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Luxemburg den 29 juni 2017

Stöd till unga jordbrukare måste riktas bättre, säger
EU:s revisorer
EU-stödet till unga jordbrukare är alltför ofta dåligt definierat och förväntade resultat och
effekter specificeras inte, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Revisorerna
pekar på behovet av att stödet riktas bättre så att det främjar generationsskifte på ett
ändamålsenligare sätt.
Revisionen inriktades på de fyra EU-medlemsstater som har störst utgifter för unga jordbrukare (dvs.
yngre än 40 år): Frankrike, Spanien, Polen och Italien. Revisorerna konstaterade att det var stora
skillnader mellan förvaltningen av stödet inom första pelaren, som ger unga jordbrukare ytterligare
25 % utöver direktstödet, och stödet inom andra pelaren till unga jordbrukare som etablerar sig för
första gången.
Stödet inom första pelaren bygger inte på en grundlig behovsbedömning, återspeglar inte det
allmänna målet att uppmuntra till generationsskifte, går inte alltid till unga jordbrukare som har
behov av det och ges ibland till jordbruksföretag där unga jordbrukare endast har en underordnad
roll. Medlemsstaterna samordnar inte stödet inom första pelaren med stödet inom andra pelaren till
unga jordbrukare. Stödet ges i en standardiserad form som inte tillgodoser specifika behov utöver
extra inkomst. Den gemensamma övervaknings- och utvärderingsramen saknar resultatindikatorer.
Även om stödet inom andra pelaren i allmänhet bara bygger på en vag behovsbedömning återspeglar
dess mål delvis det allmänna målet att uppmuntra till generationsskifte. Det tillgodoser mer direkt
unga jordbrukares behov av tillgång till mark, kapital och kunskap. Stödbeloppet är i allmänhet
kopplat till behoven och moduleras för att leda till specifika åtgärder (t.ex. övergång till ekologiskt
jordbruk och vatten- och energibesparande initiativ). Affärsplaner är användbara verktyg men deras
kvalitet varierade mellan de granskade medlemsstaterna. Förvaltningsmyndigheterna använde inte
alltid urvalsförfaranden som gjorde att de bästa projekten kunde prioriteras.
"Ändamålsenligt stöd till unga jordbrukare är ett måste om jordbruk ska leva vidare under
generationer”, säger Janusz Wojciechowski, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för
rapporten. ”Men vi fann få bevis på de här åtgärdernas utfall och på att de verkligen hjälper unga
jordbrukare, främst för att de inte var tillräckligt riktade och för att indikatorerna höll låg kvalitet."
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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Kriterier för projekturval infördes sent under perioden 2007–2013 men de gjorde inte att de bästa
projekten kunde prioriteras eftersom minimitrösklarna antingen var för låga eller saknades helt. I
några medlemsstater användes hela budgeten i början av programperioden, vilket hindrade unga
jordbrukare som startade senare från att få finansiering.
”För att stödet ska bli ändamålsenligt måste EU och medlemsstaterna först bättre definiera vem de vill
stödja och vilket resultat EU-stödet förväntas ge och sedan koncentrera sig på att mäta de framsteg
som görs”, tillägger Janusz Wojciechowski.
Revisorerna rekommenderar att kommissionen och medlemsstaterna

förbättrar sin interventionslogik genom att stärka behovsbedömningen och fastställa mål
•
som återspeglar målet att främja generationsskiften,
riktar åtgärderna bättre genom att förbättra projekturvalet och användningen av
•
affärsplaner,
•
förbättrar övervakningen och utvärderingen genom att utgå från den bästa praxis som
medlemsstaterna har kommit fram till.

Meddelande till redaktörer
Det sammanlagda antalet jordbrukare i EU (exklusive Kroatien) minskade snabbt under det senaste
decenniet, från 14,5 miljoner 2005 till 10,7 miljoner 2013. Antalet unga jordbrukare minskade från 3,3
till 2,3 miljoner under samma period. Eftersom antalet minskade i alla åldersgrupper förblev andelen
unga jordbrukare relativt stabil och låg på strax över 20 %. Det finns dock stora skillnader mellan
medlemsstaterna.
EU har anslagit 9,6 miljarder euro i stöd till unga jordbrukare för perioden 2007–2020 för att förbättra
jordbrukens konkurrenskraft och främja generationsskifte i jordbruket. Med medlemsstaternas
medfinansiering till etableringsstödet inom andra pelaren uppgår det totala offentliga stödet till
18,3 miljarder euro. Närmare 200 000 unga jordbrukare fick EU-stöd för att etablera sig under
perioden 2007–2013.
Särskild rapport nr 10/2017 EU:s stöd till unga jordbrukare bör riktas så att det främjar
generationsskifte på ett ändamålsenligare sätt finns på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på
23 EU-språk.
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