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EU-tarkastajat: Komissiolla ei ole riittäviä tietoja 
viljelijöiden tuloista 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että Euroopan komission 
järjestelmää, jolla arvioidaan, kuinka EU:n toimenpiteillä tuetaan viljelijöiden tuloja yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) puitteissa, ei ole suunniteltu riittävän hyvin ja siinä on huomattavia rajoituksia. 
Tarkastajien mukaan saatavilla ei siksi ole riittäviä tietoja, jotka osoittaisivat, että viljelijöiden tulojen 
tukeminen yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa edistää YMP:n tavoitteita vaikuttavasti ja tehokkaasti. 

Vuosina 2014–2020 käytetään noin 270 miljardia euroa – eli kolmannes EU:n talousarviosta – suoraan tai 
välillisesti viljelijöiden tulojen tukemiseen. Tarkoituksena on varmistaa elinkelpoinen elintarviketuotanto 
kaikkialla EU:ssa ja auttaa viljelijöitä pitämään yllä kohtuullinen elintaso. 

Komission on YMP:n uusien sääntöjen mukaan arvioitava maataloustukien vaikutus suhteessa niille asetettuihin 
tavoitteisiin. Tarkastajat tutkivat komission tuloksellisuuden mittausjärjestelmän viljelijöiden tulojen osalta. 
Lisäksi he tarkastivat, oliko tarvittavat tilastotiedot määritelty asianmukaisesti ja olivatko ne riittävän 
laadukkaita. Tarkastuksessa ilmeni, että järjestelmä ei ollut riittävän hyvin suunniteltu ja että tiedoissa oli 
huomattavia rajoituksia. 

“Nämä keskeiset indikaattorit, joiden perusteella komission on tehtävä arviointinsa, eivät ole riittävän 
luotettavia eikä niillä ole riittävän selvää yhteyttä YMP:n toimenpiteisiin,” toteaa kertomuksesta vastaava 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Rasa Budbergytė. “Nykymuodossaan niiden avulla ei pystytä osoittamaan, 
onko tuilla saatu aikaan haluttu vaikutus ja vähennetty tuloeroa viljelijöiden ja muiden toimijoiden välillä.” 

Tarkastajat toteavat, että maatalouskotitalouksien käytettävissä olevista tuloista ei ole saatavilla edustavaa 
tietoa eikä olemassa ole luotettavaa järjestelmää, joka mahdollistaisi maatalouden tulojen ja muiden talouden 
alojen tulojen vertailun, jolla voitaisiin perustella viljelijöiden tukea. Komissio ja jäsenvaltiot eivät myöskään aina 
varmistaneet, että käytetyt tiedot olivat riittävän laadukkaita. Joidenkin YMP:n toimenpiteiden tavoitteiden 
epämääräisyyden sekä perustason määrittämättä jättämisen vuoksi on vaikeaa arvioida, saavutetaanko 
toimenpiteillä niille asetetut tavoitteet.  

Tarkastajat kävivät kuudessa jäsenvaltiossa, jotka yhdessä muodostavat yli puolet EU:n maatalouden 
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bruttoarvonlisäyksestä ja joiden viljelijät saavat yli puolet EU:n maatalousbudjetista lähinnä suorina tukina. 
Nämä maat ovat Saksa, Espanja, Ranska, Alankomaat, Puola ja Romania.  

Tarkastajat suosittavat, että komissio 

• laatii kattavamman kehyksen käytettävissä olevia tuloja koskevien tietojen tuottamiseksi ja viljelijöiden 

tulojen vertailemiseksi tuloihin muilla talouden aloilla 

• kehittää tärkeimpiä maataloustulojen mittausvälineitä edelleen, jotta niiden potentiaalia voidaan 

hyödyntää paremmin 

• varmistaa, että viljelijöiden tulojen analyysi perustuu indikaattoreihin, joissa otetaan huomioon 

maatalouden nykytilanne, sekä riittäviin ja johdonmukaisiin tietoihin kaikista YMP:n toimenpiteiden 

edunsaajista; tämä olisi toteutettavissa kehittämällä synergioita olemassa olevien hallinnollisten tietojen 

välillä taikka kehittämällä muita sopivia tilastovälineitä 

• parantaa nykyisiä laadunvarmistusjärjestelyjä maataloustuloja koskevien, jäsenvaltioiden laatimien 

tilastojen osalta. 

Komission olisi heti seuraavan ohjelmakauden alusta asti  

• määritettävä tarkoituksenmukaiset toiminnalliset tavoitteet ja perustasot, joita vasten YMP:n 

toimenpiteiden tuloksellisuutta voidaan verrata  

• täydennettävä arviointien nykyistä tulosindikaattorien kehystä muilla merkityksellisillä ja laadukkailla 

tiedoilla saavutettujen tulosten mittaamiseksi  

• arvioitava viljelijöiden tulojen tukemiseksi suunniteltujen toimenpiteiden vaikuttavuutta ja tehokkuutta. 

Toimittajille tiedoksi 

Tärkeimmät EU:n tasolla tällä hetkellä käytettävissä olevat välineet viljelijöiden tulojen mittaamiseksi ovat 
maatalouden taloustilit ja maatalouden kirjanpidon tietoverkko (FADN). Maatalouden taloustilit ovat komission 
tärkein tilastolähde viljelijöiden tulojen seuraamiseksi makrotalouden tasolla. Niiden mahdollisuuksia ei 
kuitenkaan ole vielä hyödynnetty täysimittaisesti eivätkä ne anna riittävästi tietoa tärkeistä tekijöistä, jotka ovat 
merkityksellisiä viljelijöiden tulojen sekä koko maatalouden taloudellisen arvon kannalta. Maatalouden 
kirjanpidon tietoverkko tuottaa maatilojen tulotietoja, mutta sillä on omat rajoitteensa: saatavilla olevat 
tulotiedot eivät ole täydellisiä, ja lisäksi tietoverkosta puuttuu merkittävä määrä EU-maksujen saajia. 

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi heikkouksia komission ja jäsenvaltioiden suorittamassa hallinnoinnissa sekä 
maatalouden taloustilien että maatalouden kirjanpidon tietoverkon osalta. Lisäksi ilmeni, että tietojen 
laadunvarmistusmenettelyt eivät vielä olleet täysin tehokkaita. Tämä rajoittaa komission mahdollisuuksia 
osoittaa, missä määrin viljelijöiden tulojen tukemiseen tarkoitetut EU:n toimenpiteet ovat saavuttaneet 
tavoitteensa.  

Erityiskertomus nro 1/2016 “Onko komission tuloksellisuuden mittausjärjestelmä viljelijöiden tulojen osalta hyvin 
suunniteltu ja perustuuko se luotettaviin tietoihin?” on saatavilla 23:lla EU:n kielellä. 

 


