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Luxemburg den 19 mars 2018

Basera framtida jordbruksutgifter på ambitiösa och
relevanta resultatindikatorer, säger EU:s revisorer
Europeiska revisionsrätten har i dag krävt att de framtida utgifterna inom den gemensamma
jordbrukspolitiken (GJP) baseras på ambitiösa och relevanta resultatindikatorer, samtidigt som
kraven på laglighet och korrekthet respekteras fullt ut. Pengarna måste också användas där de
kan bidra till ett betydande europeiskt mervärde, säger revisorerna.
Kravet framförs i ett informationsdokument om framtidens gemensamma jordbrukspolitik, som
är ett svar på Europeiska kommissionens meddelande om framtiden för livsmedel och jordbruk
efter 2020. Den gemensamma jordbrukspolitiken ses för närvarande över, eftersom den
innevarande sjuåriga planeringsperioden för EU:s finanser löper ut 2020.
Vissa GJP-åtgärder har oklara mål, säger revisorerna. Till exempel åtföljdes inte de
miljöanpassningsåtgärder som infördes vid den senaste GJP-reformen, och som syftade till att
förbättra den gemensamma jordprukspolitikens miljöprestanda, av specifika mål för åtgärdernas
bidrag till miljön och klimatet. Mål ska om möjligt kvantifieras, inte bara med avseende på output
utan också för resultat och effekter.
”Det finns en risk för att jordbruksstöd ges till områden där det sannolikt kommer att utnyttjas
fullt ut och inte där det tillgodoser grundläggande behov och ger resultat”, sade João Figueiredo,
den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för informationsdokumentet. ”Detta
speglar en utgiftskultur och inte en resultatkultur.”
Revisorerna är medvetna om att kommissionen har beaktat ett antal rekommendationer som de
har lämnat under flera år, och kommissionen har meddelat att den avser att leverera en ny,
resultatbaserad ram. De konstaterar dock att en del av statistiken inte uppfyller de kriterier som
de har rekommenderat i tidigare rapporter och att de åtgärder som får stöd sannolikt kommer
att var ungefär desamma som tidigare.
Det finns för närvarande inte något EU-statistiksystem som kan ge information om
jordbruksbefolkningens levnadsstandard. Revisorerna har vid upprepade tillfällen
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rekommenderat att sådana data tas fram som underlag för den politik som syftar till att
tillförsäkra jordbruksbefolkningen en skälig levnadsstandard och för andra GJP-mål.
En central del i kommissionens resonemang är en ”ny genomförandemodell” som baseras på
utökad flexibilitet och subsidiaritet och som ger medlemsstaterna större resultatansvar. För att
den nya modellen ska bli framgångsrik krävs enligt revisorerna
•
åtgärder som baseras på tillförlitliga vetenskapliga och statistiska bevis och säkert levererar
de önskade resultaten,
•
relevanta, ambitiösa och kontrollerbara mål för de nya ”strategiska planerna för den
gemensamma jordbrukspolitiken”, som är anpassade till EU:s mål,
•

en stabil resultatövervaknings- och utvärderingsram,

•
en solid kedja för ansvarsutkrävande och revision, som ger säkerhet om både
regelefterlevnad och effektivitet.

Revisionsrättens informationsdokument om framtidens gemensamma jordbrukspolitik finns på
revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på engelska och inom kort på fler språk.
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