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Luxemburg den 7 april 2016

Jordbrukarnas inkomster: Kommissionen har ”inga
adekvata uppgifter” om inkomsterna, säger EU:s
revisorer.
Europeiska kommissionens system för att mäta effekterna av EU:s åtgärder inom den gemensamma
jordbrukspolitiken till stöd för jordbrukarnas inkomster är inte tillräckligt väl utformat och har stora
begränsningar, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Därför finns det inga tillfredsställande
uppgifter som visar att stödet till jordbrukarnas inkomster inom den gemensamma jordbrukspolitiken bidrar
på ett ändamålsenligt och effektivt sätt till politikens mål, säger revisorerna.
Mellan 2014 och 2020 kommer ungefär 270 miljarder euro – en tredjedel av EU:s budget – att gå direkt eller
indirekt till att stödja jordbrukarnas inkomster. Syftet är att bidra till en hållbar livsmedelsproduktion i hela EU
och en skälig levnadsstandard för jordbrukarna.
Enligt de nya reglerna för den gemensamma jordbrukspolitiken måste kommissionen bedöma effekten av stöd
till jordbruksföretag i förhållande till de fastslagna målen. Revisorerna undersökte hur kommissionens
resultatmätningssystem för jordbrukarnas inkomster var utformat, om kommissionen hade fastställt vilken
statistik som behövdes och om statistikuppgifterna höll tillräcklig kvalitet. De kom fram till att systemet inte var
tillräckligt väl utformat och att uppgifterna hade stora begränsningar.
”Dessa nyckelindikatorer som ligger till grund för kommissionens bedömning är inte tillräckligt tillförlitliga och
inte tillräckligt tydligt kopplade till åtgärderna inom den gemensamma jordbrukspolitiken”, sade
Rasa Budbergytė, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Som de är utformade kan de
inte användas för att visa om stödet har gett de önskade effekterna och minskat inkomstskillnaderna mellan
jordbrukare och andra.”
Det finns inga representativa uppgifter om jordbrukshushållens disponibla inkomst, säger revisorerna och det
finns inget tillförlitligt system för att jämföra jordbruksinkomster med inkomsterna i andra ekonomiska sektorer,
och därigenom motivera stödet till jordbrukare. Kommissionen och medlemsstaterna såg heller inte alltid till att
de uppgifter som användes höll tillräckligt hög kvalitet. På grund av att målen för vissa åtgärder inom den
gemensamma jordbrukspolitiken är vaga och det saknas utgångsvärden är det svårt att bedöma om åtgärderna
kommer att uppfylla målen.
Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens särskilda rapport.
Hela rapporten finns på www.eca.europa.eu
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Revisorerna besökte sex medlemsstater som tillsammans står för mer än hälften av det europeiska jordbrukets
bruttomervärde, och vilkas jordbrukare tar emot mer än hälften av EU:s jordbruksstöd, främst i form av
direktstöd: Tyskland, Spanien, Frankrike, Nederländerna, Polen och Rumänien.
Revisorerna rekommenderar att kommissionen
•

utarbetar en mer heltäckande ram för hur information ska tas fram om disponibel inkomst och hur
jordbrukarnas inkomster ska jämföras med inkomsterna i andra ekonomiska sektorer,

•

vidareutvecklar de viktigaste verktygen för att mäta jordbrukarnas inkomster så att deras potential kan
utnyttjas bättre,

•

ser till att analysen av jordbrukarnas inkomster baseras på indikatorer som tar hänsyn till den aktuella
situationen inom jordbruket och på tillräckliga och enhetliga uppgifter om alla mottagare av åtgärderna
inom den gemensamma jordbrukspolitiken; det skulle kunna göras med hjälp av synergieffekter mellan
de administrativa uppgifter som redan finns eller genom en vidareutveckling av andra lämpliga
statistikverktyg;

•

förbättrar de nuvarande kvalitetssäkringssystemen för den statistik om jordbrukarnas inkomster som
medlemsstaterna upprättar.

Från början av programperioden 2014–2020 bör kommissionen
•

fastställa lämpliga operativa mål och utgångsvärden som effekterna av åtgärderna inom den
gemensamma jordbrukspolitiken kan jämföras med,

•

komplettera sin nuvarande ram för resultatindikatorer vid utvärderingar med andra relevanta uppgifter
av god kvalitet för att mäta de resultat som uppnåtts,

•

bedöma ändamålsenligheten och effektiviteten i de åtgärder som är avsedda att stödja jordbrukarnas
inkomster.

Meddelande till redaktörerna
De viktigaste verktyg som finns för närvarande för att mäta jordbrukarnas inkomster på EU-nivå är
räkenskaperna för jordbruket (EAA) och informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter
(ISJR). EAA är kommissionens viktigaste statistikkälla för övervakningen av jordbrukarnas inkomster på
makroekonomisk nivå. Men deras potential har ännu inte utnyttjats fullt ut och de ger inte tillräcklig information
om viktiga faktorer som påverkar jordbrukarnas inkomster eller om det ekonomiska värdet av jordbruket som
helhet. ISJR ger information om inkomster när det gäller jordbruksföretag men har vissa brister: den tillgängliga
inkomstinformationen är ofullständig och för ett betydande antal mottagare av stöd från EU:s budget finns det
inga uppgifter.
När det gäller både EAA och ISJR konstaterade vi att kommissionens och medlemsstaternas förvaltning är
bristfällig och kvalitetssäkringen av uppgifterna ännu inte helt ändamålsenlig. Det begränsar kommissionens
möjligheter att visa i vilken utsträckning EU:s åtgärder till stöd för jordbrukarnas inkomster har uppfyllt målen.
Särskild rapport nr 1/2016 Är kommissionens resultatmätningssystem för jordbrukarnas inkomster väl utformat
och baserat på tillförlitliga uppgifter? finns på 23 EU-språk.
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