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Pressmeddelande

Luxemburg den 21 maj 2019

Revisorer granskar EU:s bidrag till den
biologiska mångfalden inom jordbruket
Europeiska revisionsrätten genomför en revision för att bedöma om EU:s jordbrukspolitik
hjälper till att bevara och öka den biologiska mångfalden. Revisorerna ska framför allt
undersöka hur EU:s strategi för biologisk mångfald är utformad och hur den tillämpas inom den
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP). De ska också bedöma genomförandet, övervakningen
och utvärderingen av EU:s finansiering för att främja den biologiska mångfalden inom
jordbruket.
Biologisk mångfald inom jordbruket avser alla ekosystem och livsformer som har en direkt
koppling till jordbruket. Det innefattar sällsynta utsädessorter och djurraser, många organismer
som markfauna, ogräs, skadedjur, rovdjur och alla inhemska växter och djur som lever på och
passerar genom ett jordbruksföretag. Den biologiska mångfalden i EU fortsätter att minska i
snabb takt, framför allt till följd av jordbruksverksamhet.
Inför den internationella dagen för biologisk mångfald har revisorerna offentliggjort en
förhandsbeskrivning av en revision av EU:s stöd för att främja den biologiska mångfalden inom
jordbruket. Förhandsbeskrivningar innehåller information om en beslutad granskningsuppgift. De
är en källa till information för dem som är intresserade av den politik eller de program som
granskas.
”En miljon arter riskerar att utrotas enligt en ny internationell rapport. Inom EU är jordbruket den
största orsaken till förlusten av biologisk mångfald”, sade Janusz Wojciechowski, den ledamot av
revisionsrätten som ansvarar för revisionen. ”Vår revision ska bedöma i vilken mån EU:s bidrag
har hjälpt till att motverka eller till och med vända den här utvecklingen.”
År 2011 antog EU sin nuvarande strategi för biologisk mångfald, med målet att sätta stopp för
förlusten av biologisk mångfald senast 2020. Ett av strategins viktigaste mål är att öka
Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens förhandsbeskrivning av en revision.
Hela förhandsbeskrivningen finns på engelska på eca.europa.eu.
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jordbrukets bidrag till att åtminstone upprätthålla samma nivå av biologisk mångfald. Enligt
Europeiska kommissionens uppskattningar har omkring 85 miljarder euro öronmärkts för
perioden 2014–2020 för att motverka förlusten av biologisk mångfald. EU:s stöd till biologisk
mångfald på jordbruksmark kommer främst från den gemensamma jordbrukspolitiken.
Revisionen ska bedöma hur EU:s jordbrukspolitik för perioden 2014–2020 har bidragit till att
bevara och öka den biologiska mångfalden fram till 2020. Revisorerna kommer framför allt att
undersöka om
o

EU:s strategi för biologisk mångfald och den gemensamma jordbrukspolitikens rättsliga ram
har utformats på ett bra sätt,

o

kommissionen och medlemsstaterna har förbättrat jordbrukets bidrag till den biologiska
mångfalden,

o

kommissionen har använt relevant, tillförlitlig och uppdaterad information i sin övervakning
och utvärdering av situationen för jordbruksmarkens biologiska mångfald.

Granskningsbesök kommer att göras i fem medlemsstater: Tyskland, Irland, Polen, Cypern och
Rumänien.

Meddelande till redaktörer
Granskningsrapporten ska enligt planerna offentliggöras i mitten av 2020.
Biologisk mångfald har på senare tid också diskuterats i andra av revisionsrättens publikationer,
bland annat i de särskilda rapporterna om
- miljöanpassningsstöd, där revisorerna undersökte om utbetalning av miljöanpassningsstöd
kunde förbättra GJP:s miljö- och klimatprestanda,
- Natura 2000, där det konstateras att det krävs betydande framsteg om EU:s ambitiösa mål för
att skydda den biologiska mångfalden ska kunna nås,
- ändamålsenligheten i de tvärvillkor som kopplar stödutbetalningar till miljömål,
- bekämpning av eutrofieringen i Östersjön, där revisorerna undersökte om EU:s åtgärder på ett
ändamålsenligt sätt har hjälpt medlemsstaterna att minska de föroreningar som orsakas av
näringsämnen.
Den 6 maj 2019 släppte den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och
ekosystemtjänster sin globala bedömningsrapport (Global Assessment report), som belyser
farorna med naturförstöringen.
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