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EU:n tarkastajat: maaseudun kehittämistä koskeva uusi
suunnitteluprosessi on liian pitkä ja monitahoinen
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa todetaan, että EU:n uusi maaseudun
kehittämisen varainkäyttöä koskeva suunnitteluprosessi on liian pitkä ja monitahoinen. Siihen
liittyy puutteita, jotka ovat esteenä tuloksellisuudelle ja tuloksille. Tarkastajat havaitsivat
myös, että Euroopan komission toimista huolimatta ohjelmien täytäntöönpano ei alkanut
aiemmassa vaiheessa kuin edellisellä ohjelmakaudella. Menojen toteuttaminen käynnistyi
hitaammin kuin edeltävällä ohjelmakaudella.
EU:n maaseudun kehittämispolitiikan tavoitteena on lisätä maatalouden kilpailukykyä, varmistaa
luonnonvarojen kestävä hoito ja saavuttaa maaseudun elinkeinoelämän ja maaseutuyhteisöjen
tasapainoinen kehitys. EU suunnittelee käyttävänsä maaseudun kehittämispolitiikkaan lähes 100
miljardia euroa ohjelmakaudella 2014–2020.
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta maksetaan taloudellista tukea
toimenpiteisiin, joita jäsenvaltiot toteuttavat kansallisten tai alueellisten maaseudun
kehittämisohjelmien avulla. Jäsenvaltiot laativat ohjelmat ja komissio hyväksyy ne.
“Uutta kautta koskevaan suunnitteluun liittyy aina se ongelma, että suunnittelu aloitetaan ennen
kuin edeltäviltä kausilta on saatavilla riittävästi relevanttia tietoa”, toteaa kertomuksesta
vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Janusz Wojciechowski. “Havaitsimme,
että ohjelma-asiakirjat ovat liian monitahoisia ja runsaita mutta toisaalta ne eivät keskity
odotettaviin tuloksiin riittävissä määrin”.
Tarkastajat tutkivat, ilmensikö ohjelmakautta 2014–2020 koskeva EU:n uusi strategiakehys
voimakkaampaa keskittymistä tuloksellisuuteen ja johtiko uusi prosessi laadukkaisiin maaseudun
kehittämisohjelmiin, joiden avulla on mahdollista saavuttaa parempia tuloksia.
Tarkastajat havaitsivat, että siitä huolimatta, että kehyksen tavoitteena oli edistää
tulosperusteista lähestymistapaa, hyväksytyt ohjelmat olivat pitkiä ja monitahoisia ja niissä oli
puutteita, jotka ovat esteenä tuloksellisuuden ja tulosten painottamiselle. Tarkastajat tutkivat
myös ohjelmakauden 2014–2020 maaseudun kehittämispolitiikkaa koskevaa
ohjelmasuunnitteluprosessia. Tavoitteena oli tarkistaa, oliko sen yhteydessä mahdollista aloittaa
maaseudun kehittämisohjelmien toteuttaminen aiemmin kuin edeltävillä ohjelmakausilla, jotta
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aloittamisen viivästymiseen liittyvät kielteiset seuraukset kyetään välttämään. Tarkastajat
havaitsivat, että täytäntöönpano ei komission pyrkimyksistä huolimatta käynnistynyt aiemmin
kuin edeltävällä ohjelmakaudella. Lisäksi todettiin, että suunniteltujen menojen toteuttaminen
käynnistyi aiempaa hitaammin.
Prosessin parantamista silmällä pitäen tarkastajat suosittavat, että jatkossa komissio
•
varmistaa, että sen ehdotukset edistävät osaltaan yksittäisten ohjelmien välisen
yhdenmukaisuuden kehittämistä
•

yksinkertaistaa ohjelma-asiakirjoja ja vähentää vaatimusten lukumäärää

•

pyrkii varmistamaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, että vuotta 2019 koskevan
raportoinnin avulla saadaan selkeää ja kattavaa tietoa

•

määrittää erityyppiset indikaattorit tarkemmin

•

ottaa huomioon nykyisestä järjestelmästä saadut kokemukset

•
laatii ajoissa maaseudun kehittämispolitiikkaa koskevat ehdotukset vuoden 2020
jälkeiselle kaudelle.
Tarkastajat suosittavat myös, että Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio harkitsevat pitkän
aikavälin strategian rytmittämistä EU:n talousarviosyklin mukaan ja toteuttavat kattavan
menotarkistuksen ennen uuden pitkän aikavälin talousarvion laatimista.
Erityiskertomus nro 16/2017: ”Maaseudun kehittämisohjelmat: selkiyttäminen ja
tulospainotteisuuden lisääminen tarpeen” on saatavilla tilintarkastustuomioistuimen sivustolla
(eca.europa.eu) 23:lla EU:n kielellä.
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