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Üleminekujärgus ELi põllumajanduspoliitika: audiitorite sõnul on 
vaja järjepidevust ja selgeid eeskirju  

ELi 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku ja 2020. aasta järgse ühise 
põllumajanduspoliitika (ÜPP) kokkuleppimine viibib. Seepärast esitas Euroopa Komisjon ÜPP 
kohta 2021. aastaks üleminekueeskirjad, et jätkata ELi põllumajandustootjate ja maaelu arengu 
rahastamist pärast kehtivate eeskirjade kehtivuse lõppemist 2020. aastal kuni ÜPP uute 
eeskirjade jõustumiseni. Viivituste tõttu lükkub ELi tõenäoliselt ambitsioonikama 
põllumajanduspoliitika rakendamine edasi vähemalt aasta võrra, hoiatab Euroopa 
Kontrollikoda uues arvamuses. Audiitorid märgivad, et seda lisaaega tuleks kasutada rohelises 
kokkuleppes kindlaks määratud kliima- ja keskkonnaprobleemide lahendamiseks, tulevase ÜPP 
kindla juhtimise tagamiseks ja selle tulemusraamistiku tugevdamiseks. 

Komisjon on teinud ettepaneku pikendada praeguse õigusraamistiku kehtimist ja jätkata 
poliitikavaldkonna rahastamist summade alusel, mis on kavandatud 2020. aasta järgses 
mitmeaastases finantsraamistikus. Kavandatud üleminekumääruse eesmärk on tagada kindlus ja 
järjepidevus toetuse andmisel ning muuta üleminek praeguselt perioodilt järgmisele sujuvaks. 
2021. aastaks kavandatud üleminekueeskirjades eeldatakse, et ÜPP uue korra kehtima 
hakkamine, mis pidi algselt toimuma 1. jaanuaril 2021, lükkub ühe aasta võrra edasi. Audiitorid 
analüüsisid, kas kavandatud eeskirjad on õiguslikult selged ja finantsiliselt mõistlikud ning milline 
on nende mõju 2020. aasta järgsele ÜPP-le. 

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu kõneluste hetkeseis näitab, et uue õigusraamistiku ja ÜPP 
strateegiakavade kohaldamine alates 2022. aastast võib osutuda keeruliseks,“ ütleb arvamuse 
eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Joao Figueiredo. „Seda vahepealset aega tuleks 
kasutada selleks, et lahendada küsimused, millele oleme tähelepanu juhtinud, eelkõige seoses 
kliima- ja keskkonnaprobleemidega.“ 

Komisjoni ettepanekuga antakse liikmesriikidele võimalus pikendada oma maaelu arengu 
programme ühe aasta võrra kuni 2021. aasta lõpuni. Audiitorid rõhutavad, et liikmesriigid peaksid 
vanade eeskirjade alusel uusi rahalisi vahendeid kasutades püüdma jätkuvalt saavutada vähemalt 
sama ulatuslikke või ulatuslikumaid keskkonna- ja kliimaeesmärke. Audiitorid märgivad samuti, et 
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üha rohkem pööratakse tähelepanu maksetele, mida tehakse fiktiivsetele 
põllumajandustootjatele, kes omandavad põllumajandusmaad ÜPP toetuste saamiseks, ning 
kutsuvad komisjoni ja poliitikakujundajaid üles kasutama lisaaastat, et hinnata seonduvaid riske 
ja vajadust muuta 2020. aasta järgset ÜPPd käsitlevates seadusandlikes ettepanekutes sätestatud 
kriteeriume. Nad toovad esile ka seda, et praeguse perioodi järelhindamine lükkub 2026. aasta 
lõppu, mis tähendab, et komisjon peaks koostama oma ettepaneku ühise põllumajanduspoliitika 
2027. aasta järgse perioodi kohta ilma, et oleks täielikult hinnanud 2014.–2020. aasta ÜPP 
tulemuslikkust.  

Toimetajatele 

Komisjon tegi 2018. aastal ettepaneku 2020. aasta järgse perioodi ÜPP kohta, mis pidi kehtima 
hakkama 1. jaanuaril 2021 ja mille kohaselt ei tehtaks makseid enam lihtsalt eeskirjade täitmise 
eest, vaid need põhineksid ka liikmesriikide strateegiakavades kindlaks määratud eesmärkide 
saavutamisel. Samal aastal avaldas kontrollikoda kavandatud reformi kohta arvamuse nr 7/2018, 
milles märkis, et see ei vasta ELi püüdlustele luua keskkonnahoidlikum ja vastupidavam 
tulemuspõhine lähenemisviis.  

Kooskõlas komisjoni seadusandlike ettepanekutega 2020. aasta järgse ÜPP kohta peaksid 
liikmesriigid esitama oma strateegiakavad komisjonile 1. jaanuariks 2020. Kui uut mitmeaastast 
finantsraamistikku 2020. aastal kokku ei lepita, kohaldatakse 2021. aastal praeguseid rahalisi 
ülemmäärasid. Üleminekumäärus käsitleb Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist 
(EAFRD) ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) antavat toetust ning mõjutab ÜPP 
mitut aspekti, sealhulgas mitmeaastaseid kohustusi, keskkonna- ja kliimaeesmärke, maksete 
ajastust ja hindamiskorda. 

Euroopa Kontrollikoda aitab edendada paremat õigusloomet ELis, avaldades ka arvamusi 
finantsmõju omavate uute või muudetud õigusaktide ettepanekute kohta. Arvamusi kasutavad 
oma õigusloomealases töös seadusandjad – Euroopa Parlament ja nõukogu. 

Kontrollikoja arvamus nr 1/2020, mis käsitleb komisjoni kavandatud üleminekumäärust ühise 
põllumajanduspoliitika kohta 2021. aastal, ja kokkuvõte kontrollikoja märkustest, mis 
puudutavad komisjoni õigusaktide ettepanekuid järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta, 
on kättesaadavad ELi 24 keeles kontrollikoja veebisaidil eca.europa.eu.  

Arvamuse pressikontakt: 
Damijan Fišer – e-post: damijan.fiser@eca.europa.eu Tel: +352 4398 45 510 / Mobiil +352 621 55 
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