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Pressmeddelande
Luxemburg den 7 november 2018

Planeringen av den nya gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) bör
leda till en miljövänligare, strikt resultatbaserad jordbrukspolitik
med förstärkt ansvarsskyldighet, säger EU:s revisorer
Förslaget till reform av den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020 lever inte upp till EU:s ambitioner om
en miljövänligare och solid, resultatbaserad politik, enligt ett yttrande som offentliggörs i dag av Europeiska
revisionsrätten. Revisorerna identifierar ett antal andra problem med förslaget, särskilt när det gäller
ansvarsskyldighet.
När Europeiska kommissionen offentliggjorde sitt förslag till ny GJP efter 2020 betonade den att miljö- och
klimatmål skulle vara högt prioriterade. Revisorerna noterar att förslaget till reform innehåller verktyg för att
uppnå dessa mål, men målen har varken definierats tydligt eller översatts till kvantifierade delmål. Därför är det
oklart hur man ska kunna mäta eller bedöma om GJP blivit miljövänligare. Dessutom förefaller kommissionens
uppskattning av GJP:s bidrag till EU:s klimatförändringsmål orealistisk, säger revisorerna.
Revisorerna konstaterar att många av de politiska alternativ som föreslås är mycket lika dem som finns i den
nuvarande GJP. Framför allt skulle den största delen av budgeten fortsätta att utgöras av direktstöd till
lantbrukare, baserat på det antal hektar mark som de äger eller använder. Detta instrument är dock vare sig
lämpat att åtgärda många miljörelaterade problem eller det effektivaste sättet att stödja livskraftiga inkomster,
konstaterar revisorerna.
Förslaget innebär väsentliga ändringar av hur politiken genomförs i praktiken. Det sker en övergång från
betoning av efterlevnad till inriktning på resultat, vilket revisorerna välkomnar. De anser dock att förslaget inte
innehåller de nödvändiga grundförutsättningarna för ett ändamålsenligt resultatsystem. Den nya GJP skulle
behöva fler incitament till resultat och innehålla mål med en tydlig koppling till output, resultat och effekter.
En annan väsentlig förändring är omdefinieringen av GJP:s stödvillkor på EU-nivå, som dock med tanke på
begränsningarna i den modell som föreslås sannolikt kommer att leda till en försvagad säkerhetsram. Färre och
mindre ändamålsenliga kontroller och revisioner kommer att göras, framhåller revisorerna.
”Övergången till en resultatbaserad bedömning gör inte att behovet av att kontrollera lagligheten och
korrektheten försvinner”, sade João Figueiredo, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för
yttrandet. ”Vi befarar att en lagbestämmelse som säger att endast en mycket liten del av utgifterna behöver
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betalas ut i enlighet med EU:s regler skulle kunna göra dessa regler betydelselösa och eventuellt underminera
tillämpningen av EU-lagstiftningen”.
Revisorerna understryker också att ett stabilt externt kontrollsystem saknas. Enligt förslaget skulle
kommissionen varken få kontrollstatistik från de utbetalande organen eller uppnå säkerhet om stödet till
enskilda lantbrukare med de attesterande organens hjälp. Detta skulle leda till en försvagning av kommissionens
ansvarsskyldighet, understryker revisorerna. Det gör det också svårare att använda ett tillvägagångssätt med
samordnad granskning, särskilt på grund av de attesterande organens minskade roll.

Meddelande till redaktörer
Europeiska revisionsrätten bidrar till att förbättra den finansiella styrningen av EU genom att offentliggöra
yttranden över förslag till ny eller ändrad lagstiftning med finansiella effekter. Yttrandena används av de
lagstiftande myndigheterna – Europaparlamentet och rådet – i deras arbete.
Revisionsrättens yttrande nr 7/2018 över kommissionens förslag till förordningar om den gemensamma
jordbrukspolitiken för perioden efter 2020 finns för närvarande på engelska på revisionsrättens webbplats
eca.europa.eu och inom kort på övriga språk.
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