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Tarkastajat arvioivat EU:n vaikutusta
maatalouden biodiversiteettiin
Euroopan tilintarkastustuomioistuin toimittaa tarkastuksen, jossa arvioidaan, tukeeko EU:n
maatalouspolitiikka biodiversiteetin säilyttämistä ja edistämistä. Tarkastajat perehtyvät
erityisesti siihen, miten EU:n biodiversiteettistrategia on muotoiltu ja miten sitä sovelletaan
yhteisessä maatalouspolitiikassa (YMP). Tarkastajat arvioivat myös maatalouden
biodiversiteettiä koskevan EU:n rahoituksen toteuttamista, seurantaa ja arviointia.
Maatalouden biodiversiteetillä tarkoitetaan kaikkia ekosysteemejä ja elomuotoja, jotka ovat
suorassa yhteydessä maatalouteen. Siihen sisältyvät harvinaiset siemenlajikkeet ja eläinrodut,
useat organismit kuten maaperän eliöstö, rikkakasvit, tuholaiset, pedot sekä kaikki tilalla elävät
tai sen kautta kulkevat eläimet sekä kotoperäiset kasvit. Biodiversiteetti on EU:ssa jatkuvassa
vahvassa laskussa. Tämä johtuu erityisesti maataloustoiminnasta.
Tarkastajat ovat julkaisseet luonnon monimuotoisuutta koskevan kansainvälisen teemapäivän
alla EU:n biodiversiteettitukea koskevan tarkastuksen ennakkoesittelyn. Tarkastuksen
ennakkoesittelyissä annetaan tietoa meneillään olevasta tarkastustehtävästä. Niiden on tarkoitus
toimia tietolähteenä tarkastuskohteena olevista toimintapolitiikoista tai ohjelmista
kiinnostuneille tahoille.
“Hiljattain julkaistussa kansainvälisessä raportissa varoitetaan, että maailmanlaajuisesti on
katoamisvaarassa miljoona lajia. EU:ssa biodiversiteetin vähenemiseen vaikuttaa eniten
maatalous”, toteaa tarkastuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen
Janusz Wojciechowski. “Tarkastuksessa arvioidaan, kuinka tehokkaasti EU:n tuen avulla on
kyetty korjaamaan tämä tilanne ja jopa kääntämään kehityksen suunta.”
EU hyväksyi vuonna 2011 nykyisen biodiversiteettistrategiansa, jolla pyritään pysäyttämään
biodiversiteetin väheneminen vuoteen 2020 mennessä. Yhtenä strategian päätavoitteena on
lisätä maatalouden vaikutusta siihen, että biodiversiteetin taso säilyisi vähintään ennallaan.
Lehdistötiedotteessa esitetään Euroopan tilintarkastustuomioistuimen laatiman tarkastuksen ennakkoesittelyn sisältämät keskeiset tiedot.
Ennakkoesittely löytyy kokonaisuudessaan sivustolta eca.europa.eu englanniksi.
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Euroopan komission arvioiden mukaan kaudella 2014–2020 on osoitettu noin 85 miljardia euroa
biodiversiteetin vähenemisen estämiseen. Maatalousmaan biodiversiteettiä koskeva EU:n tuki on
maksettu lähinnä osana yhteistä maatalouspolitiikkaa.
Tarkastuksessa arvioidaan, missä määrin EU:n maatalouspolitiikan avulla on kyetty edistämään
kaudella 2014–2020 biodiversiteetin säilyttämistä ja edistämistä vuoteen 2020 mennessä.
Tarkastajat arvioivat erityisesti,
o

onko EU:n biodiversiteettistrategia ja yhteisen maatalouspolitiikan säädöskehys suunniteltu
hyvin

o

ovatko komissio ja jäsenvaltiot edistäneet maatalouden vaikutusta biodiversiteettiin

o

onko komissio käyttänyt olennaisia, luotettavia ja ajantasaisia tietoja ja dataa
maatalousmaan biodiversiteettitilanteen seurantaan ja arviointiin.

Tarkastuskäynnit tehdään viiteen jäsenvaltioon: Saksa, Irlanti, Puola, Kypros ja Romania.

Toimittajille tiedoksi
Tarkastuskertomus on määrä julkaista vuoden 2020 puoliväliin mennessä.
Biodiversiteettiä on käsitelty myös esimerkiksi seuraavissa tilintarkastustuomioistuimen
viimeaikaisissa erityiskertomuksissa:
- viherryttämistä koskeva kertomus, jossa tarkastajat arvioivat, pystyttiinkö
viherryttämismaksujen avulla tehostamaan YMP:n tuloksellisuutta ympäristön ja ilmaston
kannalta
- Natura 2000 -verkostoa koskeva kertomus, jossa todettiin, että tarvitaan edelleen
huomattavaa edistymistä, jos EU:n kunnianhimoiset biologisen monimuotoisuuden suojelua
koskevat tavoitteet aiotaan saavuttaa.
- kertomus täydentäviä ehtoja koskevien sääntöjen tuloksellisuudesta tukimaksujen ja
ympäristötavoitteiden yhteensovittamisessa
- Itämeren rehevöitymisen torjuntaa koskeva kertomus, jossa tarkastajat selvittivät, ovatko
EU:n toimet tehokkaasti auttaneet jäsenvaltioita vähentämään ravinnekuormitusta.
Biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja käsittelevä hallitustenvälinen tiede- ja
politiikkafoorumi julkaisi 6. toukokuuta 2019 kansainvälisen arviointiraportin, jossa painotetaan
luonnon tilanteen vaarallista heikkenemistä.
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