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Tre fjärdedelar av de icke-produktiva 
jordbruksinvesteringarna är "för kostsamma", säger EU:s 
revisorer 
Tre fjärdedelar av de projekt som granskades och som finansierades inom en av EU:s ordningar för 
stöd till jordbrukare för förbättringar av miljön var inte kostnadseffektiva, enligt en ny rapport från 
Europeiska revisionsrätten. Merparten av de så kallade icke-produktiva investeringarna bidrog till 
att skydda landskapet och den biologiska mångfalden. Men revisorerna fann tydliga tecken på att 
kostnaderna var orimligt höga eller otillräckligt motiverade i 75 % av fallen. Brister i urvalet av 
investeringar när det gällde arbeten som häckplantering och återställande av våtmarker ledde till 
att förslag inte kontrollerades på ett lämpligt sätt mot urvalskriterier och till att icke 
stödberättigande projekt finansierades. 

Under perioden 2007–2013 gick ungefär 860 miljoner euro i offentliga medel till icke-produktiva 
investeringar. Den offentliga finansiering som tillhandahölls av Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och genom nationell medfinansiering uppgick ofta till 100 % av 
projektkostnaderna.  

Revisorerna besökte fyra medlemsstater som tillsammans använde 80 % av de totala medlen – 
Portugal, Danmark, Förenade kungariket (England) och Italien (Apulien). Endast fem av de 28 
granskade projekten visade sig vara kostnadseffektiva. I rapporten varnas det för att problemen 
eventuellt inte är begränsade till urvalet eftersom de beror på medlemsstaternas bristande 
förvaltnings- och kontrollsystem.  

"En hållbar förvaltning av vår jordbruksmiljö är naturligtvis viktig", sade Jan Kinšt, den ledamot av 
Europeiska revisionsrätten som ansvarar för rapporten, "men EU:s stöd måste också vara 
ekonomiskt rimligt." 

Revisorerna konstaterade att medlemsstaterna inte kontrollerade ordentligt om de redovisade 
kostnaderna faktiskt hade förekommit eller att de accepterade det dyraste budet utan någon 
motivering. I flera fall finansierades projekt som klart och tydligt ökade värdet på stödmottagarens 
företag helt och hållet med offentliga medel eller så omfattades de av mycket högre stödsatser än de 
som normalt beviljas produktiva investeringar.  

Vid övervakningen mättes enbart uppgifter som storleken på de offentliga uppgifterna och antalet 
företag som fick stöd, och det fanns endast lite information som visade vad som hade åstadkommits 
på EU-nivå och medlemsstatsnivå. Trots att stödet fortsätter under perioden 2014–2020 har 
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kommissionen och medlemsstaterna ännu inte åtgärdat merparten av bristerna eftersom de inte 
gjorde tillräckligt för att identifiera dem i tid. 

Revisorernas viktigaste rekommendationer är att medlemsstaterna i framtiden ska  

• bedöma i vilken omfattning icke-produktiva investeringar genomförs i synergi med andra 
miljöordningar, 

• systematiskt kontrollera den dokumentation som ska styrka ersättningsanspråk, 

• ta fram särskilda resultatindikatorer och rapportera om dem i sina årliga 
genomföranderapporter, 

• ta fram kriterier för att kunna fastställa den potentiella avkastningen på de icke-produktiva 
investeringar som har de högsta stödnivåerna och modulera stödnivån, 

• se till att kostnaderna inte överstiger kostnaderna för liknande arbeten som erbjuds på 
marknaden. 

Kommissionen bör övervaka medlemsstaternas genomförande av icke-produktiva investeringar via 
deras årliga genomföranderapporter, ge medlemsstaterna vägledning om urvalskriterier och se till att 
de icke-produktiva investeringarnas bidrag till uppfyllelsen av EU:s miljömål inom jordbruket 
övervakas. 

 

Meddelande till redaktörerna 

Som ett led i EU:s landsbygdsutvecklingspolitik får medlemsstaterna använda medel ur EU:s budget 
för att ge bidrag till kostnaderna för icke-produktiva investeringar. Icke-produktiva investeringar är 
investeringar som inte genererar någon betydande avkastning, inkomst eller intäkt, eller på ett 
väsentligt sätt ökar värdet på stödmottagarens företag, men som har en positiv inverkan på miljön. 
Icke-produktiva investeringar utgör framför allt ett komplement för att göra det lättare att uppfylla 
miljömålen inom jordbruket eller åtaganden som kan ingås inom andra miljöordningar eller för att öka 
skyddade områdens miljövärde. 

 

Särskild rapport nr 20/2015 Kostnadseffektivitet i EU:s landsbygdsutvecklingsstöd för icke-
produktiva jordbruksinvesteringar finns tillgänglig på de 23 officiella EU-språken. 

 


