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EU:n tarkastajat: Seuraavaa YMP:tä suunniteltaessa olisi pyrittävä 
vihreämpään ja tiukasti tuloksellisuuteen perustuvaan 
maatalouspolitiikkaan, jossa tilivelvollisuutta on lisätty 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tänään julkaiseman lausunnon mukaan yhteisen maatalouspolitiikan 
uudistus, jota ehdotetaan vuoden 2020 jälkeiseksi ajaksi, ei vastaa EU:n kunnianhimoisia tavoitteita. 
Tavoitteet tähtäävät vihreämpään ja vakaampaan lähestymistapaan, joka perustuisi tuloksellisuuteen. 
Tarkastajat yksilöivät ehdotuksessa useita muitakin ongelmia, muun muassa tilivelvollisuuden kohdalla.  

Julkaistessaan ehdotuksensa vuoden 2020 jälkeen sovellettavaksi uudeksi YMP:ksi Euroopan komissio korosti, 
että ympäristö- ja ilmastotavoitteet asetettaisiin selvästi etusijalle. Tarkastajat panivat merkille, että 
ehdotettuun uudistukseen sisältyy keinoja, joilla pyritään näihin tavoitteisiin. Keinoja ei kuitenkaan ole 
määritelty selkeästi eikä muunnettu määrällisiksi tavoitearvoiksi. Siksi on epäselvää, miten YMP:n vihreyttä 
arvioitaisiin tai mitattaisiin. Tarkastajat katsovat myös, että komission arvio YMP:n vaikutuksesta EU:n 
ilmastonmuutostavoitteiden saavuttamiseen näyttää epärealistiselta. 

Tarkastajat totesivat, että monet ehdotetuista toimintapoliittisista vaihtoehdoista muistuttavat suuresti nykyistä 
YMP:tä. Esimerkiksi suurin osa määrärahoista käytettäisiin jatkossakin viljelijöiden suoriin tukiin, joiden 
perusteena on viljelijän omistaman tai käyttämän maa-alan hehtaarimäärä. Tarkastajat kuitenkin tuovat esiin, 
että tämä ei sovellu ympäristöön liittyvien lukuisten huolenaiheiden ratkaisemiseen eikä ole tehokkain keino 
tukea sitä, että viljelijöiden tulot olisivat kohtuulliset. 

Ehdotus sisältää keskeisiä muutoksia, jotka vaikuttaisivat maatalouspolitiikan käytännön täytäntöönpanoon. 
Säännönmukaisuuden sijaan painotettaisiin enemmän tuloksellisuutta, mitä tarkastajat pitävätkin toivottavana. 
He katsovat silti, että ehdotus ei pidä sisällään osatekijöitä, joita tuloksellisuuteen perustuva järjestelmä vaatii 
toimiakseen vaikuttavasti. Uuden YMP:n olisi kannustettava paremmin tuloksellisuuteen ja sisällettävä 
enemmän tavoitteita, jotka selkeästi kytkeytyvät tuotoksiin, tuloksiin ja vaikutuksiin. 

Toinen keskeinen muutos on YMP:n tukikelpoisuusvaatimusten uudelleenmäärittely EU:n tasolla. Ehdotetun 
mallin rajoitteiden vuoksi varmennuskehys kuitenkin todennäköisesti heikkenee. Tarkastajat korostavat, että 
tarkastuksia suoritettaisiin vähemmän, ja ne olisivat vähemmän vaikuttavia. 
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“Siirtyminen tuloksellisuusperusteiseen arviointiin ei poistaisi laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden 
tarkastamisen tarvetta”, toteaa lausunnosta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen João 
Figueiredo. “Tilintarkastustuomioistuin on huolissaan, että säädös, jonka mukaan vain hyvin pieni osa menoista 
on suoritettava unionin sääntöjen mukaisesti, voisi tehdä näistä säännöistä merkityksettömiä ja haitata EU:n 
lainsäädännön soveltamista”. 

Lisäksi tarkastajat tuovat esiin vakaan ulkoisen valvonnan järjestelmän puutteen. Ehdotuksen mukaan 
maksajavirastot eivät toimittaisi komissiolle valvontatilastoja eivätkä todentamisviranomaiset antaisi komissiolle 
varmuutta yksittäisille viljelijöille maksettujen tukien osalta. Tarkastajat varoittavatkin, että tämä johtaisi 
komission tilivelvollisuuden heikkenemiseen. Myös yhtenäisen tarkastusmallin soveltaminen vaikeutuisi etenkin, 
koska todentamisviranomaisten roolia supistettaisiin. 

 

Toimittajille tiedoksi 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin osallistuu EU:n taloushallinnon parantamiseen julkaisemalla lausuntoja 
uusista lainsäädäntöehdotuksista tai lainsäädännön tarkistamisehdotuksista, joilla on taloudellista vaikutusta. 
Lausuntoja hyödyntävät työssään lainsäädäntävallan käyttäjät – Euroopan parlamentti ja neuvosto. 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lausunto nro 7/2018, jonka aiheena on yhteinen maatalouspolitiikka 
vuoden 2020 jälkeen, on nyt saatavilla englannin kielellä tilintarkastustuomioistuimen verkkosivustolla 
eca.europa.eu. Muut kieliversiot julkaistaan lähiaikoina. 
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