikus ettepanekus. Kuigi dokumendis räägitakse liikmesriikide
suuremast rollist, antakse selles komisjonile põhiroll liikmesriikide ÜPP strateegiakavade
heakskiitmisel, „pidades silmas ÜPP panuse maksimeerimist ELi prioriteetide ja eesmärkide
saavutamisel ning liikmesriikide kliima- ja energiaeesmärkide täitmist“.
65. Uue rakendamismudeli kasutuselevõtmisega tuleks tugevdada praeguseid
juhtimisstruktuure, sealhulgas kontrollisüsteeme (nagu põldude identifitseerimise süsteem).
66. Uue rakendamismudeli puhul muutub keskseks kindluse saamine ELi meetmete
tulemuslikkuse kohta. Usaldusväärse finantsjuhtimise tagamiseks on vaja kindlust mitte
ainult ELi kulutuste tulemuslikkuse, vaid ka tõhususe ja säästlikkuse kohta. Samas tuleks
tagada ELi kulutuste seaduslikkus ja korrektsus.
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I LISA. KÄESOLEVAT INFODOKUMENTI TOETAVATE KONTROLLIKOJA VÄLJAANNETE LOETELU
Aastaaruanded
Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne eelarveaasta 2016 eelarve täitmise kohta
Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne eelarveaasta 2015 eelarve täitmise kohta
Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne eelarveaasta 2014 eelarve täitmise kohta
Eriaruanded
Nr 10/2018: Põllumajandustootjate põhitoetuskava – liigutakse õiges suunas, kuid mõju
toetuse lihtsustamisele, suunamisele ja tasemete ühtlustamisele on piiratud
Nr 5/2018: Taastuvenergia kestliku maaelu arengu edendajana: märkimisväärne
koostoimepotentsiaal, mis on enamjaolt jäetud siiski kasutamata
Nr 21/2017: Rohestamistoetus: keerukam sissetulekutoetuste kava ei ole veel
keskkonnaalaselt tulemuslik
Nr 16/2017: Maaelu arengu programmitöö: vähendada tuleks keerukust ja pöörata
suuremat tähelepanu tulemustele
Nr 15/2017: Ühtekuuluvusvaldkonnas kohaldatavad eeltingimused ja tulemusreserv:
uuenduslikud, kuid veel mitte tulemuslikud vahendid
Nr 10/2017: ELi noorte põllumajandustootjate toetust tuleks paremini suunata, et
soodustada mõjusat põlvkonnavahetust
Nr 2/2017: Komisjoni läbirääkimised perioodi 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika
partnerluslepingute ja rakenduskavade üle: rahastamine on rohkem suunatud strateegia
„Euroopa 2020“ prioriteetidele, kuid tulemuslikkuse mõõtmise kord muutub üha
keerulisemaks
Nr 36/2016: Perioodi 2007–2013 ühtekuuluvuse ja maaelu arengu programmide lõpetamise
korra hindamine
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Nr 34/2016: Toidu raiskamise vastane võitlus: ELi võimalus parandada toiduainete
tarneahela ressursitõhusust
Nr 31/2016: Vähemalt iga viies euro ELi eelarvest kliimameetmetele: plaanid on
kõrgelennulised, kuid ebaõnnestumise oht suur
Nr 26/2016: Nõuetele vastavuse mõjusamaks ja lihtsamaks muutmine on endiselt keeruline
ülesanne
Nr 19/2016: ELi eelarve täitmine rahastamisvahendite kaudu: programmitöö perioodil 2007–
2013 saadud õppetunnid
Nr 3/2016: Läänemere eutrofeerumisega võitlemine: tuleb võtta rohkem ja mõjusamaid
meetmeid
Nr 1/2016: Kas komisjoni süsteem tulemuslikkuse mõõtmiseks seoses põllumajandustootjate
sissetulekuga on hästi kavandatud ja põhineb usaldusväärsetel andmetel?
Nr 25/2015: Maapiirkondade taristule antav ELi toetus: võimalik saavutada oluliselt suurem
kulutõhusus
Nr 23/2015: Doonau vesikonna vee kvaliteet: veepoliitika raamdirektiivi rakendamisel on
edusamme, kuid teha on veel palju
Nr 20/2015: Põllumajanduses mittetootlikeks investeeringuteks antava ELi maaelu arengu
toetuse kulutõhusus
Nr 12/2015: ELi prioriteedina määratletud teadmistepõhise maamajanduse edendamist
mõjutab teadmussiirde- ja nõustamismeetmete halb juhtimine
Nr 5/2015: Kas rahastamisvahendid on maaelu arengu valdkonnas edukad ja paljulubavad?
Nr 23/2014: Vead maaelu arengu kulutustes: mis on nende põhjused ja mida tehakse nende
parandamiseks?
Nr 4/2014: ELi veepoliitika eesmärkide integreerimine ühisesse põllumajanduspoliitikasse:
osalised edusammud
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Nr 12/2013: Kas komisjon ja liikmesriigid suudavad tõendada, et ELi eelarvest maaelu arengu
poliitikale eraldatud vahendeid kasutatakse otstarbekalt?
Nr 10/2013: Ühine põllumajanduspoliitika: kas nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 artikliga
68 sätestatud eritoetuse kavandamine ja rakendamine oli asjakohane?
Nr 8/2013: Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist antav metsade majandusliku
väärtuse parandamise toetus
Nr 6/2013: Kas liikmesriigid ja komisjon saavutasid maamajanduse mitmekesistamise
meetmetega raha kõige tulusama kasutamise?
Nr 1/2013: Kas ELi toetus toiduainetetööstusele on olnud mõjus ja tõhus
põllumajandustoodete lisandväärtuse suurendamisel?
Nr 8/2012: Põllumajandusettevõtete moderniseerimise toetuse suunamine
Nr 7/2011: Kas põllumajanduslik keskkonnatoetus on hästi kavandatud ja hallatud?
Muud dokumendid
Infodokument „ELi rahanduse tulevik: ELi eelarve toimimise reformimine“ (2018)
Ülevaatearuanne „Energiat ja kliimamuutusi käsitlevad ELi meetmed“ (2017)
Infodokument „ELi eelarve: aeg reformiks? Infodokument mitmeaastase finantsraamistiku
(2014–2020) vahekokkuvõtte kohta“ (2016)
Ülevaatearuanne „ELi rahaliste vahendite kasutamine parimal viisil: ülevaatearuanne ELi
eelarve finantsjuhtimisele avalduvatest riskidest“ (2014)
Ülevaatearuanne „Lüngad, kattuvused ja väljakutsed: ELi aruandekohustuse ja avaliku sektori
auditeerimiskorra ülevaade“ (2014)
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II LISA. ALUSLEPINGU JÄRGSED ÜPP EESMÄRGID

Aluslepingus sätestatud ÜPP eesmärgid
(ELi toimimise lepingu artikkel 39):
•

•

tõsta põllumajanduse tootlikkust
tehnilise progressi edendamise ning
põllumajandusliku tootmise
ratsionaalse arengu tagamise ja
tootmistegurite, eelkõige tööjõu
optimaalse kasutamise teel;
selle kaudu kindlustada
põllumajandusega tegeleva
rahvastikuosa rahuldav elatustase,
eelkõige põllumajandusega
tegelevate inimeste isikutulu
suurendamise teel;

•

stabiliseerida turud;

•

tagada varude kättesaadavus;

•

tagada mõistlikud tarbijahinnad

Aluslepingus sätestatud
asjaomased horisontaalsed
eesmärgid:
•

tööhõive kõrge taseme
edendamine (artikkel 9);

•

keskkonnakaitse
eesmärgiga edendada
säästvat arengut
(artikkel 11);

•

tarbijakaitse (artikkel 12)
ja loomade heaolu
nõuded (artikkel 13);

•

rahvatervis (artikli 168
lõige 1);

•

majanduslik, sotsiaalne
ja territoriaalne
ühtekuuluvus
(artiklid 174–178)

ÜPP eesmärgid aastateks 2014–2020 (R1306/2013 artikli 110 lõige 2):
• elujõuline toidutööstus – keskendutakse põllumajandusest saadavatele
sissetulekutele, põllumajanduse tootlikkusele ja hindade stabiilsusele;
• loodusvarade säästev majandamine ja kliimameetmed – keskendutakse
kasvuhoonegaaside heitkogustele, elurikkusele, mullale ja veele; ning
• tasakaalustatud territoriaalne areng – keskendutakse maaelu arengule,
majanduskasvule ja vaesusele maapiirkondades
2020. aasta reformi järgse ÜPP eesmärgid (komisjoni teatisest
toidutootmise ja põllumajanduse tuleviku kohta):
• aruka ja vastupanuvõimelise põllumajandussektori toetamine;
• keskkonnahoiu ja kliimameetmete edendamine ning ELi keskkonna- ja
kliimaeesmärkidesse panustamine;
• maapiirkondade sotsiaalmajandusliku olukorra edendamine
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