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ELi audiitorite sõnul puuduvad komisjonil 
põllumajandustootjate sissetuleku kohta asjakohased 
andmed 
Euroopa Komisjoni süsteem, millega hinnatakse ELi ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) meetmete panust 
põllumajandustootjate sissetuleku toetamisel, ei ole piisavalt hästi kavandatud ning on liiga piiratud, selgub 
Euroopa Kontrollikoja uuest aruandest. Seetõttu puuduvad audiitorite sõnul asjakohased andmed, mis 
näitaksid, et ÜPP raames antav põllumajandustootjate sissetulekutoetus aitab eesmärkide saavutamisele 
mõjusal ja tõhusal viisil kaasa. 

Ajavahemikul 2014–2020 eraldatakse ligikaudu 270 miljardit eurot ehk kolmandik ELi eelarvest otse või kaudselt 
põllumajandustootjate sissetulekutoetusteks. Selle eesmärk on kaasa aidata elujõulisele toiduainete tootmisele 
kogu ELis ja põllumajandustootjate rahuldava elatustaseme tagamisele. 

ÜPP uute eeskirjade kohaselt peab komisjon hindama põllumajandustoetuste mõju, võttes arvesse nende 
eesmärke. Audiitorid uurisid põllumajandustootjate sissetulekute tulemuslikkuse mõõtmiseks mõeldud 
komisjoni süsteemi ülesehitust ning seda, kas vajalikud statistilised andmed olid nõuetekohaselt kindlaks 
määratud ja piisavalt kvaliteetsed. Audiitorid leidsid, et süsteem ei olnud piisavalt hästi kavandatud ning 
andmetes esines märkimisväärseid lünki. 

„Komisjoni hindamise aluseks olevad põhinäitajad ei ole piisavalt usaldusväärsed ning küllaldaselt selgelt ÜPP 
meetmetega seotud”, ütles aruande eest vastutav kontrollikoja liige Rasa Budbergytė. „Praegusel kujul ei ole 
nende abil võimalik näidata, kas toetused on oma soovitud mõju saavutanud ning põllumajanduse ja teiste 
elualade vahelist sissetuleku lõhet vähendanud.” 

Audiitorite sõnul puuduvad representatiivsed andmed põllumajanduslike majapidamiste netosissetuleku kohta, 
samuti puudub usaldusväärne süsteem, mille abil võrrelda põllumajanduse ja teiste sektorite sissetulekut, mis 
võiks õigustada põllumajandusettevõtjate sissetulekutoetusi. Komisjon ja liikmesriigid ei taganud alati kasutatud 
andmete nõuetekohast kvaliteeti. Mõningate ÜPP meetmete eesmärkide ebamäärasuse ja lähtetaseme 
puudumise tõttu on raske hinnata, kas meetmed täidavad oma eesmärgid.  
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Audiitorid külastasid kuut liikmesriiki, mis kokku annavad üle poole Euroopa põllumajanduse 
kogulisandväärtusest ja mille põllumajandustootjad saavad üle poole ELi põllumajanduse eelarvevahenditest, 
peamiselt otsetoetustena. Need riigid on Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa, Madalmaad, Poola ja Rumeenia.  

Audiitorid soovitavad komisjonil: 

• välja töötada põhjalikum raamistik netosissetuleku alase teabe jagamiseks ning põllumajandustootjate 

sissetulekute võrdlemiseks muude majandussektorite sissetulekutega; 

• täiendada peamisi põllumajandustootjate sissetulekute mõõtmise vahendeid, et nende potentsiaali 

paremini ära kasutada; 

• tagada, et põllumajandustootjate sissetulekute analüüs põhineks põllumajanduse praegust olukorda 

arvesse võtvatel näitajatel ning piisavatel ja järjepidevatel andmetel kõigi ÜPP toetusesaajate kohta. 

Seda saaks teha, arendades olemasolevate haldusandmete sünergilist toimet või arendades muid 

sobivaid statistilisi vahendeid; 

• tugevdada liikmesriikide koostatava põllumajandustootjate sissetulekute statistika praegust 

kvaliteeditagamise korda. 

Alates järgmise programmitöö perioodi algusest peaks komisjon:  

• kindlaks määrama asjakohased tegevuseesmärgid ja lähtetasemed, mille alusel saab ÜPP meetmete 

tulemuslikkust võrrelda;  

• täiendama tulemusnäitajate praegust hindamisraamistikku muude asjakohaste ja kvaliteetsete 

andmetega, et mõõta saavutatud tulemusi;  

• hindama põllumajandustootjate sissetuleku täiendamiseks mõeldud meetmete tõhusust ja mõjusust. 

Toimetajatele 

Praegu ELi tasandil kasutusel olevad peamised vahendid põllumajandustootjate sissetuleku mõõtmiseks on 
põllumajanduse arvepidamine (EAA) ja põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrk (FADN). EAA on 
komisjoni peamine statistikaallikas põllumajandustootjate sissetuleku seireks makromajanduslikul tasandil. Selle 
täit potentsiaali ei ole aga veel ära kasutatud ja see ei anna piisavalt teavet põllumajandustootjate sissetuleku 
ega kogu põllumajanduse majandusliku väärtuse seisukohast tähtsate tegurite kohta. FADN annab teavet 
põllumajandusettevõtete sissetuleku kohta, kuid selle ulatus on piiratud: teave sissetulekute kohta on puudulik 
ja välja on jäetud suur osa ELi toetuste saajaid. 

Kontrollikoda leidis, et nii EAA kui ka FADNi puhul esineb komisjoni ja liikmesriikide poolses juhtimises 
puudujääke ning andmete kvaliteedi tagamise kord ei ole veel piisavalt mõjus. See piirab komisjoni võimalusi 
näidata, mil määral on põllumajandustootjate sissetuleku täiendamiseks mõeldud ELi meetmed oma eesmärgid 
täitnud.  

Eriaruanne nr 1/2016: „Kas komisjoni süsteem tulemuslikkuse mõõtmiseks seoses põllumajandustootjate 
sissetulekuga on hästi kavandatud ja põhineb usaldusväärsetel andmetel?” on kättesaadav 23-s ELi keeles. 

 


