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TIIVISTELMÄ 

I. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tarkistus on parhaillaan käynnissä, sillä 

nykyinen seitsenvuotinen EU:n varainkäytön suunnittelukausi päättyy vuonna 2020. 

Komissio julkaisi marraskuussa 2017 ruoan ja maanviljelyn tulevaisuudesta tiedonannon, 

jossa se esittelee ajatuksiaan vuoden 2020 jälkeisestä YMP:stä. 

II. Tämä katsaus on tilintarkastustuomioistuimen vastaus komission tiedonantoon. 

Katsauksessa analysoidaan maatalouden ja maaseutualueiden kannalta tärkeimpiä 

kehityssuuntauksia ja tietoja, esitellään tilintarkastustuomioistuimen näkemyksiä nykyisestä 

YMP:stä ja käsitellään uutta YMP:tä koskevia kriteereitä ja keskeisiä haasteita. 

III. Komission tiedonannossa on otettu huomioon monia tilintarkastustuomioistuimen 

vuosien mittaan antamia suosituksia. Siinä asetetaan tavoitteeksi laatia uusi, 

tuloksellisuuteen perustuva kehys. Tilintarkastustuomioistuin panee kuitenkin merkille, että 

osa tiedonannon perustana olevista tilastotiedoista ei täytä sen aiemmissa kertomuksissa 

määrittelemiä kriteereitä. Lisäksi jotkin tuetut toimenpiteet ovat tiedonannon perusteella 

todennäköisesti samankaltaisia kuin aiemmin tuetut toimenpiteet. 

IV. Tiedonannon keskiössä on ns. uuden täytäntöönpanomallin edistäminen. Malli perustuu 

nykyistä suurempaan joustavuuteen ja toissijaisuusperiaatteeseen ja lisää jäsenvaltioiden 

vastuuta tuloksellisuudesta. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että uuden mallin 

onnistuminen edellyttää 

• toimenpiteitä, jotka perustuvat luotettavaan tieteelliseen ja tilastolliseen näyttöön siitä, 

että toimenpiteet tuottavat halutut tulokset 

• uusia ”YMP:n strategisia suunnitelmia”, joissa asetetaan EU:n tavoitteiden kanssa 

linjassa olevat tarkoituksenmukaiset, kunnianhimoiset ja todennettavissa olevat 

tavoitearvot 

• tehokasta tuloksellisuuden seuranta- ja arviointikehystä 

• vakaata tilivelvollisuus- ja tarkastusketjua, jonka avulla saadaan varmuus sekä 

säännönmukaisuudesta että tuloksellisuudesta. 
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V. Komission tiedonanto ei ole ehdotus. Kun komission ehdotus julkaistaan, 

tilintarkastustuomioistuin arvioi sitä tässä katsauksessa esitettävien kriteerien mukaisesti. 

Arvioinnin perusteella on määrä laatia lausunto lopullisesta ehdotuksesta.
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JOHDANTO 

Aihe ja tarkoitus 

1. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tarkistus on parhaillaan käynnissä, sillä 

nykyinen seitsenvuotinen EU:n varainkäytön suunnittelukausi päättyy vuonna 2020. 

Komissio aikoo antaa seuraavaa YMP:tä koskevan säädösehdotuksensa ja esittää 

vaikutustenarvioinnin toukokuussa 2018. 

2. Valmistautumisessa vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevaan YMP:n uudistukseen otettiin 

tärkeä askel marraskuussa 2017, kun komissio julkaisi tiedonannon ruoan ja maanviljelyn 

tulevaisuudesta1. Kun komissio ilmoitti aikomuksestaan antaa kyseinen tiedonanto, siihen 

vastaaminen asetettiin tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2018 työohjelmassa tärkeälle 

sijalle. Tilintarkastustuomioistuin sai 6. joulukuuta 2017 myös asiasta vastaavalta komission 

jäseneltä Phil Hoganilta pyynnön laatia kyseinen vastaus. 

3. Tiedonannossa keskitytään 

• viljelijöiden suoran tuen jatkamiseen, mutta siten, että hyödynnetään aiempaa 

enemmän riskien hallinnan työkaluja ja aloitteita, joilla lisätään viljelijöiden 

palkitsemista markkinoilla 

• EU:n ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamisen vahvistamiseen 

• maaseutualueiden sosioekonomisen rakenteen huomioon ottamiseen 

• entistä enemmän kestävään maataloustuotantoon, terveyteen, ravitsemukseen, 

elintarvikejätteeseen ja eläinten hyvinvointiin 

• tutkimustulosten, innovoinnin ja teknologian sekä rahoitusvälineiden 

hyödyntämisen parantamiseen 

                                                      

1 COM(2017) 713 final: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus.  
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• uuteen täytäntöönpanomalliin, joka perustuu nykyistä suurempaan joustavuuteen 

ja toissijaisuusperiaatteeseen ja lisää jäsenvaltioiden vastuuta tuloksellisuudesta. 

4. Tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin (EU) ulkoinen tilintarkastaja, eikä sen 

tehtävänä ole suunnitella tulevaa politiikkaa. Tarkastustyöstään saadun kokemuksen 

perusteella tilintarkastustuomioistuin voi kuitenkin antaa EU:n päätöksentekijöille neuvoja 

siitä, miten YMP:n tilivelvollisuutta ja yleistä vaikuttavuutta ja tehokkuutta voidaan parantaa. 

Juuri se on tavoitteena tässä katsauksessa, joka on tilintarkastustuomioistuimen vastaus 

komission tiedonantoon ruoan ja maanviljelyn tulevaisuudesta. Tämä ei ole 

tarkastuskertomus, vaan kyse on julkisesti saatavilla oleviin tietoihin perustuvasta 

arvioinnista. 

Tarkastelu- ja esittämistapa 

5. Tässä katsauksessa2 esitettävät tilintarkastustuomioistuimen näkemykset perustuvat 

• tilintarkastustuomioistuimen aiempaan työhön 

• ulkopuolisten raporttien arviointiin ja ulkoisten asiantuntijoiden kuulemisiin 

• keskusteluihin komission asiaankuuluvien pääosastojen3 kanssa. 

6. Katsauksessa esitellään  

• maatalousalaa ja maaseutualueita koskevat keskeiset tiedot ja suuntaukset 

• tilintarkastustuomioistuimen näkemykset nykyisestä YMP:stä 

                                                      

2 Katsaus on arvioinnin, ei tarkastuksen tulosta. Näin ollen katsausta varten ei ole tehty uutta 
tarkastustyötä, vaan se perustuu julkaistuihin tarkastushavaintoihin, johtopäätöksiin ja 
suosituksiin sekä muihin julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. Liitteessä I on täydellinen luettelo 
tässä katsauksessa mainituista tilintarkastustuomioistuimen julkaisuista. 

3 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto, ilmastotoimien pääosasto, 
ympäristöasioiden pääosasto, Eurostat, alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto sekä terveyden ja 
elintarviketurvallisuuden pääosasto. 
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• johtopäätökset, muun muassa kriteerit YMP:tä koskevan säädösehdotuksen ja 

siihen perustuvan tulevan politiikan arvioinnille, sekä vuoden 2020 jälkeisen YMP:n 

suurimmat haasteet. 

MAATALOUSALAA JA MAASEUTUALUEITA KOSKEVAT KESKEISET TIEDOT JA SUUNTAUKSET 

YMP:n varojen käyttö on ollut kymmenen viime vuoden aikana vakaata, ja siinä on 

keskitytty tulotukeen 

7. YMP:tä koskevat EU:n talousarviomenot ovat olleet vuodesta 2006 lähtien keskimäärin 

54 miljardia euroa vuodessa. Nimellistasolla YMP:n talousarvio on pysynyt melko vakaana 

(ks. kaavio 1). 

Kaavio 1 – YMP:n talousarvio on ollut vakaa usean vuoden ajan 

 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin EU:n talousarvion perusteella. 

8. YMP:n talousarviosta noin 72 prosenttia käytetään viljelijöiden suoraan tukeen eli heidän 

tulotukeensa. Nämä tuet maksetaan tavallisesti maatalousmaan hehtaaria kohti. Useimmissa 

tapauksissa tuen maksamisella ei ole yhteyttä tuotantoon, ja hehtaaria kohti maksettu tuki 

pienenee hieman tilan koon kasvaessa. Noin 22 prosenttia käytetään maaseudun 

kehittämistoimiin. Myös näistä tuista puolet maksetaan viljelijöille hehtaarikohtaisesti. 

Lopuilla (6 prosenttia) varoilla rahoitetaan markkinatoimenpiteitä. 
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Kun tiloja on vähemmän mutta ne ovat suurempia (ja työvoimaa on vähemmän), 

tuotosten arvo pysyy samana, jolloin tulot kokoaikatyöntekijää kohti kasvavat 

9. Eurostatin tekemän maatilojen rakennetutkimuksen mukaan vuonna 2013 EU:ssa oli 

10,8 miljoonaa tilaa. Niitä oli 22 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2007, jolloin tiloja oli 

13,8 miljoonaa. Tilojen keskimääräinen koko kasvoi 28 prosenttia 12,6 hehtaarista 

16,1 hehtaariin. Maatalouden työvoima väheni vastaavasti (25 prosenttia) 12,8 miljoonasta 

kokoaikatyöntekijästä 9,5 miljoonaan vuosina 2005–2017. Tämä koski lähinnä tilanhoitajien4 

ja heidän perheidensä palkatonta työtä. Näin ollen keskivertotila tarjoaa työtä alle yhdelle 

kokoaikatyöntekijälle (pienimmillä tiloilla kaksi kolmasosaa YMP:n tuensaajista käyttää alle 

neljäsosan työajastaan tilallaan työskentelyyn – ks. myös laatikko 1). Maataloustuotannon 

arvo vaihteli mutta pysyi reaalitasolla pääosin samana. Tulokset vaihtelivat huomattavasti eri 

sektorien välillä, mutta viljelystä saatavat tulot kasvoivat kaiken kaikkiaan merkittävästi 

kokoaikatyöntekijää kohti (ks. kaavio 2). 

Kaavio 2 – Koska maataloustuotannon tuotosten arvo pysyi vakaana ja maatalouden 

työvoima väheni, keskitulo kokoaikatyöntekijää kohti kasvoi 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan komission tietojen perusteella (vuoden 2017 

tiedot perustuvat arvioihin). 

                                                      

4 Eurostat määrittelee tilanhoitajan luonnolliseksi henkilöksi, joka vastaa maatilan hoitamisen 
tavanomaisista taloudellisista ja tuotantoon liittyvistä päivittäisistä tehtävistä. Tilanhoitajaksi 
voidaan tilaa kohti määrittää vain yksi henkilö. Joskus tilanhoitaja on myös tilan omistaja, mutta 
tilanhoitaja voi myös olla joku muu kuin omistaja. 
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10. OECD:n mukaan EU:n julkisen tuen osuus tilojen bruttotuloista oli 21 prosenttia 

vuonna 2016. Se oli siten laskenut vuonna 2007 todetusta 24 prosentista ja vuonna 2000 

todetusta 33 prosentista5. 

EU:n elintarvikehinnat ovat lähentyneet muun maailman hintoja ja EU:sta on tullut 

elintarvikkeiden nettoviejä 

11. EU:ssa tuotetaan enemmän elintarvikkeita kuin kulutetaan, ja EU:sta on tullut 

elintarvikkeiden nettoviejä (ks. kaavio 3). EU:n hinnat ovat samalla lähentyneet 

huomattavasti elintarvikkeiden hintoja muualla maailmassa. Tämä kauppataseen ylijäämä 

johtuu pääasiassa EU:n vahvasta asemasta jalostettujen elintarvikkeiden ja juomien alalla. 

EU on kuitenkin edelleen nettotuoja jalostamattomien maataloustuotteiden (jotka on 

merkitty ”hyödykkeiksi” ja ”muuksi alkutuotannoksi” kaaviossa 3) osalta. 

Kaavio 3 – EU:sta on tullut elintarvikkeiden nettoviejä 

 

Lähde: Comext – facts and figures. 

                                                      

5 OECD: Agricultural Policy Indicators 2017 – Monitoring and evaluation: Reference tables (kaikki 
tiedot) http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?QueryId=77 872&vh=0000&vf=0&l&il=&lang=en  
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Tilanhoitajien keski-ikä on noussut, ja maatalousmaata koskevat tiedot ovat 

epäyhtenäisiä 

12. Vuonna 2010 sataa yli 55-vuotiasta tilanhoitajaa kohti oli 14 alle 35-vuotiasta 

tilanhoitajaa. Vuonna 2013 tämä alle 35-vuotiaiden tilanhoitajien suhdeluku oli laskenut 

10,8:aan. EU:n viljelijöiden keski-ikä nousi 49,2 vuodesta 51,4 vuoteen vuosina 2004–20136. 

Tämä on väestörakenteen yleisen kehityksen mukaista. Lisäksi voidaan panna merkille, että 

pienimmät tilat kuuluvat yleensä iäkkäämmille viljelijöille7. 

13. Maataloudessa käytettävän maan kokonaisalaa koskevat tiedot eivät ole yhtenäisiä. 

Maatilojen rakennetutkimuksen mukaan maataloudessa käytettävän maan kokonaisala on 

pysynyt melko samana vuosikymmenten ajan. Komission tiedoista saa samanlaisen kuvan 

YMP:n suoraa tukea varten ilmoitettujen alueiden osalta. Suuntaus on kuitenkin erilainen 

komission tiedoissa, joihin pysyvän nurmen suhdeluvun ilmoittaminen perustuu 

(11,5 prosentin lasku ilmoitetussa maatalousmaassa) (ks. erityiskertomus nro 21/2017). 

Kasvinviljelytilastoista käy ilmi neljän prosentin lasku 186,6 miljoonasta hehtaarista 

178,8 miljoonaan hehtaariin vuosina 2006–2015. Vielä huomattavammat muutokset 

koskevat maan jakautumista maataloustuotannon eri tyypeille8. 

Edistyminen ympäristönhoidossa ja ilmastotoimissa riittämätöntä 

14. Maatalouteen liittyvät ympäristöhuolet kiteytyvät neljään pääkohtaan9: 

                                                      

6 Yhdysvalloissa pääasiallisen toimijan keski-ikä on noussut samana aikana vielä enemmän 
(https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-
economics/briefs/pdf/015_en.pdf). 

7 YMP:n konteksti-indikaattori C.23 (https://ec.europa.eu/agriculture/cap-
indicators/context/2017_en); https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-
area-economics/briefs/pdf/09_en.pdf 

8 Eurostatin maatilojen rakennetutkimus (http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/farm-
structure) ja kasvinviljelytilasto (http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/database). 

9 YMP:n konteksti-indikaattorit C.35, C 40, C.41 ja C.45 (https://ec.europa.eu/agriculture/cap-
indicators/context/2017_en); Yhteinen tutkimuskeskus (2012) State of Soil in Europe 
(http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/eusoils_docs/other/EUR25 186.pdf); EYK (2015) 
State of the Nature in the EU (https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-economics/briefs/pdf/015_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-economics/briefs/pdf/015_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2017_en
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2017_en
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-economics/briefs/pdf/09_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-economics/briefs/pdf/09_en.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/farm-structure
http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/farm-structure
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2017_en
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2017_en
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/eusoils_docs/other/EUR25186.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu


12 

 

i) Luonnon monimuotoisuus: Maatalouden luontotyyppien suojelun taso oli vuosina 2007–

2012 suotuisa 11 prosentissa tapauksista verrattuna alle 5 prosenttiin vuosina 2001–

2006. Vuodesta 1990 lähtien viljelymaiden tavanomaisten lintujen populaatiot ovat 

pienentyneet 30 prosenttia ja niittyjen perhosten populaatiot lähes 50 prosenttia. 

ii) Veden laatu: EU:n viljelymailla on jatkuva typen ylijäämä, noin 50 kilogrammaa typpeä 

hehtaarilla. Nitraattitasot ovat laskeneet vuodesta 1993 lähtien joissa mutta eivät 

pohjavedessä. Nitraattipitoisuudet ovat edelleen joillakin alueilla suuria, mikä saastuttaa 

monia järviä ja jokia, pääsiassa alueilla, joilla harjoitetaan tehomaanviljelyä. 

iii) Ilma: Ammoniakki on merkittävä ilman epäpuhtaus. Viljelyn osuus Euroopan 

ammoniakkipäästöistä on lähes 95 prosenttia. Päästöt ovat vähentyneet 23 prosenttia 

vuodesta 1990, mutta vuonna 2012 ne alkoivat jälleen kasvaa. 

iv) Maaperä: Noin 45 prosentissa EU:n kivennäismaista orgaanisen hiilen pitoisuus on pieni 

tai erittäin pieni (0–2 %), ja 45 prosentissa pitoisuus on keskimääräinen (2–6 %). 

Maaperästä on hankalaa laatia pitoisuuden kehityssuuntauksia tietopuutteiden vuoksi. 

On kuitenkin selvää, että orgaanisen hiilen pitoisuuden pieneneminen vähentää 

maaperän hedelmällisyyttä ja lisää aavikoitumisen riskiä. 

15. Suurin huolenaihe ilmastonmuutoksessa ovat kasvihuonekaasupäästöt. Maatalouden 

kasvihuonekaasupäästöjen osuus EU:n päästöistä oli 11 prosenttia vuonna 2015. Nämä 

päästöt vähenivät 20 prosenttia vuosina 1990–2013, mutta alkoivat kasvaa jälleen 

vuonna 2014. Maankäytön, maankäytön muutosten ja metsätalouden nettopäästöjen osuus 

kaikista EU:n kasvihuonekaasupäästöistä oli noin seitsemän prosenttia vuonna 2015. 

16. Maatalous on myös erityisen altis ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Se onkin yksi syy 

vehnäsatojen kasvun pysähtymiseen joissakin Euroopan osissa kasvijalostuksen jatkuvasta 

                                                      

eu); maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto, Facts and figures on EU agriculture 
and the CAP (https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_en). 

https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu
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edistymisestä huolimatta. Yli puolet Euroopan makeasta vedestä käytetään maataloudessa. 

Ilmastonmuutos on lisännyt kastelua10. 

Maaseutualueiden ja muiden alueiden taloudelliset erot ovat pienentyneet 

17. Eurostatin mukaan vuonna 2016 noin 19,1 prosenttia11 EU:n ihmisistä asui 

maaseutualueilla. Vuonna 2007 osuus oli 19,7 prosenttia. Vuonna 2013 maaseutu-alueiden 

bruttokansantuote henkeä kohti oli 73 prosenttia koko talouden bruttokansantuotteesta, 

kun osuus oli 70 prosenttia vuonna 2008. EU:n keskimääräinen työllisyysaste 

maaseutualueilla on sama kuin muillakin alueilla, vaikka asteet vaihtelevatkin 

jäsenvaltioittain. Köyhyysaste laski maaseutualueilla 31,4 prosentista 25,4 prosenttiin 

vuosina 2007–2016. 

18. Maaseutualueiden – aivan kuten kaupunkien ja suurkaupunkien – taloudessa teollisuus- 

ja palvelusektorit ovat hallitsevia. Niiden yhteenlaskettu osuus on (Eurostatin mukaan) 

96 prosenttia maaseutualueilla tuotetusta bruttolisäarvosta. Maatalouden, metsätalouden ja 

kalatalouden osuus on neljä prosenttia maaseutualueilla tuotetusta bruttolisäarvosta, kun 

taas koko taloudessa se on 1,5 prosenttia. Tämä osuus on pysynyt ennallaan viiden viime 

vuoden ajan. 

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN SUORITTAMA ARVIOINTI 

19. Arviointi jäsennettiin tilintarkastustuomioistuimen ohjelmalogiikkamallin mukaan (ks. 

kaavio 4). Siinä esitetään, miten julkisella toiminnalla voidaan saada aikaan säästöjä, 

tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Kussakin osiossa esiin otettavat kohdat ovat esimerkkejä 

                                                      

10 EYK (2017). Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016. An indicator-based 
report. EEA Report No 1/2017. 

11 Eurostat erottaa kolme eri aluetyyppiä: ”maaseutuvoittoiset alueet”, ”välialueet” ja 
”kaupunkivoittoiset alueet”, ja suosittelee esittämään tiedot näistä kolmesta ryhmästä erikseen. 
Tässä katsauksessa noudatetaan suositusta. Tiedonannossa esitetty väite, jonka mukaan 
55 prosenttia EU:n väestöstä asuu maaseutualueilla, johtuu siitä, että ”maaseutuvoittoiset 
alueet” ja ”välialueet” on yhdistetty. ”Välialueet” voitaisiin kuitenkin aivan yhtä hyvin yhdistää 
”kaupunkivoittoisiin alueisiin”. Siitä saataisiin päinvastainen väite, jonka mukaan 80 prosenttia 
EU:n väestöstä asuu kaupunkialueilla. 
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ongelmista, jotka on havaittu aiemmin ja jotka olisi otettava huomioon vuoden 2020 

jälkeisen YMP:n suunnittelussa. 

Kaavio 4 – Ohjelmalogiikkamalli 

 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tuloksellisuuden tarkastuksen käsikirja. 

YMP:n tarpeet 

Komission tiedonannon huomiot tarpeista: 

• Maataloustulon ja muilla talouden aloilla saatavan tulon välillä on kuilu. 

• Maataloustulo on erittäin epävakaata. 

• Luonnonhaitta-alueilla on maasta luopumisen riski. 

• Suorat tuet eivät jakaudu riittävän tasapainoisesti. 

• Hyvin toimivat sisämarkkinat on säilytettävä. 

• Tilojen rakenneuudistukseen, nykyaikaistamiseen, innovointiin, monipuolistamiseen 

sekä uusien teknologioiden omaksumiseen ei investoida riittävästi. 

• Ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen hupenemiseen on vastattava 

asianmukaisesti. 

• Maaseutualueisiin vaikuttavat rakenteelliset ongelmat ja nuorten muutto muille 

alueille on otettava huomioon. 

Tavoitteet Prosessit

Tarpeet Ulkoiset 
tekijät

Panokset Tuotokset

Taloudellisuus

Vaikutukset

Tulokset

Seuraukset

Tehokkuus

Vaikuttavuus
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• Yhteiskunnallisiin huolenaiheisiin, muun muassa terveyteen, 

elintarviketurvallisuuteen, elintarvikejätteeseen ja eläinten hyvinvointiin, on 

puututtava. 

Tarpeiden määrittämiseen ei ole riittävästi tietoa 

20. Useiden YMP:n toimenpiteiden tarpeellisuuden perustelemiseksi tarvitaan enemmän 

tietoa12. Tämä koskee erityisesti suorien tukien kautta annettavaa tulotukea, joka vie tällä 

hetkellä yli 70 prosenttia YMP:n varoista. Perussopimuksen 39 artiklan mukaan YMP:n 

tavoite on ”lisätä maatalouden tuottavuutta” (…) ”taata näin maatalousväestölle 

kohtuullinen elintaso erityisesti lisäämällä maataloudessa työskentelevien henkeä kohti 

laskettuja tuloja” (ks. liite II). Sanalla ”näin” yhdistetään nämä kaksi YMP:n tavoitetta. Alun 

perin viljelijöiden tulot ja heidän perheidensä elintaso turvattiin kuluttajien maksamilla 

korkeammilla hinnoilla. Siitä siirryttiin vähitellen veronmaksajien rahoittamaan suoraan 

tulotukeen. Vaikka perussopimuksen tavoitetta maatalousväestön kohtuullisen elintason 

takaamisesta käsitellään erillään, ei ole tarpeeksi tietoja tukemaan väitettä siitä, että 

maatalouskotitaloudet tarvitsisivat kokonaisuudessaan huomattavaa tukea kohtuullisen 

elintason saavuttamiseksi. 

21.  Komissio toteaa, että viljelijöiden työansioiden ja koko talouden keskiansioiden 

ja -palkkioiden välillä on huomattava kuilu. Komission esittämissä tiedoissa13 on kuitenkin 

kaksi merkittävää puutetta: i) maatalouden ulkopuolisia tulolähteitä ei ole otettu mukaan 

(ks. laatikko 1) ja ii) keskiarvojen taakse jää piiloon hyvin monia erilaisia tulotilanteita14. 

                                                      

12 Matthews, A. (2017), “Appendix 1: Why further reform?” (s. 29–30), artikkeli julkaisussa 
Buckwell, A. et al. 2017. CAP – Thinking Out of the Box: Further modernisation of the CAP – why, 
what and how? RISE Foundation, Bryssel. 

13 Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuudesta annetussa tiedonannossa oleva kuva 6. 

14 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto, Facts and figures on EU agriculture and 
the CAP (https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_en). 

https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_en
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Laatikko 1 – Maatalouden ulkopuoliset tulolähteet 

Eurostatin mukaan noin 30 prosentilla tilanhoitajista on ansiotoimintaa maatalouden ulkopuolella, ja 

heidän puolisoidensa ja muiden kotitalouden jäsenten osalta osuus on todennäköisesti suurempi. 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston aiemmin julkaisemien tietojen15 mukaan 

60 prosenttia alle viiden hehtaarin suuruisten tilojen tilanhoitajista viettää alle 25 prosenttia ajastaan 

tilallaan ja noin 80 prosenttia viettää alle puolet työelämästään tilallaan. Vasta sitten, kun tilan koko 

on yli 20 hehtaaria, kokopäiväisiä tilanhoitajia on enemmän kuin niitä, jotka viettävät tilallaan alle 

50 prosenttia työajastaan. Monet YMP:n tuensaajat saavat myös eläkettä. Komission esittämissä 

luvuissa ei oteta huomioon maatalouden ulkopuolisia tulolähteitä. Maatalouskotitalouksien tuloja 

koskevassa Euroopan parlamentin tutkimuksessa todetaan, että16 EU:lla ei tällä hetkellä ole 

tilastojärjestelmää, jonka avulla saataisiin tietoa maatalousväestön elintasosta. 

Tilintarkastustuomioistuin on toistuvasti pyytänyt tuottamaan tällaista tietoa maatalousväestön 

kohtuullisen elintason turvaamista koskevan toimintapolitiikan perustaksi. Joistakin jäsenvaltioista on 

saatavilla tietoa maatalouskotitalouksien kaikista tulolähteistä, ja näiden tietojen mukaan kyseiset 

kotitaloudet eivät välttämättä pärjää lainkaan muita huonommin.  

22. Suuremmilla tiloilla tilojen tulot ovat suurempia (myös työvoimayksikköä kohti)17. 

Laskiessaan maatalouden ja koko talouden välistä tulokuilua komissio ottaa mukaan kaikki 

10,8 miljoonaa EU:n maatilaa, myös ne 7,2 miljoonaa, joilla on maata alle viisi hehtaaria, ja 

ne 6 miljoonaa, joiden vuotuinen vakiotuotos on alle 4 000 euroa18. Näillä erittäin pienillä 

tiloilla on usein luonnostaan kannattavuushaasteita, ja niiden pitkä varjo vääristää koko 

                                                      

15 https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-
economics/briefs/pdf/09_en.pdf 

16 Hill, B. & Dylan Bradley, B. (2015) Comparison of farmers’ income in the EU Member States. 
Euroopan parlamentille laadittu raportti. 

17 Tämä korrelaatio on vahvempi, jos koko ilmaistaan tuotoksen arvoina. Fyysinen koko on 
tulotasoissa huonompi indikaattori, koska monet kannattamattomammista, laajaperäistä 
maanviljelyä harjoittavista tiloista ovat suuria, kun taas monilla kannattavilla, tehomaataloutta 
harjoittavilla tiloilla erityisesti liha- ja vihannesaloilla hehtaareja on melko vähän. 

18 Nämä (sekä fyysisesti että taloudellisesti) pienimpien tilojen kaksi luokkaa menevät paljolti 
päällekkäin. 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-economics/briefs/pdf/09_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-area-economics/briefs/pdf/09_en.pdf
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kuvaa. Keskikokoisten eli 5–250 hehtaarin tilojen tulotilanne on jo parempi. Komission 

mukaan ne saavat 72 prosenttia EU:n suorasta tuesta. 

23. Maatalousväestön elintason käsittelyn lisäksi komissio toteaa, että suorilla tuilla 

varmistetaan maatalouden harjoittaminen unionin kaikissa osissa, myös luonnonhaitta-

alueilla (jotka saavat tulotukea myös maaseudun kehittämispolitiikan puitteissa); tällä on 

erilaisia taloudellisia, ympäristöä koskevia ja sosiaalisia hyötyjä, joihin sisältyy myös 

julkishyödykkeiden tuottaminen. Näiden väitteiden pitävyys riippuu niitä tukevien tietojen 

pätevyydestä. 

EU:n tuoman lisäarvon epäselvyys 

24. Komissio ehdottaa EU:n tuoman lisäarvon asettamista keskeiseksi tavoitteeksi kaikessa 

EU:n tulevassa politiikassa19. EU:n tuomaksi lisäarvoksi ymmärretään tavallisesti EU:n 

toiminnan aikaansaamat lisätulokset, joita ei olisi voitu saavuttaa koordinoimattomalla 

toiminnalla kansallisesti, alueellisesti tai paikallisesti. Tälle käsitteelle ei kuitenkaan ole 

yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Sellaisesta määritelmästä sopiminen ja sen soveltaminen 

hyödyttäisivät julkista keskustelua ja päätöksentekoa EU:n tulevista menoista. 

Pitkäaikaisten suuntausten huomioon ottaminen 

25. Nykyisten järjestelyjen mukaan ehdotus seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi 

(kaikille tärkeimmille politiikanaloille, myös YMP:lle) tehdään kaksi vuotta ennen 

rahoituskehyksen alkamista, ja monivuotisten ohjelmien maksuja (kuten YMP:n toiseen 

pilariin kuuluvia maksuja) jatketaan seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen kolme 

ensimmäistä vuotta. Tämä tarkoittaa, että toimintapoliittiset päätökset koskevat myös 

12 vuotta myöhemmin tehtäviä maksuja. Siksi on otettava huomioon toimintapolitiikassa 

vaikuttavat pitkän aikavälin kehityskulut. 

                                                      

19 Pohdinta-asiakirja EU:n rahoituksen tulevaisuudesta, COM(2017) 358, 28.6.2017. 
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YMP:n vaikutus oikeudenmukaisuuteen ja sisämarkkinoihin 

26. Koska suorat tuet ovat sidoksissa viljelyalaan, suurin osa niistä menee suurille tiloille 

(20 prosenttia tuensaajista saa noin 80 prosenttia tuesta). Tähän mennessä käytetyillä 

uudelleenjakomekanismeilla (esimerkiksi ylärajan asettaminen ja uudelleenjakotuki) on ollut 

vain vähän vaikutusta. Hehtaarikohtaisten tukitasojen lähentäminen sekä jäsenvaltioiden 

välillä että (perustukijärjestelmän osalta) jäsenvaltioissa voi kasvattaa joidenkin suurten 

tilojen tukia. Jotkin perustukijärjestelmää käyttävät jäsenvaltiot ovat myös hyödyntäneet 

vaihtoehtoa, jossa voidaan säilyttää aiempiin tukitasoihin perustuvat korkeat tukitasot. Näin 

ollen tukitasot voivat vaihdella jäsenvaltioiden välillä huomattavasti. Hehtaarikohtainen tuki 

voi vaihdella alle sadasta eurosta yli tuhanteen euroon. 

YMP:n tavoitteet 

Komission tiedonannon huomiot tavoitteista: 

• YMP:llä on kolme tavoitetta:  

o tuetaan älykästä ja sopeutumiskykyistä maatalousalaa 

o tuetaan ympäristönhoitoa ja ilmastotoimia ja edistetään EU:n ympäristö- ja 

ilmastotavoitteita 

o lujitetaan maaseutualueiden sosioekonomista rakennetta. 

• YMP:n on oltava yhdenmukainen ilmastosopimuksen osapuolten konferenssin 

tekemän Pariisin ilmastosopimuksen sitoumusten ja kestävän kehityksen 

tavoitteiden kanssa. 

• Sen on edistettävä kohtuullisella panoksella ilmasto- ja energiapuitteiden 2030 

toimia. 

• Komission olisi arvioitava ja hyväksyttävä yhteisen maatalouspolitiikan strategiset 

suunnitelmat pyrkien maksimoimaan sen, kuinka yhteisellä maatalouspolitiikalla 
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edistetään EU:n painopisteitä ja tavoitteita ja kuinka jäsenvaltiot saavuttavat 

ilmasto- ja energiatavoitteensa. 

• YMP:n olisi johdettava siirtymistä kestävämpään maatalouteen. 

27. Tiedonannon tulkinta perussopimuksen tavoitteista vuoden 2020 jälkeisessä yhteisessä 

maatalouspolitiikassa vastaa yleisesti yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteita kuluvalla 

kaudella (ks. liite II). 

Tavoitteet eivät riittävän selkeitä ja täsmällisiä 

28. Joillakin YMP:n toimenpiteillä on epätarkat tavoitteet. Esimerkiksi YMP:n edellisen 

uudistuksen yhteydessä käyttöön otetun viherryttämistoimenpiteen tavoitteelle – YMP:n 

ympäristönsuojeluun liittyvän tuloksellisuuden parantamiselle – ei ole määritelty erityisiä 

tavoitearvoja, joiden avulla mitattaisiin toimenpiteen vaikutusta ympäristöön ja ilmastoon. 

Tavoitteet olisi mahdollisuuksien mukaan ilmaistava määrällisesti paitsi tuotosten, myös 

tulosten ja vaikutusten osalta20. 

Yhdenmukaisuutta muiden EU:n tavoitteiden kanssa tarvitaan 

29. EU:n politiikat käsittävät monia erilaisia kysymyksiä, aloja ja sektoreita. YMP:n 

tavoitteiden olisi oltava yhdenmukaisia muiden politiikkojen (myös koheesion, 

ilmastotoimien ja ympäristönsuojelun) tavoitteiden kanssa. Tarvittaessa olisi määriteltävä 

YMP:n panos muiden EU:n tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Tämä koskee myös sitovista 

kansainvälisistä sitoumuksista johtuvia EU:n tavoitteita21. 

30. EU:n eri politiikanaloilla on päällekkäisiä tavoitteita esimerkiksi alueellisessa 

tasapainossa/yhteenkuuluvuudessa, sosiaalisessa osallisuudessa ja köyhyyden 

vähentämisessä. YMP:n ja muiden EU:n politiikanalojen keskinäisen täydentävyyden 

                                                      

20 Maailmanpankki (2017) ”Thinking CAP: Supporting Agricultural Jobs and Incomes in the EU”. 

21 Esimerkiksi ilmastosopimuksen osapuolten 21. konferenssista (COP21), YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteista ja Maailman kauppajärjestöstä johtuvia tavoitteita. 
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parantaminen olisi myönteistä kehitystä. Tilintarkastustuomioistuin löysi esimerkiksi vain 

vähän näyttöä siitä, että ERI-rahastojen välistä täydentävyyttä ja synergiaa koskevat 

tavoitteet olisi pantu täytäntöön kumppanuussopimuksissa (jotka otettiin käyttöön 

kaudelle 2014–2020) ja maaseudun kehittämisohjelmissa. 

YMP:n panokset 

Komission tiedonannon huomiot panoksista: 

• Tiedonannossa ei käsitellä vuoden 2020 jälkeisen YMP:n talousarvion kokoa, jotta 

voidaan välttää ennakoimasta EU:n rahoituksen tulevaisuudesta käytävän 

laajemman keskustelun tulosta. 

• Tiedonannossa ei yhdistetä selkeästi toisiinsa tulevia panoksia ja tuloksellisuuden 

arviointia. 

Varojen osoittaminen ei perustu riittävästi tarpeisiin eikä odotettuun EU:n lisäarvoon  

31. YMP:n varoja osoitetaan jäsenvaltioille kansallisina määrärahoina, joita ei määritetä 

jäsenvaltioiden tarpeiden eikä nimenomaisten tulosten toteuttamista koskevien 

sitoumusten perusteella. Sen sijaan jäsenvaltioiden on kehiteltävä toimenpiteitä ennalta 

määritettyjen määrärahojen kuluttamiseksi. Tämä menetelmä voi vähentää 

tulossuuntautuneisuutta varojen käytössä. 

32. Tilintarkastustuomioistuin pani merkille, että maaseudun kehittämisohjelmissa ei 

useinkaan anneta vakuuttavia perusteluja varojen jakamiselle toimenpiteiden ja tavoitteiden 

välillä. Rahoitus voidaan ohjata kohteisiin, joissa varat todennäköisesti käytetään 

täysimääräisesti sen sijaan, että kohdennettaisiin rahoitusta keskeisiin tarpeisiin ja 

kohteisiin, joissa rahoitus tuottaa tuloksia. Tämä kuvastaa kulutuksen kulttuuria, joka ajaa 

tuloksellisuuden kulttuurin ohi. 

33. Yhteisrahoitustasojen perusteella ei yleisesti pystytä sanomaan, miten eri toimenpiteillä 

voidaan saada aikaan EU:n lisäarvoa. EU:n varojen keskittäminen uudelleen toimenpiteisiin, 

joissa on suurin EU:n lisäarvo, parantaisi politiikan varainhoidon moitteettomuutta. 
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34. OECD22 määrittelee tulosbudjetoinnin budjetoinniksi, jossa osoitetut varat kytketään 

mitattavissa oleviin tuloksiin. Komissio ei hyväksynyt äskettäistä 

tilintarkastustuomioistuimen suositusta, jonka mukaan vuoden 2020 jälkeisellä kaudella 

koheesiopolitiikan tukitoimien rahoittamiseen on sovellettava tarvittaessa tulosbudjetointia, 

jossa jokainen resurssien lisäys kytketään tuotosten tai muiden tulosten lisäykseen. Komissio 

perusteli penseyttään sillä, että EU:n talousarvio on ”tulosbudjetti” ja tulostiedot on 

mahdollista ottaa huomioon talousarvion laatimisessa. Komissio kuitenkin totesi 

vastauksissaan myös, että sen mielestä toimintamallia, jossa resurssit kytkettäisiin 

yksiselitteisesti tuotoksiin tai tuloksiin, ei voitaisi toteuttaa tai soveltaa EU:n talousarviossa. 

YMP:n prosessit 

Komission tiedonannon huomiot prosesseista: 

• YMP:n strateginen suunnitelma kattaa sekä ensimmäisen että toisen pilarin 

toimenpiteet ja varmistaa näin, että politiikka on johdonmukaista koko tulevan 

yhteisen maatalouspolitiikan osalta sekä suhteessa muihin toimintapolitiikkoihin. 

• Suunnitteluprosessin olisi oltava yksinkertaisempaa kuin nykyinen maaseudun 

kehittämisen ohjelmasuunnittelu. 

• EU:n tason yksityiskohtaiset tukikelpoisuussäännöt ja sitovat toimenpiteet olisi 

poistettava. 

• Suorat tuet täyttävät tehtävänsä tehokkaammin ja vaikuttavammin, jos niitä 

yksinkertaistetaan ja ne kohdennetaan paremmin. 

• Jatkossa viljelijälle myönnetään tulotukea sillä edellytyksellä, että hän soveltaa 

tiettyjä ympäristön ja ilmaston kannalta suotuisia käytäntöjä. Ne muodostavat 

perustason vielä kunnianhimoisemmille käytännöille, joiden soveltaminen on 

vapaaehtoista. 

                                                      

22 OECD: Policy Brief, maaliskuu 2008, Performance Budgeting: A Users’ guide. 
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• Innovatiivisten rahoitusvälineiden käyttöä lisätään. 

• YMP parantaa täydentävyyttään maaseutualueita koskevien muiden EU:n 

politiikkojen kanssa.  

Kustannustehokkaiden YMP:n välineiden suunnitteluun tarvitaan lisää tietoa nopeammin 

35. YMP:n välineitä ei aina suunnitella luotettavan näytön perusteella. Tähän on osittain 

syynä EU:n toimintapoliittisen syklin ikuisuusongelma, joka aiheutuu siitä, että uuden 

ohjelmakauden suunnittelu käynnistyy ennen kuin saatavilla on riittävästi relevanttia tietoa 

edeltävien ohjelmakausien varainkäytöstä ja tuloksista. Riittävien tietojen puuttuminen 

(monista kysymyksistä, kuten luonnon monimuotoisuudesta ja maaperästä, tieto- ja 

neuvontatarpeesta tai maatalouskotitalouksien elintasosta) ja siitä johtuva epätarkka 

todellisten tarpeiden tunnistaminen (ks. kohdat 20–23) johtavat tuen heikkoon 

kohdentamiseen. Komissio on äskettäin käynnistänyt varojen käytön arviointeja, mutta 

menetelmää ei ole vielä saatu. 

36. Jotkin YMP:n toimenpiteet ovat alttiita hukka- ja korvausvaikutuksille. Tietyissä 

tukikelpoisissa toimissa, joissa tämä riski on erityisen suuri, rahoitusvälineet voitaisiin katsoa 

vaihtoehdoksi. 

37. EU päätti rahoittaa ilmastoon liittyviä toimia sisällyttämällä tai ”valtavirtaistamalla” 

ilmastotoimet EU:n eri rahoitusvälineisiin, muun muassa YMP:hen. 

Tilintarkastustuomioistuin kuitenkin havaitsi, että maatalouden ja maaseudun kehittämisen 

alalla sen sijaan ei ole tapahtunut merkittävää kehitystä ilmastotoimien tehostamiseksi eikä 

kaikkia mahdollisuuksia ilmastotoimien rahoituksen osalta ole täysin tutkittu. 
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YMP:n ja muiden EU:n politiikkojen sekä YMP:n eri välineiden yhdenmukaisuuden 

varmistaminen 

38. YMP lähettää joskus ristiriitaisia viestejä tukemalla toimenpiteitä, joiden vaikutukset 

eivät ole yhteensopivia. OECD esimerkiksi katsoo23, että vapaaehtoinen tuotantosidonnainen 

tuki kumosi suureksi osaksi viherryttämisen mahdollista vaikutusta. Tiettyjä kompromisseja 

ei ole otettu selkeästi huomioon. Tulotuki esimerkiksi siirtyy maan hintoihin, mikä vaikeuttaa 

nuorten viljelijöiden pääsyä alalle entisestään. Nuorille viljelijöille maksetaan lisätukea, jossa 

on huomattava hukkavaikutus ja joka vaikuttaa myöhemmin maan arvoon. 

39. Ympäristö- ja ilmastotavoitteet on tällä hetkellä sisällytetty YMP:hen viherryttämisen ja 

täydentävien ehtojen avulla. Viherryttämisvelvoitteet eivät kuitenkaan yleisesti ole kovin 

vaativia, ja niitä sovelletaan vain tuensaajien vähemmistöön. Täydentävien ehtojen 

vaatimuksia sovelletaan useimpiin YMP:n tuensaajiin, mutta oikeus YMP:n tukeen ei edellytä 

niiden noudattamista. Yksittäisille viljelijöille (prosenttiosuuden muodossa) annettavat 

rangaistukset vaatimusten noudattamatta jättämisestä ovat yleisesti pieniä, vaikka laajasti 

soveltamalla niiden vaikutus voi olla huomattava. Tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että 

kaikkien suorien tukien saamiseksi on täytettävä tietyt ympäristöä ja ilmastoa koskevat 

perusvaatimukset, jotka sisältävät nykyiset täydentävät ehdot ja viherryttämissäännöt. 

40. Lisäksi koordinointia YMP:n ulkopuolisten toimintapoliittisten välineiden kanssa on 

parannettava. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta rahoitettavat 

hankkeet (YMP:n toinen pilari) ja muista Euroopan rakenne- ja investointirahastoista, 

pääasiassa Euroopan aluekehitysrahastosta, rahoitettavat hankkeet ovat osittain 

päällekkäisiä. Esimerkiksi investointeja uusiutuvaan energiaan voidaan tukea 

maaseuturahastosta ja useista muista rahastoista.  

                                                      

23 OECD: Evaluation of Agricultural Policy Reforms in the European Union: The Common 
Agricultural Policy 2014-20. 
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Yksinkertaistamista tarvitaan mutta ei vaikuttavuuden kustannuksella 

41. Maaseudun kehittämisohjelmat ovat yksi esimerkki haitallisesta monimutkaisuudesta. 

Ne ovat usein useita satoja sivuja pitkiä, ja niissä esitetään sitovia yksityiskohtia 

täytäntöönpanon tietyistä näkökohdista mutta ei täsmennetä odotettuja tuloksia. Toinen 

esimerkki on viherryttämisen, maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimen ja vähemmässä 

määrin täydentävien ehtojen vaatimusten päällekkäisyys. Vaikuttava ja tehokas 

toimintapolitiikka voi kuitenkin edellyttää tiettyä monimutkaisuutta. 

Seuraavan YMP:n uudistuksen käynnistämiseen on varattava riittävästi aikaa  

42. Tilintarkastustuomioistuin on aiemmin suositellut, että komission pitäisi välttää 

tukikelpoisuusjaksojen päällekkäisyyksiä, mukauttaa niitä mahdollisimman paljon 

ohjelmakauteen ja mukauttaa monivuotista rahoituskehystä EU:n strategiajaksoihin. 

Nykyisten maaseudun kehittämisohjelmien täytäntöönpano alkoi myöhään osittain 

monimutkaisten sääntöjen vuoksi, osittain siksi, että komissio tarvitsi aikaa mittavien 

ohjelma-asiakirjojen tarkastamiseksi ja hyväksymiseksi. 

YMP:n tuotokset, seuraukset ja ulkoiset tekijät  

Komission tiedonannon huomiot tuotoksista, tuloksista ja ulkoisista tekijöistä24: 

• Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä saavuttamaan realistiset ja asianmukaiset 

tavoitearvot. 

• Varmuudenhankkimisprosessi olisi mukautettava tuloksiin suuntautuneen 

politiikkamallin vaatimuksiin, mihin kuuluu luotettavien ja mitattavissa olevien 

                                                      

24 Tilintarkastustuomioistuimen tuloksellisuuden tarkastuksen käsikirjassa tuotoksella tarkoitetaan 
sitä, mitä tukitoimenpiteeseen suunnattujen resurssien avulla on tuotettu tai saavutettu. 
Seuraus tarkoittaa tukitoimenpiteen toteuttamisen kautta aikaansaatua muutosta, joka yleensä 
liittyy kyseisen tukitoimenpiteen tavoitteisiin. Seuraukset sisältävät tulokset eli välittömät 
muutokset, jotka koituvat välittömille kohteille sen jälkeen, kun nämä ovat osallistuneet 
toimenpiteeseen, ja vaikutukset eli pitkäaikaiset sosiaalis-taloudelliset seuraukset, jotka ovat 
havaittavissa tietyn ajan kuluttua tukitoimenpiteen päättymisestä. Ne voivat vaikuttaa sekä 
tukitoimenpiteen välittömiin kohteisiin että sen ulkopuolelle jääviin välillisiin kohteisiin. 
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indikaattorien sekä uskottavan tulosseurannan ja -raportoinnin kehittäminen ja 

soveltaminen. 

Tarvitaan tehokas tulosjärjestelmä, jossa kytketään toisiinsa tuotokset, tulokset, 

vaikutukset ja tavoitteet 

43. Komissiolla on tällä hetkellä käytössä monimutkainen tulosraportointikehys, jossa on 

useita indikaattoreita. Tilintarkastustuomioistuin on suositellut indikaattorien vähentämistä, 

jotta voidaan keskittyä niihin, joilla EU:n talousarvion tuloksellisuutta voidaan mitata 

parhaiten. 

44. Indikaattoreista ei saa useinkaan tietoa, joka on merkityksellistä toimintapolitiikan 

tulosten ja vaikutusten arvioinnissa. Komission usein käyttämät tulosindikaattorit eivät 

mittaa tuloksia vaan pikemminkin tuotoksia (tai joissakin tapauksissa panoksia), eivätkä ne 

ole suoraan yhteydessä EU:n tavoitteisiin25. 

45. Edellisellä ohjelmakaudella (2007–2013) tilintarkastustuomioistuin totesi, että komissio 

ja jäsenvaltiot eivät olleet osoittaneet riittävästi, mitä maaseudun kehittämispolitiikan 

tavoitteiden osalta oli saavutettu. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että tavoitteet eivät 

olleet riittävän selkeitä ja että komission tuesta huolimatta jäsenvaltiot eivät olleet 

pystyneet tuottamaan luotettavia, johdonmukaisia ja riittävän relevantteja seuranta- ja 

arviointitietoja, joilla osoitetaan asetettujen tavoitteiden osalta saavutetut tulokset. 

46. Nykyisen yhteisen seuranta- ja arviointijärjestelmän käyttöönotto oli edistysaskel, mutta 

politiikan tuloksellisuutta koskevat tiedot ovat edelleen epätäydellisiä ja joskus 

epäluotettavia. Vuonna 2016 komission sisäisen tarkastuksen yksikkö havaitsi vakavia 

heikkouksia asetetuissa tavoitteissa, käytetyissä indikaattoreissa ja kerätyissä tiedoissa. Se 

myös pani merkille, että tämä voi heikentää maatalouden ja maaseudun kehittämisen 

pääosaston valmiuksia seurata ja arvioida tuloksellisuutta sekä raportoida siitä YMP:n 

                                                      

25 Maailmanpankki (2017) ”Thinking CAP: Supporting Agricultural Jobs and Incomes in the EU”. 
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kaudella 2014–2020. Tilintarkastustuomioistuin myös toi esiin, että komission 

tuloksellisuusasiakirjoissa ei aina arvioida käytettävien tietojen laatua26. 

Yhteys maksetun rahan ja sovittujen tulostavoitteiden saavuttamisen välillä 

47. Jäsenvaltioille tehottomuudesta koituvat seuraukset ovat tällä hetkellä vähäisiä27. 

Suoritusvaraus ei juurikaan kannusta tulossuuntautuneisuuden parantamiseen, koska sen 

arvioinnin yhteydessä otetaan pääasiassa huomioon varojen käyttö ja tuotokset. 

Tilintarkastustuomioistuin kuitenkin pani merkille, että asianmukaisella ehdollisuudella ja 

seuranta-ajan jatkamisella voitaisiin lisätä hankkeiden hyödyllisyyden todennäköisyyttä. 

Politiikkaa on seurattava ja – tarvittaessa – muokattava 

48. Tilintarkastustuomioistuin suositteli ohjelmakaudella 2014–2020, että komission ja 

jäsenvaltioiden olisi kerättävä oikea-aikaista, relevanttia ja luotettavaa tietoa, jonka avulla 

voidaan tarkastella rahoitettujen hankkeiden ja toimenpiteiden saavutuksia. Näiden tietojen 

perusteella olisi voitava tehdä johtopäätöksiä käytettyjen varojen tehokkuudesta ja 

vaikuttavuudesta, yksilöidä sellaisia toimenpiteitä ja hankkeiden tyyppejä, jotka edistävät 

parhaiten EU:n tavoitteita, ja tarjota vakaa perusta toimenpiteiden hallinnoinnin 

parantamiselle. 

                                                      

26 COM(2017) 497 final – IAS:n vuoden 2016 vuosikertomus. 

27 OECD: Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in the context 
of EU budget focused on results. 
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Tilivelvollisuus YMP:ssä 

Komission tiedonannon huomiot tilivelvollisuudesta: 

Varmistusprosessi olisi mukautettava tuloksiin suuntautuneen politiikkamallin vaatimuksiin, 

mihin kuuluu luotettavien ja mitattavissa olevien indikaattorien sekä uskottavan 

tulosseurannan ja raportoinnin kehittäminen ja soveltaminen. 

49. EU:n tilivelvollisuutta ja julkista tarkastusta koskevassa yleiskatsauksessa 

tilintarkastustuomioistuin määritti kuusi tekijää, jotka vahvistavat tilivelvollisuutta, 

avoimuutta ja tarkastusketjua: 

• tehtävien ja vastuualueiden selkeä määritteleminen 

• johdon lausumat toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamisesta ja varojen 

käytöstä 

• täysimääräinen demokraattinen valvonta 

• palautejärjestelmä, joka mahdollistaa korjaavat toimet/parannukset 

• riippumattoman ulkoisen tarkastajan kiistattomat valtuudet tarkastaa tilit, 

säännönmukaisuus ja tuloksellisuus 

• tarkastuksiin perustuvien suositusten täytäntöönpano ja sitä koskeva seuranta. 

TULEVAN POLITIIKAN ARVIOINTIA KOSKEVAT KRITEERIT JA SEURAUKSET 

50. Tilintarkastustuomioistuin suhtautuu myönteisesti komission tavoitteeseen siirtyä 

tuloksiin perustuvaan täytäntöönpanomalliin. Jos malli pannaan täytäntöön hyvin, se voi 

parantaa YMP:n tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Tilintarkastustuomioistuin laati katsauksensa 

perusteella joukon kriteereitä tulevan YMP:n arviointia varten (kutakin ohjelmalogiikkamallin 

vaihetta kohti) ja otti esiin joitakin edessä olevista keskeisistä haasteista. 
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YMP:n tarpeiden arviointi 

KRITEERIT: 

1.1. Tarpeet määritetään luotettavan näytön perusteella. 

1.2. Näiden tarpeiden käsittelystä EU:n tasolla koituva lisäarvo osoitetaan. 

1.3. YMP:n ehdotuksissa otetaan huomioon pitkäaikaiset suuntaukset. 

1.4. YMP:n ehdotuksissa esitetään selkeästi niiden jakaumavaikutukset. 

51. Keskeisenä haasteena seuraavan YMP:n onnistumisen varmistamisessa on käsiteltävien 

tarpeiden määrittäminen relevanttien ja luotettavien tietojen avulla. Päätöksen 

käsiteltävistä tarpeista on perustuttava mahdollisen EU:n lisäarvon arviointiin. 

52. Koska joitakin YMP:n maksuja jatketaan vielä 12 vuotta toimintapoliittisten ehdotusten 

esittämisen jälkeen, ehdotuksissa on otettava huomioon pitkäaikaiset suuntaukset. Lopuksi 

todettakoon, että maatalouden toimivat sisämarkkinat ovat YMP:n merkittävä saavutus. Sen 

ja yhdenvertaisuuden vuoksi YMP:n ehdotuksissa on esitettävä selkeästi niiden 

jakaumavaikutukset. 

YMP:n tavoitteiden arviointi 

KRITEERIT  

2.1. EU:n YMP:tä koskevat tavoitteet on määritelty selkeästi, ja ne perustuvat 

määritettyihin tarpeisiin ja YMP:n pitkän aikavälin visioon. 

2.2. EU:n YMP:tä koskevat tavoitteet on ilmaistu määrällisinä tavoitearvoina vaikutusten ja 

tulosten tasolla. 

2.3. EU:n YMP:tä koskevat tavoitteet ovat yhdenmukaisia yleisten ja alakohtaisten EU:n 

toimintapoliittisten tavoitteiden ja kansainvälisten sitoumusten kanssa28. 

53. Politiikalta odotettavien täsmällisten tulosten ja vaikutusten määritteleminen on 

tulevaisuudessa vielä suurempi haaste tuloksiin perustuvan täytäntöönpanomallin 

                                                      

28 Esimerkiksi ilmastosopimuksen osapuolten 21. konferenssi (COP21), YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteet ja Maailman kauppajärjestö. 
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yhteydessä. EU pystyy saavuttamaan tavoitteensa vain, jos jäsenvaltiot sitoutuvat 

strategisissa suunnitelmissaan riittävän kunnianhimoisiin ja merkityksellisiin 

tulostavoitteisiin.  

YMP:n panosten arviointi 

KRITEERIT: 

3.1. Varat osoitetaan tarvearvioinnin ja odotettujen tulosten perusteella. 

3.2. Varat käytetään kohteisiin, joissa niiden avulla voidaan saavuttaa huomattavaa EU:n 

lisäarvoa. 

54. Keskeisenä haasteena on tuloksiin perustuvan täytäntöönpanomallin yhdistäminen 

tulosbudjetointiin siten, että rahoitus perustuu määritettyihin tarpeisiin ja odotettuihin 

tuloksiin. Näiden periaatteiden soveltamista YMP:n strategisten suunnitelmien 

toteuttamisessa olisi vaadittava selkeästi.  

55. Tiedonannossa ei käsitellä yhteisrahoitusta. Tällä hetkellä yhteisrahoitus on käytössä 

toisessa pilarissa. Uudessa täytäntöönpanomallissa kaksi pilaria yhdistettäisiin yhteen 

strategiseen suunnitelmaan. Sillä, käytetäänkö yhteisrahoitusta vai ei, on suuri vaikutus 

YMP:n täytäntöönpanossa käytettävien kannustimien tasapainoon. Uutta 

täytäntöönpanomallia ei voida arvioida, jos yhteisrahoituksen mekanismeista ei ole 

selvyyttä. EU:n yhteisrahoitustasojen pitäisi perustua toimien eri tyypeistä ja eri alueilta 

saatavaan EU:n lisäarvoon. 

YMP:n prosessien arviointi 

KRITEERIT: 

4.1. Politiikka pannaan täytäntöön kustannustehokkailla välineillä luotettavan näytön 

perusteella. 

4.2. YMP ja muut EU:n politiikat sekä YMP:n eri välineet muodostavat johdonmukaisen 

kokonaisuuden. 

4.3. Täytäntöönpanosäännöt ovat yksinkertaisia eivätkä vähennä kustannustehokkuutta. 

4.4. Uuteen täytäntöönpanomalliin siirtymiseksi ehdotetaan asianmukaisia järjestelyjä. 
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56. Tiedonannossa kannatetaan viljelijöiden suorien tukien maksamisen jatkamista, ja monia 

siinä mainituista tavoitteista pyritään saavuttamaan jo nykyisillä toimenpiteillä. Siksi on 

todennäköistä, että jäsenvaltioiden vuoden 2020 jälkeen käyttöön ottamat toimenpiteet 

ovat samanlaisia kuin nykyiset toimenpiteet. 

57. Vuoden 2020 jälkeisen YMP:n onnistuminen edellyttää YMP:n strategioilta selkeyttä ja 

entistä kattavampaa laatua. Jäsenvaltioiden valitsemien ja/tai suunnittelemien välineiden 

kustannustehokkuus on osoitettava näissä suunnitelmissa luotettavan näytön perusteella, 

kuten tieteellisten lähteiden ja nykyisten toimenpiteiden kartoittamisen perusteella. YMP:n 

strategisissa suunnitelmissa on esitettävä, miten YMP:n eri välineet täydentävät toisiaan ja 

miten niitä koordinoidaan maaseutualueisiin vaikuttavien muiden toimintapolitiikkojen 

kanssa. 

58. Komission ja jäsenvaltioiden on pyrittävä yksinkertaistamaan sääntöjä ja keskittymään 

tuloksen kannalta olennaiseen.  

59. EU:n tasolla tarvitaan edelleen joitakin perussääntöjä. Jos suorat tuet säilytetään, 

perusvaatimukset on määriteltävä EU:n lainsäädännössä. EU:n säännöillä on varmistettava 

oikeudenmukaisuus ja tasapuoliset toimintaedellytykset (ottaen huomioon myös 

valtiontukisäännöt ja WTO:n vaatimukset). 

60. On myös olennaisen tärkeää antaa riittävästi aikaa ja ottaa asianmukaiset järjestelyt 

käyttöön uuteen täytäntöönpanomalliin siirtymiseksi. 
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YMP:n tuotosten, seurausten ja ulkoisten tekijöiden arviointi 

KRITEERIT: 

5.1. Tehokkaassa tuloksiin perustuvassa järjestelmässä kytketään politiikan tavoitteet sekä 

sen tuotokset, tulokset ja vaikutukset yhteen. 

5.2. EU:n talousarviosta maksettujen rahojen ja sovittujen tulostavoitteiden saavuttamisen 

välillä on selkeä yhteys. 

5.3. Politiikan tuloksellisuutta ja asiaankuuluvia ulkoisia tekijöitä seurataan, ja politiikkaa 

muokataan tarvittaessa. 

61. Vuoden 2020 jälkeistä YMP:tä koskevan tuloksiin perustuvan 

täytäntöönpanomekanismin keskeisenä haasteena on varmistaa, että EU maksaa 

tuotoksista, jotka ovat merkityksellisiä EU:n tavoitteiden kannalta ja jotka on toteutettu. 

Jäsenvaltioiden tulostavoitteiden ja EU:n tavoitteiden välinen yhteys on osoitettava YMP:n 

strategisissa suunnitelmissa. Tuotosten ja tulosten tosiasiallista saavuttamista koskevan 

varmuuden on perustuttava kahteen lähteeseen: 

• johdon tulosraportoinnin taustalla oleviin vakaisiin hallinnointi- ja 

valvontajärjestelmiin, joissa hyödynnetään entistä paremmin nykyaikaisia 

teknologioita reaaliaikaisia tarkastuksia varten 

• riippumattomiin ulkoisiin tarkastuksiin. 

62. Jos vuoden 2020 jälkeisen YMP:n on määrä olla tulosperusteista politiikkaa, 

saavutettujen tulosten ja vastaanotetun rahoitustuen välillä on oltava selkeä yhteys. Tällaisia 

järjestelyjä voitaisiin soveltaa sekä komission ja jäsenvaltioiden väliseen suhteeseen että 

jäsenvaltioiden ja yksittäisten tilojen tai hankkeiden väliseen suhteeseen silloin, kun se on 

mahdollista. 

63. Moitteettoman varainhoidon varmistamiseksi komissio ja jäsenvaltiot tarvitsevat 

ajankohtaista tietoa siitä, saavutetaanko toimenpiteillä toimintapoliittiset tavoitteet 

tehokkaasti. Näitä tietoja pitäisi tarvittaessa käyttää politiikan ja varojen käytön 

mukauttamiseen. 
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Tilivelvollisuuden varmistaminen 

KRITEERIT: 

6.1. Käytössä on toimiva tilivelvollisuus- ja tarkastusketju. 

64. Tiedonannossa ei esitetä selkeästi, miten jäsenvaltioiden ja komission roolit muuttuvat, 

ja asiaa on selkeytettävä säädösehdotuksessa. Vaikka asiakirjassa puhutaan paljon 

jäsenvaltioiden aseman kasvattamisesta, siinä annetaan komissiolle keskeinen tehtävä 

jäsenvaltioiden YMP:n strategisten suunnitelmien hyväksymisessä siten, että komissio pyrkii 

”maksimoimaan sen, kuinka yhteisellä maatalouspolitiikalla edistetään EU:n painopisteitä ja 

tavoitteita ja kuinka jäsenvaltiot saavuttavat ilmasto- ja energiatavoitteensa” 

65. Uuden täytäntöönpanomallin käyttöönoton on perustuttava nykyisen hallintorakenteen 

vahvempiin osiin, muun muassa valvontajärjestelmiin (kuten viljelylohkojen 

tunnistamisjärjestelmä). 

66. EU:n toimen tuloksellisuutta koskevasta varmuudesta tulee keskeinen tekijä uudessa 

täytäntöönpanomallissa. Moitteettoman varainhoidon varmistamiseksi varmuus tarvitaan 

EU:n varojen käytön vaikuttavuuden lisäksi sen tehokkuudesta ja taloudellisuudesta. Samalla 

on myös varmistettava EU:n varojen käytön laillisuus ja säännönmukaisuus. 
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LIITE I – LUETTELO TÄTÄ KATSAUSTA TUKEVISTA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN 

JULKAISUISTA 

Vuosikertomukset 

Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuodelta 2016 

Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuodelta 2015 

Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuodelta 2014 

Erityiskertomukset 

Nro 10/2018: Viljelijöiden perustukijärjestelmä – toimii hyvin mutta vaikuttaa vain vähän 

tukitasojen yksinkertaistamiseen, kohdentamiseen ja lähentymiseen 

Nro 5/2018: Uusiutuva energia ja maaseudun kestävä kehittäminen: merkittävästi 

mahdollisuuksia synergiaan, mutta ne jäävät useimmiten hyödyntämättä 

Nro 21/2017: Viherryttäminen: monimutkaisempi tulotukijärjestelmä ei ole vielä ympäristön 

kannalta vaikuttava 

Nro 16/2017: Maaseudun kehittämisohjelmat: selkiyttäminen ja tulospainotteisuuden 

lisääminen tarpeen 

Nro 15/2017: Ennakkoehdot ja suoritusvaraus koheesioalalla: innovatiivisia mutta eivät vielä 

vaikuttavia välineitä 

Nro 10/2017: Nuorille viljelijöille tarkoitettu EU:n tuki olisi kohdennettava paremmin, jotta 

se edistäisi vaikuttavalla tavalla sukupolvenvaihdoksia 

Nro 2/2017: Koheesioalan kauden 2014–2020 kumppanuussopimuksia ja ohjelmia koskevat 

komission neuvottelut: varat kohdennetaan paremmin Eurooppa 2020 -strategian 

painopisteisiin, mutta tuloksellisuuden mittausjärjestelyt ovat entistä monimutkaisempia 
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Nro 36/2016: Arvio kauden 2007–2013 koheesioalan ohjelmien ja maaseudun 

kehittämisohjelmien päättämisjärjestelyistä 

Nro 34/2016: Ruokahävikin torjunta: EU:n olisi parannettava elintarvikeketjun tehokkuutta 

Nro 31/2016: Vähintään joka viides euro EU:n talousarviosta ilmastotoimiin: kunnianhimoisia 

toimia on käynnissä, mutta niiden riittävyys on erittäin epävarmaa 

Nro 26/2016: Täydentävien ehtojen vaikuttavuuden lisääminen ja yksinkertaistaminen on 

yhä haasteellista 

Nro 19/2016: EU:n talousarvion toteuttaminen rahoitusvälineiden avulla – 

ohjelmakaudelta 2007–2013 saatujen kokemusten hyödyntäminen 

Nro 3/2016: Itämeren rehevöitymisen torjunta: toimia on lisättävä ja tehostettava 

Nro 1/2016: Onko komission tuloksellisuuden mittausjärjestelmä viljelijöiden tulojen osalta 

hyvin suunniteltu ja perustuuko se luotettaviin tietoihin? 

Nro 25/2015: Maaseudun infrastruktuuria koskeva EU:n tuki: varoille olisi mahdollista saada 

huomattavasti parempaa vastinetta 

Nro 23/2015: Veden laatu Tonavan jokivesistöalueella: vesipolitiikan puitedirektiivin 

täytäntöönpano etenee, mutta vielä on jonkin verran tekemistä 

Nro 20/2015: Maatalouden kehittämiseen suunnattavan EU-tuen kustannusvaikuttavuus ei-

tuotannollisten maatalousinvestointien alalla 

Nro 12/2015: Tietämyksen siirron ja neuvontatoimien heikko hallinnointi on haitannut 

maaseudun osaamistalouden edistämistä koskevan EU:n painopisteen toteuttamista 

Nro 5/2015: Ovatko rahoitusvälineet menestyksekkäitä ja lupaavia maaseudun kehittämisen 

välineitä? 

Nro 23/2014: Maaseudun kehittämismenoissa esiintyvät virheet: mistä ne johtuvat ja miten 

niihin puututaan? 
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Nro 4/2014: EU:n vesipolitiikan tavoitteet on onnistuttu sisällyttämään yhteiseen 

maatalouspolitiikkaan vain osittain 

Nro 12/2013: Pystyvätkö komissio ja jäsenvaltiot osoittamaan, että maaseudun 

kehittämispolitiikkaan osoitetut EU:n määrärahat on käytetty tarkoituksenmukaisesti? 

Nro 10/2013: Yhteinen maatalouspolitiikka: ovatko neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 

68 artiklan mukaiset erityistuet hyvin suunniteltuja ja toteutettuja? 

Nro 8/2013: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tuki metsien 

taloudellisen arvon parantamiseen 

Nro 6/2013: Ovatko jäsenvaltiot ja komissio saaneet rahalle vastinetta maaseudun 

elinkeinoelämän monipuolistamiseen tähtäävillä toimenpiteillä? 

Nro 1/2013: Onko EU:n elintarviketeollisuustuella lisätty maataloustuotteiden arvoa 

vaikuttavalla ja tehokkaalla tavalla? 

Nro 8/2012: Tuen kohdentaminen maatilojen nykyaikaistamiseen  

Nro 7/2011: Ovatko maatalouden ympäristötuet hyvin suunniteltuja ja hallinnoituja? 

Muut asiakirjat 

Tilintarkastustuomioistuimen katsaus: Future of EU finances: reforming how the EU budget 

operates (EU:n rahoituksen tulevaisuutta koskeva taustakatsaus: EU:n talousarvion 

toiminnan uudistaminen, 2018) 

Yleiskatsaus: EU:n energia- ja ilmastotoimet (2017) 

Tilintarkastustuomioistuimen taustakatsaus: EU Budget: time to reform? (EU:n talousarvio: 

uudistuksen aika?) A briefing paper on the mid-term review of the Multiannual Financial 

Framework 2014–2020 (Katsaus vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen 

rahoituskehyksen väliarviointiin,2016) 

Yleiskatsaus: Yleiskatsaus EU:n talousarviohallintoon kohdistuviin riskeihin: EU-varojen 

optimaalinen käyttö (2014) 
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Yleiskatsaus: Yleiskatsaus tilivelvollisuuteen ja julkiseen tarkastukseen EU:ssa: puutteita, 

päällekkäisyyksiä ja haasteita (2014)
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LIITE II – PERUSSOPIMUKSEN YMP:TÄ KOSKEVAT TAVOITTEET  

 

Perussopimuksen YMP:tä koskevat 
tavoitteet (SEUT-sopimuksen 39 artikla):

• lisätä maatalouden tuottavuutta
edistämällä teknistä kehitystä sekä 
varmistamalla, että
maataloustuotantoa kehitetään 
järkiperäisesti ja että
tuotannontekijöitä, varsinkin
työvoimaa, hyödynnetään parhaalla 
mahdollisella tavalla

• taata näin maatalousväestölle 
kohtuullinen elintaso erityisesti
lisäämällä maataloudessa 
työskentelevien henkeä kohti laskettuja 
tuloja

• vakauttaa markkinat

• varmistaa elintarvikkeiden saatavuus

• taata kohtuulliset kuluttajahinnat

Perussopimuksen asiaan 
liittyvät laaja-alaiset 
tavoitteet

• korkean työllisyystason 
edistäminen (9 artikla) 

• ympäristönsuojelu 
kestävän kehityksen 
edistämiseksi (11 artikla) 

• kuluttajansuojaa 
(12 artikla) ja eläinten 
hyvinvointia (13 artikla) 
koskevat vaatimukset 

• kansanterveys 
(168 artiklan 1 kohta) 

• taloudellinen, sosiaalinen 
ja alueellinen 
yhteenkuuluvuus (174–
178 artikla)

YMP:n tavoitteet kaudelle 2014–2020 (asetuksen 1306/2013 110 artiklan 
2 kohta):
• elinkelpoinen ruoan tuotanto, jossa keskitytään maataloustuloon, 

maatalouden tuottavuuteen ja hintatason vakauteen 
• luonnonvarojen kestävä hoito ja ilmastotoimet, jossa keskitytään 

kasvihuonekaasupäästöihin, luonnon monimuotoisuuteen, maaperään ja 
veteen 

• tasapainoinen aluekehitys, jossa keskitytään maaseudun työllisyyteen ja 
kasvuun sekä köyhyyteen maaseutualueilla

YMP:n tavoitteet vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevan uudistuksen mukaan 
(ruoan ja maanviljelyn tulevaisuudesta annetusta komission tiedonannosta):
• tuetaan älykästä ja sopeutumiskykyistä maatalousalaa
• tuetaan ympäristönhoitoa ja ilmastotoimia ja edistetään EU:n ympäristö- ja 

ilmastotavoitteita
• lujitetaan maaseutualueiden sosioekonomista rakennetta
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