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EU:n tarkastajat: Kolme neljännestä maatalouden ei-
tuotannollisista investoinneista on ”liian kalliita” 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin toteaa uudessa kertomuksessaan, että kolme neljännestä sen 
tarkastamista hankkeista, joita on rahoitettu viljelijöitä ympäristön parantamisessa tukevasta EU:n 
ohjelmasta, ei ole kustannustehokkaita. Valtaosa ns. ”ei-tuotannollisista investoinneista” ei edistä 
maiseman ja biologisen monimuotoisuuden suojelua. Tarkastajat saivat kuitenkin selvää näyttöä 
siitä, että 75 prosentissa tapauksista kulut olivat joko kohtuuttoman suuria tai puutteellisesti 
perusteltuja. Puutteet mm. aidoitus- ja kosteikkoalueiden kunnostamisurakoihin tehtyjen 
investointien valinnassa johtivat siihen, että ehdotuksia ei tarkistettu asianmukaisesti 
valintakriteerien pohjalta ja että rahoitettiin tukeenoikeuttamattomia hankkeita. 

Kaudella 2007–2013 ei-tuotannollisiin investointeihin käytettiin julkisia varoja noin 860 miljoonaa euroa. 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston myöntämä julkinen rahoitus ja kansallinen osa-
rahoitus kattoivat usein 100 prosenttia hankekuluista.  

Tarkastajat tekivät tarkastuskäynnin neljään jäsenvaltioon, jotka käyttivät yhteensä 80 prosenttia varoista. 
Nämä maat olivat Portugali, Tanska, Yhdistynyt kuningaskunta (Englanti) ja Italia (Apulia). Tarkastetuista 28 
hankkeesta ainoastaan viisi osoittautui näin ollen kustannusvaikuttaviksi. Kertomuksessa varoitetaan, että 
ongelma ei välttämättä rajoitu yksinomaan otokseen, koska se johtuu jäsenvaltioiden hallinnointi- ja 
valvontajärjestelmien puutteista.  

Kertomuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Jan Kinšt toteaa seuraavaa: 
”Maatalousympäristömme kestävä hallinnointi on eittämättä tärkeää, mutta EU:n tuen on oltava myös 
taloudellisessa mielessä järkevää”.  

Tarkastuksen yhteydessä havaittiin, että jäsenvaltiot eivät tarkistaneet ilmoitettujen kulujen 
tosiasiallisuutta asianmukaisesti tai ne hyväksyivät kalleimman tarjouksen ilman perusteita. Useissa 
tapauksissa hankkeet, jotka olisivat selvästi lisänneet tilan arvoa, rahoitettiin kokonaisuudessaan julkisin 
varoin tai niiden saama tuki oli tuottaville investoinneille tavanomaisesti myönnettävää tukitasoa paljon 
korkeampi.  

Seurannan yhteydessä mitattiin ainoastaan tietoja, jotka koskivat mm. julkisten menojen määrää ja tukea 
saavien tilojen lukumäärää. Toisin sanoen tietoa, joka olisi osoittanut, mitä EU:ssa ja jäsenvaltioiden tasolla 
oli saatu aikaan, oli hyvin vähän. Vaikka tukea myönnetään edelleen kaudella 2014–2020, komissio ja 
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jäsenvaltiot eivät ole vielä korjanneet suurinta osaa puutteista, koska ne eivät ole tehneet tarpeeksi 
yksilöidäkseen puutteet ajoissa. 

Tarkastajien esittämien keskeisten suositusten mukaan jäsenvaltioiden olisi tulevaisuudessa  

• arvioitava, missä määrin ei-tuotannollisia investointeja toteutetaan synergiassa muiden 
maaseudun ympäristöohjelmien kanssa 

• tarkistettava systemaattisesti kuluilmoituksia koskevat todentavat asiakirjat 

• määritettävä erilliset tulosindikaattorit ja raportoitava niistä vuotuisissa 
täytäntöönpanokertomuksissa 

• vahvistettava kriteerit, joiden avulla määritetään suurinta tukea saavien ei-tuotannollisten 
investointien mahdollinen tuotto, ja mukautettava tukitasoja 

• varmistettava, että kulut eivät ylitä avoimilla markkinoilla tarjolla olevien samankaltaisten 
urakoiden kuluja. 

Komission olisi seurattava ei-tuotannollisten investointien täytäntöönpanoa vuotuisten 
täytäntöönpanokertomusten avulla, annettava jäsenvaltioille ohjeistusta valintakriteereistä ja 
varmistettava, että maatalouden ympäristötavoitteiden saavuttamista seurataan arvioinneilla. 

 

Tietoja toimittajille 

Jäsenvaltiot voivat käyttää EU:n määrärahoja EU:n maaseutua kehittävän politiikan yhteydessä ja 
myöntää avustuksia ei-tuotannollisista investoinneista aiheutuvien kulujen perusteella. Ei-
tuotannolliset investoinnit ovat investointeja, joista ei kerry huomattavaa tuottoa tai tuloa tai jotka 
eivät lisää merkittävästi edunsaajan maatilan arvoa, mutta joiden ympäristövaikutus on myönteinen. 
Ei-tuotannollisten investointien olisi erityisesti täydennettävä toimia, joiden avulla tuetaan 
maatalouden ympäristötavoitteiden saavuttamista tai muihin ympäristöohjelmiin liittyvien 
sitoumusten toteuttamista tai edistetään suojelualueiden ympäristöarvoa. 

 

Erityiskertomus nro 20/2015: Maatalouden kehittämiseen suunnattavan EU-tuen 
kustannusvaikuttavuus ei-tuotannollisten maatalousinvestointien alalla on saatavilla 23:lla EU:n 
kielellä. 

 


