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ELi põllumajanduspoliitika: suurandmete 
analüüsi potentsiaal on suures osas kasutamata 
Euroopa Kontrollikoja täna avaldatud aruandes leitakse, et Euroopa Komisjon ei ole ära 
kasutanud suurandmete potentsiaali ELi ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) analüüsimiseks ja 
hilisemaks kujundamiseks. Ehkki komisjonil on suur hulk ÜPP kavandamise, seire ja hindamisega 
seotud andmeid, ei anna praegused vahendid ja andmed teatavat olulist teavet, mida vajatakse 
ELi tasandil hästi informeeritud poliitika kujundamiseks. Seetõttu ei ole komisjonil piisavalt 
tõendeid ÜPP vajaduste ja mõju põhjalikuks hindamiseks. 

ÜPP hõlmab rohkem kui kolmandiku ELi eelarvest – 408 miljardit eurot aastatel 2014–2020 – ning 
aitab komisjonil toetada liikmesriikide tegevust, mille eesmärgid on sageli omavahel seotud, alates 
toiduainete tootmise tagamisest ja keskkonnakaitse tugevdamisest kuni põllumajandustootjate 
elatusvahendite säilitamise ja maapiirkondade arendamiseni. Selleks et teha kindlaks, kas tema 
poliitikavahendid aitavad neid eesmärke tõhusalt saavutada, vajab komisjon mitmesugustest 
allikatest pärit andmeid, et leida põhjuslik seos mõne ÜPP meetme ja selle tulemuste vahel. 

„Andmed on usaldusväärse poliitikakujundamise nurgakivi ning suurandmete kasutamine on 
muutumas põllumajanduses standardiks,“ ütles aruande eest vastutav kontrollikoja liige Joëlle 
Elvinger. „Euroopa Komisjon peaks tõhustama oma andmeanalüüsi ja tegema rohkem selleks, et 
kasutada ära suurandmete potentsiaali ÜPP analüüsimiseks ulatuslike tõendite alusel.“ 

Komisjonil on raskusi, et ELi riikide andmeid kõige paremini ära kasutada. Raskused tekivad 
peamiselt seetõttu, et eri liikmesriikide asjaomaseid andmeid ei esitata ühtses standardvormis ning 
see raskendab nende jagamist ja taaskasutamist. Komisjonil on probleeme ka eri allikatest pärit 
põllumajandusettevõtete tasandi andmete kombineerimisega, kuna puuduvad seda lihtsustavad 
süsteemid, nagu põllumajandusettevõtete kordumatu tunnus kogu ELis. Liikmesriikide poolt 
komisjonile edastatavad andmed on ka üleliia agregeeritud ning see piirab väärtust, mida komisjon 
võiks neist saada. Komisjon ei kogu praegu ka piisavalt andmeid põllumajandusliku tootmise 
sisendite kohta, nagu väetised ja pestitsiidid, ega keskkonnamõjuga põllumajandustavade kohta. 
Samuti on tal piiratud juurdepääs liikmesriikide põllumajanduslike majapidamiste ja 
põllumajandusettevõtete andmetele, mistõttu on raske saada üksikasjalikku ülevaadet ELi 
vahendite jaotusest. 

Andmelünkade kõrvaldamiseks, olemasolevate andmete paremaks kasutamiseks ja ÜPP 
andmevajaduste rahuldamiseks on komisjon teinud mitmeid seadusandlikke ja muid algatusi, mis 
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võiksid aidata kaasa paremale poliitikaanalüüsile. Näiteks põllumajanduse peadirektoraat (DG 
AGRI) arendab edasi võimalusi ELi peamisest põllumajanduse haldussüsteemist (IACS) 
ruumiandmete jagamiseks kogu ELis. DG AGRI kasutab aga endiselt tavapäraseid vahendeid 
(näiteks tabeleid), et käsitsi analüüsida ELi riikidest kogutavaid andmeid, ning ei kasuta 
suurandmete metoodikat tekstikaevandamiseks ja automatiseeritud väljavõtete tegemiseks. 
Komisjonil ei ole ka automaatseid ega poolautomaatseid töötlemisvahendeid selliste andmete 
analüüsimiseks, ehkki audiitorite analüüs näitab, et täiendav automatiseerimine on võimalik ja et 
aeganõudvate manuaalsete menetluste asendamine võib tuua kasu. 

Audiitorid järeldavad, et komisjonil on mitmeid võimalusi kulutõhusate täiustatud analüüside ja 
vahendite lisamiseks oma automaatse infotöötluse IT-süsteemidesse ning andmete paremaks 
kasutamiseks poliitika analüüsimisel. Lisaks sisaldavad väga vähesed komisjoni ja liikmesriikide 
poolt ÜPP haldamiseks kasutatavad peamised IT-süsteemid prognoosivat või ettekirjutavat 
analüüsi, et aidata mõista, kuidas kõik toimib ja kuidas midagi ellu viia, ning mida saaks kasutada 
kavandamiseks või poliitika kujundamiseks.  

 

Selgitav taustteave 

Kogu maailmas kasutavad organisatsioonid üha enam suurandmeid. Põllumajandus on valdkond, 
kus kasutatakse üha enam digitaalseid uuendusi: andmeid ELi põllumajandusettevõtete kohta 
luuakse ja kogutakse mitmesuguste vahendite abil, sealhulgas haldusregistrite ja -küsitluste, 
mobiilirakenduste, satelliitide, droonide ja täppismasinate abil. Suurandmed on aga 
traditsiooniliste andmetöötlussüsteemide jaoks liiga keerulised ja mahukad ning vajavad 
täiustatud tööriistu ja andmetöötlusvõimsust.  

Komisjoni parema õigusloome suunistes nõutakse tõenditel põhinevat lähenemisviisi, mis 
tähendab, et poliitilised otsused peavad põhinema parimatel kättesaadavatel tõenditel. Tõenditel 
põhineva poliitika jaoks on tsükli igas etapis (alates kavandamisest ja välja töötamisest kuni seire 
ja hindamiseni) vaja asjakohaseid andmeid. Andmepõhine poliitika võimaldab paremini mõista 
põllumajanduse keskkonnamõju, kavandada sihipäraseid poliitikameetmeid ja kasutada 
andmepõhiseid seiresüsteeme.  

Eriaruanne 16/2022: „Ühise põllumajanduspoliitika andmed – suurandmete potentsiaali ei ole 
poliitika hindamiseks ära kasutatud“ on kättesaadav Euroopa Kontrollikoja veebisaidil 
(eca.europa.eu). See aruanne on asjakohane nii 2023. aastal algava ÜPP perioodi kui ka 2027. aasta 
järgse ÜPP perioodi puhul. 
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