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Pressmeddelande 

Luxemburg den 24 april 2015 
 

Det tekniska stödet skulle kunna användas bättre inom 
politikområdet jordbruk och landsbygdens utveckling, säger EU:s 
revisorer. 

I en rapport som offentliggörs i dag konstaterar Europeiska revisionsrätten att varken kommissionen eller 
medlemsstaterna kan visa hur väl användningen av tekniskt stöd har bidragit till budgeteffektivitet och till målen med 
den gemensamma jordbrukspolitiken. 

Tekniskt stöd handlar om att bistå med sakkunskap och finansiering för att hjälpa statliga myndigheter att utveckla sin 
administrativa förmåga och täcka deras kostnader för det. Administrativa kostnader får ingå men anslagen till tekniskt 
stöd ska inte användas till utgifter för administration om dessa inte medför ytterligare kapacitetsuppbyggnad.  

Inom det granskade området fick medlemsstaterna använda anslag för tekniskt stöd från EU-budgeten till vissa allmänt 
definierade verksamheter upp till en övre gräns på 4 % av de nationella anslagen för landsbygdsutveckling. För perioden 
2007–2013 planerade medlemsstaterna att använda 1,5 miljarder euro på det sättet. För den nya programperioden 
(2014–2020) har det beloppet ökat till cirka 1,9 miljarder euro. 

EU-revisorerna konstaterade att finansieringen av nätverkssamarbete erbjöd de bästa möjligheterna till en godtagbar 
användning av tekniskt stöd inom landsbygdsutvecklingsstödet. Landsbygdsnätverk, som har till syfte att underlätta 
samarbete, kunskapsspridning och innovation inom jordbrukssektorn är en mycket lämplig kanal för tekniskt stöd.  

För merparten av utgifterna för tekniskt stöd har dock de resurser som var avsedda för kapacitetsuppbyggnad ofta 
använts till att förstärka de administrativa budgetarna. Anslagen till tekniskt stöd har hjälpt medlemsstaterna att 
täcka sina lönekostnader inom landsbygdsutvecklingsområdet under en period när de administrativa budgetarna har 
varit ansträngda i hela Europa. En liknande tendens fanns vid kommissionen som också har en intern budget för 
tekniskt stöd. Både i medlemsstaterna och vid kommissionen fann EU-revisorerna att ett antal aktiviteter som ska 
belasta vanliga administrativa utgifter i själva verket finansierades som tekniskt stöd. 

Även om lagstiftningen inte uttryckligen förbjuder en sådan användning av tekniskt stöd anser revisionsrätten att 
finansiering av nationella administrativa lönekostnader och andra löpande kostnader inte är det bästa sättet att 
använda anslag till tekniskt stöd. "Det bör framhållas att de här pengarna annars skulle ha kunnat användas till 
landsbygdsutvecklingsprojekt ute på fältet, så en alltför stor användning av tekniskt stöd har helt klart en 
alternativkostnad – nämligen färre konkreta investeringar i jordbrukssektorn", sade Kersti Kaljulaid, den ledamot 
vid revisionsrätten som ansvarar för rapporten.  
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EU-revisorernas rekommendationer 

• Kommissionen bör förtydliga hur medlemsstaterna ska tillämpa det tekniska stödet inom 
landsbygdsutveckling. Det skulle öka insynen i hur anslagen får användas. Kommissionen bör noga övervaka 
medlemsstaternas användning av tekniskt stöd och vidta lämpliga åtgärder för att försäkra sig om att 
administrativa utgifter inte belastar kommissionens egna budgetposter för tekniskt stöd. 

• Kommissionen bör i framtiden kräva att medlemsstaterna rapporterar administrativa kostnader/kostnader 
för "budgetstöd" för landsbygdsutveckling separat så att det tydligare framgår att en del av anslagen för 
tekniskt stöd har använts för sådant stöd. 

• Kommissionen och medlemsstaterna bör inrätta en lämplig resultatram för det tekniska stödet. Framför allt 
bör kommissionens och medlemsstaternas behov av tekniskt stöd bedömas korrekt, och det bör finnas en 
mekanism för att fastställa mål och mäta framsteg i förhållande till målen. 

 

Meddelande till redaktörerna 

I revisionsrättens särskilda rapporter, som offentliggörs under hela året, presenteras resultatet av utvalda revisioner 
av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU. 

Särskild rapport nr 4/2014 Tekniskt stöd – hur har det bidragit till jordbruket och landsbygdens utveckling? handlar 
om hur det tekniska stödet har förvaltats och hur det har bidragit till centrala mål med politiken. Våra revisorer 
undersökte vilka aktiviteter som fick stöd genom anslag för tekniskt stöd vid kommissionen och i medlemsstaterna, 
huruvida de redovisade kostnaderna berättigade till stöd och huruvida metoderna för att mäta resultatet av det 
tekniska stödet var lämpliga och ändamålsenliga. 

Vi granskade hur anslagen till tekniskt stöd användes inom området jordbruk och landsbygdens utveckling under 
programperioden 2007–2013. Vi undersökte särskilt om finansieringen vid kommissionen och i medlemsstaterna var 
korrekt, ändamålsenlig och effektiv. 


