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Pressmeddelande
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För omedelbar spridning
Luxemburg den 9 juli 2014

Kommissionen har inte på ett korrekt sätt övervakat den process 
för att ”frikoppla” EU:s jordbruksstöd som antogs vid 
hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken 2008, 
säger EU:s revisorer 
 
I en rapport som offentliggörs i dag visar Europeiska revisionsrätten att kommissionen inte på ett lämpligt sätt 
övervakade medlemsstaternas beräkning av stödrättigheter när det gäller EU:s jordbruksstöd inom systemet 
med samlat gårdsstöd under perioden 2010–2012. Medlemsstaternas fördelning av det tillgängliga stödet 
följde inte alltid EU:s principer och politiska mål, och stödrättigheterna hade ibland beräknats felaktigt. 
 
”Systemet med samlat gårdsstöd, som infördes 2005, ersatte merparten av de tidigare direktstöden som var 
kopplade till jordbruksproduktionen. Översynen 2008 av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken 2003, 
den så kallade hälsokontrollen, ledde till att systemet med samlat gårdsstöd utvidgades till att omfatta 
jordbrukssektorer där systemet dittills inte hade införts alls eller endast delvis. Medlemsstaterna hade stor frihet 
att fördela och beräkna stödrättigheter. Kommissionen behåller dock det slutliga ansvaret för betalningarna av 
EU-stöd till jordbrukare. Revisionsrätten konstaterade att kommissionen inte antog tydliga 
tillämpningsföreskrifter och att den inte på lämpligt sätt övervakade medlemsstaterna när de fördelade det 
tillgängliga stödet på omkring 4,2 miljarder euro under perioden 2010–2012 mellan sina jordbrukare. Det ledde 
till att de kriterier som medlemsstaterna fastställde ibland inte följde EU:s principer, särskilt principerna om icke-
diskriminering av jordbrukare, proportionalitet och sund ekonomisk förvaltning, och jordbrukarnas 
stödrättigheter hade ibland beräknats felaktigt”, sade Augustyn Kubik, den ledamot vid revisionsrätten som 
ansvarar för rapporten. ”Detta kan också få en betydande effekt på de nya stödsystemen för jordbrukare från 
och med 2015.”  
 
Frikopplingen av direktstödet till jordbrukare från produktionen och införandet av systemet med samlat 
gårdsstöd var viktiga delar av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken 2003. Huvudsyftet med det 
samlade gårdsstödet var att ändra politikens inriktning från marknadsstöd till frikopplat inkomststöd till 
jordbrukare och på så sätt öka deras marknadsinriktning och få en ökad decentralisering. Systemet med samlat 
gårdsstöd har hittills införts i 18 medlemsstater och svarar för 54 % av hela EU-budgeten för jordbruk och 
landsbygdsutveckling. Systemet med samlat gårdsstöd är fristående ("frikopplat") från den faktiska 
jordbruksproduktionen men jordbrukarna måste ha stödrättigheter och stödberättigande mark för att få samlat 
gårdsstöd. Systemet med samlat gårdsstöd gäller till utgången av 2014. Från och med 2015 kommer systemet 
med samlat gårdsstöd att ersättas med ett nytt grundläggande stödsystem som också kommer att bygga på 
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stödrättigheter. Under vissa förutsättningar får medlemsstaterna föra över det nuvarande värdet av sina 
stödrättigheter till det nya systemet. Beräkningen av stödrättigheter inom systemet med samlat gårdsstöd kan 
därför få en effekt på framtida stöd till jordbrukare till 2021. 

Meddelande till redaktörerna: 
 
Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda 
revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU. 

I särskild rapport nr 8/2014 Har kommissionens förvaltning av integreringen av kopplat stöd i systemet med samlat 
gårdsstöd varit ändamålsenlig? bedömde revisionsrätten hur kommissionen förvaltade integreringen av EU-stöd kopplat 
till specifika kvantiteter av jordbruksproduktion (t.ex. odlad mark eller antalet djur) i systemet med samlat gårdsstöd efter 
hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken 2008. Mer specifikt undersökte revisionsrätten om kommissionen 
på ett lämpligt sätt övervakade och kontrollerade beräkningen av stödrättigheter i medlemsstaterna, om 
medlemsstaternas lagstiftning uppfyllde villkoren och principerna i EU:s lagstiftning och om de behöriga myndigheterna 
hade infört ändamålsenliga kontroller som garanterar att stödrättigheter beräknas och tilldelas korrekt. 
 
Revisionsrätten konstaterade att kommissionen inte använde sitt mandat till att se till att de att de kriterier som 
tillämpades för fördelningen av tillgängliga belopp alltid överensstämde med EU:s principer, särskilt principerna om icke-
diskriminering av jordbrukare och om proportionalitet, och kontrollera huruvida de följde principerna för en sund 
ekonomisk förvaltning eller potentiellt påverkade marknadsvillkoren.  
 
Trots att medlemsstaterna oftast hade använt jordbrukarnas referensuppgifter korrekt, fann EU:s revisorer stora brister 
när det gällde att korrekt tillämpa beräkningsregler. Den ram som kommissionen har inrättat angav inte heller tillräckligt 
tydligt vilka kontroller medlemsstaterna ska göra för att se till att stödrättigheter beräknas korrekt, och kvaliteten på 
medlemsstaternas kontrollsystem varierade. Det fanns vidare brister i hur kommissionen övervakade att gällande tak 
tillämpades, kontrollerade att medlemsstaterna följde gällande EU-lagstiftning och såg till att fel korrigerades. 
 
EU:s revisorer rekommenderar att kommissionen 

• ser till att åtgärder inom de framtida nya systemen för direktstöd genomförs konsekvent inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken genom att fastställa tydliga riktlinjer på lämplig nivå och kräva att medlemsstaterna visar att de 
fastställda kriterierna är objektiva och icke-diskriminerande, så att marknaden eller konkurrensen inte snedvrids, 

• på ett ändamålsenligt sätt övervakar att gällande tak respekteras och vid inspektionerna av överensstämmelse 
använder en mer heltäckande metod som beaktar de särskilda risker som är förknippade med ett stödsystem som 
bygger på rättigheter och snabbare följer upp fall av bristande efterlevnad, 

• ser till att stödrättigheter som inte har beräknats i enlighet med gällande regler korrigeras och att felaktigt 
tilldelade stödrättigheter och felaktiga betalningar av samlat gårdsstöd återvinns, i synnerhet systematiska fel, 

• ser till att utbetalningsställena använder tydliga förfaranden med ändamålsenliga kontroller av att de uppgifter 
som ligger till grund för beräkningarna är tillförlitliga och av att de stödrättigheter som medlemsstaterna tilldelat 
är korrekta. 
 

En kort videointervju med den ledamot vid revisionsrätten som ansvarar för rapporten finns på 
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 

Se även revisionsrättens särskilda rapport nr 5/2011 Systemet med samlat gårdsstöd – vad måste göras för att den 
ekonomiska förvaltningen ska bli bättre?: http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR11_05/SR11_05_EN.PDF 
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