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Pressemeddelelse
Luxembourg, den 21. maj 2019

EU-revisorerne undersøger EU's bidrag til
biodiversitet i landbruget
Den Europæiske Revisionsret er i gang med at foretage en revision for at vurdere, om EU's
landbrugspolitik hjælper til at bevare og øge biodiversiteten. Revisorerne vil navnlig vurdere,
hvordan EU's biodiversitetsstrategi er udformet, og hvordan den gennemføres i den fælles
landbrugspolitik. De vil også vurdere gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af EUstøtte til biodiversitet i landbruget.
Biodiversitet i landbruget omfatter alle økosystemer og livsformer i direkte tilknytning til
landbruget. Dette omfatter sjældne frøsorter og dyreracer, mange organismer såsom
jordbundsfauna, ukrudt, skadedyr, rovdyr og alle naturligt hjemmehørende planter og dyr, der
lever i eller passerer gennem et landbrug. Der er en vedvarende stærk nedgang i EU's
biodiversitet, navnlig på grund af landbrugsaktiviteter.
Revisorerne har forud for den internationale dag for biodiversitet offentliggjort en orientering om
kommende revision vedrørende EU's støtte til biodiversitet i landbruget. Orienteringer om
kommende revisioner oplyser om igangværende revisionsopgaver. Hensigten er, at de skal være
en informationskilde for personer med interesse i de politikker eller programmer, der revideres.
"En ny international rapport advarer om, at en million arter på verdensplan er udryddelsestruede.
I EU er det landbruget, der bidrager mest til tab af biodiversitet," siger Janusz Wojciechowski, det
medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for revisionen. "Vores revision vil
fastslå, i hvilken grad EU's bidrag har hjulpet med til at rette op på og endog vende denne
situation."
EU vedtog i 2011 sin aktuelle biodiversitetsstrategi, der sigter mod at hjælpe til at standse tabet
af biodiversitet senest i 2020. Et af strategiens vigtigste mål er at øge landbrugets bidrag til
mindst at bevare den nuværende grad af biodiversitet. Ifølge Kommissionens skøn er ca.
Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets orientering om kommende
revision. Orienteringen i sin helhed kan fås på engelsk på www.eca.europa.eu
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85 milliarder euro øremærket til at imødegå tabet af biodiversitet for perioden 2014-2020. EU's
støtte til biodiversitet i landbruget kommer primært fra den fælles landbrugspolitik.
Revisionen vil vurdere EU's landbrugspolitiks bidrag i perioden 2014-2020 til bevarelse og
forøgelse af biodiversiteten senest i 2020. Revisorerne vil navnlig undersøge, om:
o

EU's biodiversitetsstrategi og den fælles landbrugspolitiks regelsæt var veludformede

o

Kommissionen og medlemsstaterne har øget landbrugets bidrag til biodiversiteten

o

Kommissionen anvendte relevante, pålidelige og ajourførte oplysninger og data i sin
overvågning og evaluering af situationen for biodiversitet i landbruget.

Revisionen vil omfatte besøg i fem medlemsstater: Tyskland, Irland, Polen, Cypern og Rumænien.

Bemærkninger til redaktører
Revisionsberetningen forventes offentliggjort i midten af 2020.
Biodiversitet er også blevet behandlet i andre af Revisionsrettens seneste særberetninger, bl.a. i
særberetningerne om:
- forgrønnelse, hvori revisorerne undersøgte, om grønne betalinger forbedrede den fælles
landbrugspolitiks miljø- og klimamæssige resultater
- Natura 2000-nettet, i forbindelse med hvilket der stadig er brug for betydelige fremskridt, hvis
EU's ambitiøse mål om at beskytte biodiversiteten skal opfyldes
- effektiviteten af krydsoverensstemmelsesreglerne om at knytte tilskudsbetalinger til miljømål
- bekæmpelse af eutrofiering i Østersøen, hvori revisorerne undersøgte, om EU’s indsats
effektivt har hjulpet medlemsstaterne med at reducere næringsstofforureningen.
Den 6. maj 2019 offentliggjorde Den Mellemstatslige Videnspolitikplatform vedrørende
Biodiversitet og Økosystemydelser sin globale vurderingsrapport, der fremhæver den farlige
nedgang i naturen.
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