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EU:n tarkastajat: maatalousmaksujen on perustuttava 
tulevaisuudessa kunnianhimoisiin ja 
tarkoituksenmukaisiin tuloksellisuustavoitteisiin 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on tänään kehottanut, että yhteisen maatalouspolitiikan 
(YMP) menot perustuisivat tulevaisuudessa kunnianhimoisiin ja tarkoituksenmukaisiin 
tuloksellisuustavoitteisiin ja noudattaisivat samalla täysimääräisesti laillisuus- ja 
sääntöjenmukaisuusvaatimuksia. Tarkastajat katsovat, että varat on myös ohjattava kohteisiin, 
joissa niiden avulla voidaan saavuttaa huomattavaa EU:n tason lisäarvoa. 

Kehotus esitetään YMP:n tulevaisuutta koskevassa taustakatsauksessa, joka on laadittu 
elintarvikkeiden ja maatalouden tulevaisuutta vuoden 2020 jälkeen koskevan Euroopan 
komission tiedonannon perusteella. YMP:n tarkistus on parhaillaan käynnissä, sillä nykyinen 
seitsenvuotinen EU:n varainkäytön suunnittelukausi päättyy vuonna 2020.  

Tarkastajat toteavat, että joillakin YMP:n toimenpiteillä on epätarkat tavoitteet. Esimerkiksi 
YMP:n edellisen uudistuksen yhteydessä käyttöön otetun viherryttämistoimenpiteen tavoitteelle 
– YMP:n ympäristönsuojeluun liittyvän tuloksellisuuden parantamiselle – ei ole määritetty 
erityisiä tavoitearvoja, joiden avulla mitattaisiin toimenpiteen vaikutusta ympäristöön ja 
ilmastoon. Tavoitteet olisi mahdollisuuksien mukaan ilmaistava määrällisesti paitsi tuotosten, 
myös tulosten ja vaikutusten osalta. 

“Maatalouteen suunnattava rahoitus voidaan ohjata kohteisiin, joissa varat todennäköisesti 
käytetään täysimääräisesti sen sijaan, että kohdennettaisiin rahoitusta keskeisiin tarpeisiin ja 
kohteisiin, joissa rahoitus tuottaa tuloksia”, toteaa taustakatsauksesta vastaava Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen João Figueiredo. “Tämä kuvastaa kulutuksen kulttuuria, joka 
ajaa tuloksellisuuden kulttuurin ohi.” 

Tarkastajat tiedostavat, että komissio on ottanut huomioon joukon suosituksia, joita tarkastajat 
ovat vuosien mittaan esittäneet. Komissio on ilmoittanut pyrkivänsä laatimaan uuden, 
tuloksellisuuteen perustuvan toimintakehyksen. Tarkastajat panevat kuitenkin merkille, että osa 
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tilastotiedoista ei täytä heidän aiemmissa kertomuksissa määrittämiään kriteereitä. Lisäksi jotkin 
tuetut toimenpiteet ovat todennäköisesti samankaltaisia kuin aiemmin tuetut toimenpiteet. 

EU:lla ei tällä hetkellä ole tilastojärjestelmää, jonka avulla saataisiin tietoa maatalousväestön 
elintasosta. Tarkastajat ovat toistuvasti pyytäneet toimittamaan tällaista tietoa 
maatalousväestön kohtuullisen elintason turvaamista koskevan toimintapolitiikan ja muiden 
YMP:n tavoitteiden tueksi. 

Komission suunnitelman keskiössä on ns. uusi täytäntöönpanomalli, joka perustuu suurempaan 
joustavuuteen ja toissijaisuusperiaatteeseen ja lisää jäsenvaltioiden vastuuta tuloksellisuudesta. 
Tarkastajat katsovat, että uuden mallin onnistuminen edellyttää 

• toimenpiteitä, jotka perustuvat luotettavaan tieteelliseen ja tilastolliseen näyttöön siitä, 
että toimenpiteet tuottavat halutut tulokset 

• uusiin ”YMP:n strategisiin suunnitelmiin” sovellettavia tarkoituksenmukaisia, 
kunnianhimoisia ja todennettavissa olevia tavoitearvoja 

• tehokasta tuloksellisuuden seuranta- ja arviointikehystä 

• vakaata tilivelvollisuus- ja tarkastusketjua, jonka avulla saadaan varmuus sekä 
säännönmukaisuudesta että tuloksellisuudesta. 

 

YMP:n tulevaisuutta koskeva Euroopan tilintarkastustuomioistuimen taustakatsaus (“Future of 
the CAP”) on saatavilla tilintarkastustuomioistuimen sivustolla (eca.europa.eu) englanniksi. Muut 
kielet tulevat saataville pian. 

 


