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EL
peab
aktiivsemalt
võitlema
põllumajanduskulutustega seotud pettuste
vastu
Ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP), mis on ELi eelarve suurim kuluvaldkond, hõlmab mõningaid
rahastamiskavasid, mille puhul pettuserisk on eriti suur. Seda teemat käsitletakse täna
avaldatud Euroopa Kontrollikoja aruandes, milles antakse ülevaade ÜPPd mõjutavatest
pettuseriskidest ja hinnatakse, kuidas Euroopa Komisjon võitleb põllumajanduskulutustega
seotud pettuste vastu. Audiitorid järeldavad, et komisjon on reageerinud ÜPP kulutustega
seotud pettusejuhtumitele, kuid peaks olema ennetavam teatavate pettuseriskide, nagu näiteks
maa ebaseadusliku hõivamisega tegelemisel. Petturid võivad ära kasutada puudusi liikmesriikide
kontrollides. Seetõttu soovitavad audiitorid, et komisjon jälgiks paremini liikmesriikide
pettusevastaseid meetmeid, annaks konkreetsemaid suuniseid ning edendaks uute
tehnoloogiate kasutamist pettuste ennetamisel ja avastamisel.
Audiitorid uurisid ÜPP toetuskavades esinevaid eri liiki pettusi. Nad analüüsisid selleks ÜPP kaudu
jagatud eelarve raames rahastatavaid meetmeid (otsetoetused, turumeetmed ja maaelu areng)
ning uurisid programmitöö perioodide 2007–2013 ja 2014–2020 andmeid. Peamised audiitorite
tuvastatud riskid on seotud toetusesaajatega, kes varjavad toetuskõlblikkuse tingimuste rikkumist,
rahastatavate meetmete keerukusega ja maa hõivamise ebaseaduslike vormidega.
„Pettus kahjustab ELi finantshuve ja takistab ELi vahenditest rahastatud poliitikaeesmärgi
saavutamist,“ ütles auditit juhtinud kontrollikoja liige Nikolaos Milionis. „Oleme seisukohal, et EL
peaks võtma rohkem meetmeid põllumajanduskulutustega seotud pettuste ohuga tegelemiseks.
Loodame, et meie aruanne aitab komisjonil ja liikmesriikidel arendada oma pettusevastast
suutlikkust uue ühise põllumajanduspoliitika (2023–2027) raames.“
Suuremas ohus on kuluvaldkonnad, mille suhtes kohaldatakse keerukamaid eeskirju (näiteks
maaelu arengu investeerimismeetmed), ning mõned ÜPP toetuskavad, mille eesmärk on toetada
konkreetseid toetusesaajate kategooriaid, on osutunud pettusele vastuvõtlikuks, kuna mõned
taotlejad ei avalikusta asjakohast teavet või loovad kunstlikult tingimusi, et vastata
toetuskõlblikkuse kriteeriumidele ja saada põhjendamatult ÜPP toetust. Nii võib see olla näiteks
toetuse puhul, mida antakse põllumajanduslikele väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, kes
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ei ole avalikustanud oma sidemeid teiste ettevõtetega, või toetuskõlbmatutele toetusesaajatele,
kes taotlevad toetust noorte põllumajandustootjatena.
Nn maa hõivamine võib olla seotud pettusega, nagu dokumentide võltsimine, survestamine,
poliitilise mõju või siseteabe kasutamine, menetlustega manipuleerimine või altkäemaksu
maksmine. ELi Pettustevastase Ameti (OLAF) ja liikmesriikide ametiasutuste juurdluste käigus on
leitud, et seda liiki pettused ohustavad kõige rohkem riigi omandis olevat põllumajandusmaad või
eramaad, mille omandiõigus on ebaselge. Petturid võivad samuti püüda omandada maad –
seaduslikult või muul viisil – üksnes otsetoetuste saamise eesmärgil, ilma et nad tegeleksid
põllumajandusliku tegevusega. Risk on suurem teatavate karjamaade ja mägipiirkondade puhul,
kus makseasutustel on raskem kontrollida, kas nõutav põllumajanduslik tegevus, näiteks
karjatamine, ka tegelikult toimub.
Kuna komisjon ajakohastas oma ÜPP pettuseriski analüüsi viimati 2016. aastal, on üks audiitorite
soovitustest see, et komisjon peaks ajakohastama oma hinnangu selle kohta, mil määral on
erinevad rahastamiskavad altid pettuseriskidele ja millises ulatuses on liikmesriikide
pettusevastased meetmed võimelised pettusi avastama, ennetama ja kõrvaldama.
Audiitorid soovitavad komisjonil võtta vajalikke meetmeid, et maandada peamisi pettuseriske ja
edendada pettusevastases võitluses tehnoloogia pakutavaid võimalusi, näiteks andmekaevet,
masinõpet, satelliitpilte ja fototõlgendust, julgustades liikmesriike selles suunas samme astuma.
Selgitav taustteave
ÜPP – eelkõige põllumajanduskulutuste seaduslikkus ja korrektsus – on alati olnud kontrollikoja
üks peamisi auditivaldkondi. 2018.–2020. aasta kinnitava avalduse auditite jaoks auditeerisime me
698 ÜPP makset ja kvantifitseerisime vigu 101 juhul. 17 juhul kahtlustasime, et viga võib olla seotud
pettusega. Kontrollikojal ei ole volitusi uurida pettusi, kuid kui ta kahtlustab pettust, suunavad
audiitorid juhtumid OLAFile või Euroopa Prokuratuurile edasiseks uurimiseks.
Eriaruanne 14/2022 „Komisjoni meetmed ühise põllumajanduspoliitika valdkonna pettuste vastu:
teemaga on vaja põhjalikumalt tegeleda“ on kättesaadav kontrollikoja veebisaidil.
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