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Støtten til unge landbrugere skal målrettes bedre,
siger EU-revisorerne
Ifølge en ny beretning fra Revisionsretten er EU's støtte til unge landbrugere alt for ofte
mangelfuldt udformet uden præcisering af de forventede resultater og virkninger. Revisorerne
opfordrer til, at støtten målrettes bedre med henblik på at fremme et effektivt
generationsskifte.
Revisionen fokuserede på de fire medlemsstater med de største udgifter til unge landbrugere (dvs.
dem, der er under 40 år): Frankrig, Spanien, Polen og Italien. Revisorerne konstaterede betydelige
forskelle mellem forvaltningen af "søjle 1"-betalingerne, som giver unge landbrugere 25 % oven i de
direkte betalinger, og "søjle 2"-betalingerne, som ydes til unge landbrugere, som for første gang
etablerer sig på en landbrugsbedrift.
Under søjle 1 er støtten ikke baseret på en grundig behovsvurdering, den afspejler ikke det
overordnede mål om at tilskynde til et generationsskifte, den ydes ikke altid til unge landbrugere, som
har behov for den, og den gives undertiden til bedrifter, hvor unge landbrugere kun spiller en mindre
rolle. Medlemsstaterne koordinerer ikke søjle 1-betalingerne med søjle 2-støtten til unge
landbrugere. Støtten ydes i en standardiseret form, som ikke imødekommer andre specifikke behov
end behovet for yderligere indkomst. Den fælles overvågnings- og evalueringsramme indeholder
ingen resultatindikatorer.
Selv om søjle 2-foranstaltningen generelt er baseret på en vag behovsvurdering, afspejler dens mål til
dels det overordnede mål om at tilskynde til et generationsskifte. Støtten imødekommer mere direkte
unge landbrugeres behov for adgang til jord, kapital og viden. Støttebeløbet er generelt knyttet til
behov og tilpasset som et incitament til bestemte handlinger (f.eks. indførelse af økologisk landbrug
og initiativer til vand- eller energibesparelse). Forretningsplaner er nyttige værktøjer, men de
reviderede medlemsstaters planer var af varierende kvalitet. Forvaltningsmyndighederne anvendte
ikke altid udvælgelsesprocedurer, der tjente til at prioritere de bedste projekter.
"Effektiv støtte til unge landbrugere er af afgørende betydning for at sikre et bæredygtigt landbrug i
de kommende generationer," siger Janusz Wojciechowski, det medlem af Revisionsretten, der er
ansvarligt for beretningen. "Men vi fandt meget lidt dokumentation for resultatet af disse
foranstaltninger, og for, om de faktisk hjælper unge landbrugere, og dette skyldtes især utilstrækkelig
målretning og indikatorer af ringe kvalitet".
Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets særberetning.
Beretningen i sin helhed kan fås på www.eca.europa.eu

ECA Press

Mark Rogerson – Talsmand
T: (+352) 4398 47063
Damijan Fišer – Pressesekretær T: (+352) 4398 45410
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg
E: press@eca.europa.eu
@EUAuditors
eca.europa.eu

M: (+352) 691 55 30 63
M: (+352) 621 55 22 24

DA
Der blev indført kriterier for projektudvælgelse sent i perioden 2007-2013, men de gjorde det ikke
muligt at prioritere de bedste projekter, idet minimumstærsklerne enten var for lave eller ikkeeksisterende. I visse medlemsstater blev budgettet opbrugt allerede i starten af
programmeringsperioden, hvilket forhindrede landbrugere, der etablerede sig på et senere tidspunkt,
i at modtage støtte.
"EU og medlemsstaterne må for at gøre støtten effektiv først udarbejde en bedre definition af, hvem
de ønsker at støtte, og hvad det forventede resultat af EU-bistanden bør være, og derefter fokusere på
at måle de realiserede fremskridt," tilføjer Janusz Wojciechowski.
Revisorerne anbefaler Europa-Kommissionen og medlemsstaterne:
at forbedre deres interventionslogik ved at styrke behovsvurderingen og fastsætte mål, som
•
afspejler målet om at fremme et generationsskifte
•
at forbedre målretningen af foranstaltningerne gennem bedre projektudvælgelse og
anvendelse af forretningsplaner
at forbedre overvågningen og evalueringen ved at trække på bedste praksis udviklet af
•
medlemsstaterne.

Bemærkninger til redaktører
Det samlede antal landbrugere i EU (eksklusive Kroatien) er faldet kraftigt i løbet af det sidste årti, idet
det faldt fra 14,5 millioner i 2005 til 10,7 millioner i 2013. Antallet af unge landbrugere faldt fra
3,3 millioner til 2,3 millioner i samme periode. Eftersom antallet faldt på tværs af alle aldersgrupper,
forblev procentdelen af unge landbrugere relativt stabil på lige over 20 %. Der er dog betydelige
forskelle medlemsstaterne imellem.
EU har afsat 9,6 milliarder euro til at støtte unge landbrugere i perioden mellem 2007 og 2020 for at
styrke landbrugenes konkurrenceevne og fremme et generationsskifte i landbruget. Den samlede
offentlige støtte beløber sig med medlemsstaternes medfinansiering af etableringsforanstaltningen
under søjle 2 til 18,3 milliarder euro. Næsten 200 000 unge landbrugere modtog EU-støtte til
etablering i perioden 2007-2013.
Særberetning nr. 10/2017: "EU's støtte til unge landbrugere bør målrettes bedre med henblik på at
fremme et effektivt generationsskifte" foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23
EU-sprog.
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