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Landbrugeres indkomst: Kommissionen har "ikke
tilstrækkelige data", siger EU-revisorerne
Europa-Kommissionens system til vurdering af, hvordan EU-foranstaltninger under den fælles landbrugspolitik
støtter landbrugernes indkomst, er ikke tilstrækkeligt godt udformet og har store begrænsninger, fremgår det
af en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret. Der er derfor ikke tilstrækkelige data til at påvise, at
støtten til landbrugernes indkomst under den fælles landbrugspolitik bidrager effektivt og produktivt til
opfyldelsen af politikkens mål, siger revisorerne.
Mellem 2014 og 2020 vil ca. 270 milliarder euro - en tredjedel af EU-budgettet - gå direkte eller indirekte til at
støtte landbrugernes indkomst. Støtten skal bidrage til en bæredygtig fødevareproduktion i hele EU og til at sikre
landbrugerne en rimelig levestandard.
I henhold til de nye bestemmelser vedrørende den fælles landbrugspolitik skal Kommissionen vurdere virkningen
af landbrugsstøtten i forhold til de fastsatte mål. Revisorerne undersøgte, hvordan Kommissionens system til
resultatmåling i relation til landbrugeres indkomst var udformet, og om de nødvendige statistiske data var klart
fastlagt og af passende kvalitet. De konstaterede, at systemet ikke var tilstrækkeligt godt udformet, og at
dataene havde væsentlige begrænsninger.
"Disse centrale indikatorer, som Kommissionen skal anvende som grundlag for sin vurdering, er ikke tilstrækkeligt
pålidelige og er ikke tilstrækkeligt tydeligt forbundet med foranstaltningerne under den fælles landbrugspolitik,"
udtaler Rasa Budbergytė, det medlem af Revisionsretten, som er ansvarligt for denne beretning. "Som de er
nu, kan de ikke anvendes til at vise, om støtten har haft den ønskede virkning og har mindsket
indkomstforskellene mellem landbrugere og andre."
Ifølge revisorerne er der ingen repræsentative data til rådighed om landbrugshusholdningernes disponible
indkomst, og der er ikke et pålideligt system, der gør det muligt at foretage sammenligninger mellem
landbrugsindkomster og indkomster i andre erhvervssektorer, som kan retfærdiggøre støtten til landbrugerne.
Kommissionen og medlemsstaterne sikrede heller ikke altid, at de anvendte data var af passende kvalitet.
Målene for visse foranstaltninger under den fælles landbrugspolitik er vage, og der er ikke fastlagt en basislinje,
hvilket gør det svært at vurdere, om målene er blevet opfyldt.

Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets særberetning.
Beretningen i sin helhed kan fås på www.eca.europa.eu
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Revisorerne besøgte seks medlemsstater - Tyskland, Spanien, Frankrig, Nederlandene, Polen og Rumænien - som
tilsammen tegner sig for mere end halvdelen af bruttoværditilvæksten i europæisk landbrug, og hvis
landbrugere modtager mere end halvdelen af EU's landbrugsbudget, primært i form af direkte betalinger.
Revisorerne anbefaler, at Kommissionen:
•

udarbejder en mere omfattende ramme for tilvejebringelse af oplysninger om den disponible indkomst
og for sammenligning af landbrugeres indkomst med indkomster i andre erhvervssektorer

•

videreudvikler de vigtigste redskaber til måling af landbrugernes indkomst, således at deres potentiale
bedre kan udnyttes

•

sikrer, at analysen af landbrugeres indkomst er baseret på indikatorer, der tager højde for landbrugets
nuværende situation, og på tilstrækkelige og ensartede data for alle støttemodtagere under den fælles
landbrugspolitik. Det kunne gøres ved at udvikle synergier mellem eksisterende administrative data eller
ved at udvikle andre egnede statistiske redskaber

•

styrker de nuværende kvalitetssikringsordninger for de statistikker over landbrugsindkomsten,
medlemsstaterne udarbejder.

Fra starten af den næste programmeringsperioden bør Kommissionen:
•

fastsætte passende operationelle mål og basislinjer, i forhold til hvilke resultaterne af foranstaltningerne
under den fælles landbrugspolitik kan sammenlignes

•

i forbindelse med evalueringer supplere den nuværende ramme for resultatindikatorer med andre
relevante data af god kvalitet for at måle de opnåede resultater

•

vurdere effektiviteten og produktiviteten af de foranstaltninger, der sigter mod at støtte landbrugernes
indkomst.

Bemærkninger til redaktører
De vigtigste redskaber, der på nuværende tidspunkt er til rådighed på EU-plan til måling af landbrugeres
indkomst, er landbrugsregnskaberne og informationsnettet for landøkonomisk bogføring (INLB).
Landbrugsregnskaberne er Kommissionens vigtigste statistiske kilde til overvågning af landbrugeres indkomst på
makroøkonomisk plan. Deres potentiale er imidlertid endnu ikke fuldt udnyttet, og de giver ikke tilstrækkelige
oplysninger om vigtige faktorer, som er relevante for landbrugeres indkomst og for den økonomiske værdi af
landbruget som helhed. INLB indeholder indkomstdata for landbrugsbedrifter, men det har sine begrænsninger:
De tilgængelige indkomstoplysninger er ikke fuldstændige, og et betydeligt antal modtagere af EU-betalinger er
ikke medtaget.
Retten fandt svagheder i Kommissionens og medlemsstaternes forvaltning af både landbrugsregnskaberne og
INLB og konstaterede, at kvalitetssikringsprocedurerne for dataene endnu ikke var fuldt ud effektive. Det
begrænser Kommissionens mulighed for at vise, i hvilket omfang de EU-foranstaltninger, der sigter mod at støtte
landbrugernes indkomst, har nået deres mål.
Særberetning nr. 1/2016 "Er Kommissionens system til resultatmåling i relation til landbrugeres indkomst
hensigtsmæssigt udformet og baseret på solide data?" foreligger på 23 EU-sprog.
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