
FI 

 

 
Lehdistötiedotteessa esitetään Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen keskeiset tiedot. Erityiskertomus löytyy 
kokonaisuudessaan sivustolta www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – Tiedottaja Puh. (+352) 4398 47063 Matkapuhelin (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Lehdistöavustaja Puh. (+352) 4398 45410  Matkapuhelin (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
Sähköposti: press@eca.europa.eu  @EUAuditors eca.europa.eu 

Lehdistötiedote 
Luxemburg, 15. maaliskuuta 2018 

 
 

EU:n tarkastajat: Viljelijöiden perustukijärjestelmällä on 
tiettyjä rajoitteita 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että viljelijöiden 
perustukijärjestelmällä, joka otettiin käyttöön yhteisen maatalouspolitiikan vuoden 2013 uudistuksen 
jälkeen vuonna 2015, on omat rajoitteensa. Tarkastajat totesivat, että järjestelmä toimii 
asianmukaisesti, mutta se edistää tukitasojen yksinkertaistamista, kohdentamista ja lähentymistä vain 
rajallisesti. 

”Perustukijärjestelmän tavoitteena on antaa viljelijöille perustulotukea ja edistää elinkelpoista 
elintarviketuotantoa EU:ssa vääristämättä tuotantopäätöksiä. Se on viljelijöiden suurin tulotukijärjestelmä 
EU:ssa, ja siitä jaetaan vuosittain noin 18 miljardia euroa suunnilleen neljälle miljoonalle viljelijälle.” 

Vuoden 2013 uudistuksen perusajatuksena oli yksinkertaistaminen. Tarkastajien mukaan monimutkaiset 
perustukijärjestelmää ja tukikelpoista maa-alaa koskevat säännöt sisälsivät kuitenkin lukuisia vaihtoehtoja 
ja poikkeuksia. Jotkin jäsenvaltioiden valitsemat säännöt saattoivat lisätä monimutkaisuutta ja kansallisen 
hallinnon rasitetta ja mahdollistaa joillekin viljelijöille satunnaisten voittojen saamisen. 

Uudistuksessa laajennettiin tukikelpoisten maa-alojen luokkia, koska jäsenvaltiot määrittelivät keskeiset 
termit (esimerkiksi maatalousmaa ja maataloustoiminta) hyvin eri tavoin. Näin tuki pyrittiin kohdentamaan 
paremmin aktiiviviljelijöille. Tästä saattoi kuitenkin aiheutua myös merkittäviä täytäntöönpanon ongelmia. 
Myös jäsenvaltioiden valinnoilla oli huomattava vaikutus tukien uudelleenjakamisen asteeseen, ja joissakin 
tapauksissa viljelijät saattoivat säilyttää erityisen suuret tukitasot, jotka johtuivat tukien aiemmista 
tasoista. Tarkastajat katsovat, että perustukijärjestelmä liittyi olennaisesti pinta-aloihin eikä tuloihin, joten 
sen tuet suosivat suuria tiloja.  

“Perustukijärjestelmä on monille viljelijöille tärkeä tulonlähde, mutta sillä on omat rajoitteensa,”  toteaa 
kertomuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen João Figueiredo. ”Järjestelmä ei 
ota huomioon markkinaolosuhteita, maatalousmaan käyttöä tai yksittäisen tilan olosuhteita, eikä se 
perustu viljelijöiden kokonaistulotilanteen analysoimiseen.” 

Tarkastuskäynnin kohteena olleissa jäsenvaltioissa lievennettiin valvontajärjestelmien avulla virheellisten 
laskelmien riskiä huomattavasti, eikä maksujen virhetaso ollut kokonaisuutena katsoen olennainen. 
Joissakin tapauksissa tukioikeuksien arvot olivat kuitenkin virheellisiä, ne oli laskettu vain alustavasti tai ne 
perustuivat arvioihin. Komissio antoi jäsenvaltioille runsaasti ohjeita, mutta se ei aina voinut varmistaa, 
että sääntöjä noudatettiin yhdenmukaisesti. Lisäksi siltä puuttui tärkeitä seurantatietoja. 
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Tarkastajat antavat komissiolle (vuoteen 2020 asti sovellettavaan) nykyiseen perustukijärjestelmään 
liittyviä suosituksia, jotka koskevat järjestelmän tukioikeuksien kohdentamista ja laskemista, kansallisten 
maksajavirastojen keskeisiä kontrolleja, komission järjestelmiä tiedon levittämiseksi jäsenvaltioiden 
keskuudessa sekä kansallisten todentamisviranomaisten tehtävää. 

Vuoden 2020 jälkeistä kautta ajatellen tarkastajat suosittavat, että komissio analysoisi tekijöitä, jotka 
vaikuttavat kaikkien viljelijäryhmien tuloihin, sekä viljelijöiden tulotukitarpeita ja heidän tuottamiensa 
julkishyödykkeiden arvoa. Komission olisi alusta asti kytkettävä ehdotetut toimenpiteet 
tarkoituksenmukaisiin toiminnallisiin tavoitteisiin ja perustasoihin, joihin tuloksellisuutta voidaan verrata. 

Toimittajille tiedoksi 

Viljelijöiden perustukijärjestelmää sovelletaan seuraavissa jäsenvaltioissa: Belgia, Tanska, Saksa, Irlanti, 
Kreikka, Espanja, Ranska, Kroatia, Italia, Luxemburg, Malta, Alankomaat, Itävalta, Portugali, Slovenia, 
Suomi, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta. Loput jäsenvaltiot, jotka liittyivät unioniin vuonna 2004 
tai 2007, soveltavat vastaavaa siirtymäkauden järjestelmää, joka on yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmä.  

Erityiskertomus nro 10/2018 “Viljelijöiden perustukijärjestelmä – toimii hyvin mutta vaikuttaa vain vähän 
tukitasojen yksinkertaistamiseen, kohdentamiseen ja lähentymiseen” on saatavilla 
tilintarkastustuomioistuimen sivustolla (eca.europa.eu) 23:lla EU:n kielellä. 
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