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Luxemburg, 13. maaliskuuta 2020

Tarkastajat EU:n maatalouspolitiikan siirtymävaiheesta: tarvitaan
jatkuvuutta ja selkeät säännöt
Sopiminen EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä (MRK) vuosiksi 2021–2027 ja vuoden 2020
jälkeisestä yhteisestä maatalouspolitiikasta (YMP) on viivästynyt. Siksi Euroopan komissio on
esittänyt ehdotuksen siirtymäsäännöksistä, joita sovellettaisiin YMP:hen vuonna 2021.
Ehdotuksen tarkoituksena on, että rahoituksen myöntämistä EU:n viljelijöille ja maaseudun
kehittämiseen voitaisiin jatkaa nykyisen yhteisen maatalouspolitiikan päätyttyä vuonna 2020
siihen saakka, kun uusi YMP tulee voimaan. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tuoreessa
lausunnossa varoitetaan, että viivästykset lykkäävät ainakin vuodella potentiaalisesti
kunnianhimoisemman maatalouspolitiikan soveltamista EU:ssa. Tämä lisäaika olisi käytettävä
vihreän kehityksen ohjelman mukanaan tuomien ilmastonmuutokseen ja ympäristöön
liittyvien haasteiden ratkaisemiseen. Samoin tarkastajat toteavat, että tällöin olisi
varmistettava vankkojen hallintojärjestelmien käyttöönotto tulevassa YMP:ssä ja parannettava
YMP:n tuloksellisuuskehystä.
Komissio on ehdottanut, että nykyinen oikeudellinen kehys pidettäisiin edelleen voimassa ja että
maatalouspolitiikan rahoittamista jatkettaisiin niiden määrien mukaisesti, joita se on ehdottanut
MRK:n yhteydessä vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. Siirtymäasetusehdotuksessa pyritään luomaan
tuen myöntämisen osalta varmuutta ja jatkuvuutta ja sujuvoittamaan siirtymistä nykyisestä
kaudesta seuraavaan. Ehdotuksessa siirtymäsäännöksistä vuodeksi 2021 oletetaan, että uuden
YMP:n soveltaminen – jonka oli alun perin ajateltu alkavan 1. tammikuuta 2021 – viivästyy
vuodella. Tarkastajat arvioivat, ovatko ehdotetut säännöt oikeudellisesti selkeitä ja taloudellisesti
varovaisia. He arvioivat myös niiden vaikutusta vuoden 2020 jälkeiseen YMP:hen.
“Euroopan parlamentin ja neuvoston välisten neuvottelujen tilanne huomioon ottaen näyttää
siltä, että uuden oikeudellisen kehyksen ja YMP:n strategiasuunnitelmien soveltaminen
vuodesta 2022 alkaen voi osoittautua vaativaksi,” toteaa lausunnosta vastaava Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Joao Figueiredo. ”Tarjolla oleva lisäaika olisi käytettävä
tilintarkastustuomioistuimen esiin tuomien ongelmien ratkaisemiseen etenkin ilmasto- ja
ympäristöhaasteiden osalta.”
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Komission ehdotuksessa annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus jatkaa maaseudun
kehittämisohjelmiaan vuodella eli vuoden 2021 loppuun. Tarkastajat painottavat, että
jäsenvaltioiden olisi vanhojen sääntöjen mukaisesti käytettävillä ”uusilla varoilla” jatkossakin
tavoiteltava vähintään yhtä kunnianhimoisia ympäristö- ja ilmastotavoitteita kuin tähänkin asti.
Tarkastajat panevat myös merkille, että yhä enemmän huomiota on kiinnitetty sellaisille
viljelijöille suoritettuihin maksuihin, jotka eivät ole tosiasiallisia viljelijöitä vaan jotka hankkivat
maatalousmaata saadakseen YMP:n tukia. Tarkastajat kehottavat komissiota ja
päätöksentekijöitä käyttämään tarjolla olevan lisävuoden siten, että ne arvioivat kyseisiä riskejä
ja tarvetta tarkistaa kriteereitä vuoden 2020 jälkeen sovellettavaa YMP:tä koskevissa
lainsäädäntöehdotuksissa. Tarkastajat tuovat lisäksi esiin, että nykyisen kauden jälkiarviointi on
lykätty vuoden 2026 loppuun. Niin ollen komissio laatisi vuoden 2027 jälkeistä YMP:tä koskevan
ehdotuksensa arvioimatta täysimääräisesti vuosien 2014–2020 YMP:n tuloksellisuutta.
Tiedoksi toimittajille
Komissio ehdotti vuonna 2018 uutta YMP:tä vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. Sitä oli tarkoitus alkaa
soveltaa 1. tammikuuta 2021. Uuden YMP:n maksut suoritettaisiin sillä perusteella, onko
jäsenvaltioiden strategiasuunnitelmissa eritellyt tavoitteet saavutettu, eikä yksinomaan
sääntöjen noudattamisen perusteella. Tilintarkastustuomioistuin antoi uudistusehdotuksesta
tuolloin lausunnon 7/2018. Siinä todettiin, että ehdotettu uudistus ei vastaa EU:n
kunnianhimoisia tavoitteita, joissa pyrkimyksenä on vihreämpi ja vankemmin tuloksellisuuteen
perustuva lähestymistapa.
Vuoden 2020 jälkeistä YMP:tä koskevien komission lainsäädäntöehdotusten mukaan
jäsenvaltioiden oli toimitettava strategiasuunnitelmansa komissiolle viimeistään 1. tammikuuta
2020. Jos uudesta MRK:sta ei päästä sopuun vuonna 2020, vuonna 2021 sovelletaan nykyisiä
rahoituksen enimmäismääriä. Siirtymäasetus koskee tukea, jota myönnetään Euroopan
maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) ja Euroopan maatalouden
tukirahastosta (maataloustukirahasto). Siirtymäasetus vaikuttaa useisiin YMP:n osatekijöihin,
kuten monivuotisiin sitoumuksiin, ympäristö- ja ilmastotavoitteiden kunnianhimoisuuden tasoon,
maksuaikatauluihin sekä arviointijärjestelyihin.
Euroopan tilintarkastustuomioistuin edistää parempaa sääntelyä Euroopan unionissa muun
muassa julkaisemalla lausuntoja uusista lainsäädäntöehdotuksista tai lainsäädännön
tarkistamisehdotuksista, joilla on taloudellista vaikutusta. Lausuntoja hyödyntävät
lainsäädäntötyössään lainsäädäntävallan käyttäjät – Euroopan parlamentti ja neuvosto.
"Tilintarkastustuomioistuimen lausunto 1/2020 komission ehdotuksesta asetukseksi yhteistä
maatalouspolitiikkaa koskevista siirtymäsäännöksistä vuonna 2021" sekä vuonna 2019 laadittu
asiakirja "Yhteenveto: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen huomautukset komission
lainsäädäntöehdotuksista seuraavaa monivuotista rahoituskehystä (MRK) varten” ovat saatavilla
tilintarkastustuomioistuimen verkkosivustolla eca.europa.eu.
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