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Pressmeddelande
Luxemburg den 12 december 2017

En grönare jordbrukspolitik: inkomststödet mer
komplext men ännu inte ändamålsenligt i
miljöhänseende, säger EU:s revisorer
Det stöd som har utformats för att stimulera jordbrukare att "bli gröna" förbättrar sannolikt
inte den gemensamma jordbrukspolitikens miljö- och klimatprestanda, enligt en ny rapport
från Europeiska revisionsrätten. Revisorerna konstaterade att det nya stödet gjorde systemet
mer komplext men hade lett till att jordbruksmetoderna ändrades på endast omkring 5 % av
EU:s jordbruksmark.
Miljöanpassningsstödet är en ny typ av direktstöd som infördes med 2013 års reform av den
gemensamma jordbrukspolitiken (GJP). Det utformades för att belöna jordbrukare som gör en
positiv insats för miljön som annars inte skulle belönas av marknaden. Det är det enda direktstöd
vars främsta uttalade mål gäller miljön.
Revisorerna undersökte om miljöanpassningsstödet kunde förbättra GJP:s miljö- och
klimatprestanda i enlighet med EU:s mål. De intervjuade myndigheterna i fem medlemsstater:
Grekland, Spanien (Kastilien-Léon), Frankrike (Aquitaine och Nord-Pas-de-Calais), Nederländerna
och Polen.
”Miljöanpassningsstödet är i grunden ett system för inkomststöd”, sade Samo Jereb, den
ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för revisionen. "Som det nu genomförs
förbättrar det sannolikt inte väsentligt GJP:s miljö- och klimatprestanda."
Revisorerna konstaterade att Europeiska kommissionen inte hade utarbetat en komplett
interventionslogik för miljöanpassningsstöd. Den hade inte heller satt upp tydliga och tillräckligt
ambitiösa miljömål som miljöanpassningen skulle uppnå. Vidare motiveras budgetanslaget till
miljöanpassningen inte av åtgärdens bidrag till uppnåendet av miljö- och klimatrelaterade mål.
De konstaterade också att miljöanpassningen sannolikt inte ledde till väsentliga vinster för miljön
och klimatet, främst på grund av att en betydande andel av de subventionerade metoderna
skulle ha tillämpats även utan stödet. Revisorerna uppskattade att miljöanpassningsstödet ledde
till att jordbruksmetoderna ändrades på endast cirka 5 % av all jordbruksmark i EU.
Slutligen konstaterade de att åtgärdens resultat sannolikt inte motiverar den väsentligt ökade
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komplexitet inom GJP som miljöanpassningsstödet medför. Den beror delvis på överlappningar
mellan miljöanpassningsstödet och GJP:s andra miljökrav.
Revisorerna rekommenderar att kommissionen utarbetar en komplett interventionslogik för
GJP:s bidrag till EU:s miljö- och klimatrelaterade mål vid nästa GJP-reform. Kommissionens förslag
till reform bör följa följande principer:
•
Jordbrukare bör endast få GJP-stöd om de uppfyller en uppsättning grundläggande
miljönormer. Sanktioner om de inte efterlevs bör ha tillräcklig avskräckande effekt.
•
Jordbruksprogram som ska tillgodose miljö- och klimatbehov bör ha resultatmål och
finansiering som återspeglar de kostnader och det inkomstbortfall som uppkommit på grund av
insatser som går utöver miljöbaskraven.
•
När medlemsstaterna kan välja mellan olika alternativ när de genomför GJP bör de kunna
visa att alternativen som de väljer är ändamålsenliga och effektiva när det gäller att uppnå
åtgärdens mål.

Meddelande till redaktörer
EU betalar 12 miljarder euro per år för det nya miljöanpassningsstödet, vilket motsvarar 30 % av
GJP:s totala direktstöd och närmare 8 % av hela EU-budgeten. För jordbrukarna innebär detta i
genomsnitt cirka 80 euro per hektar och år. När miljöanpassningsstödet infördes flyttade
Europaparlamentet och rådet över miljöanpassningsanslagen från andra direktstöd. Den totala
budgeten för GJP:s direktstöd har därför varit relativt stabil.
Miljöanpassningsstödet genomförs med delad förvaltning, där Europeiska kommissionen behåller
det övergripande ansvaret för genomförandet av EU:s budget men delegerar
genomförandeuppgifter till medlemsstaterna.
Särskild rapport nr 21/2017 Miljöanpassningsstödet: ett mer komplext inkomststödsystem som
ännu inte är ändamålsenligt i miljöhänseende finns på revisionsrättens webbplats
(eca.europa.eu) på 23 EU-språk.
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