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De nya kontrollerna av EU:s jordbruksutgifter behöver bli 
bättre, säger revisorerna 

De nationella revisionsorganens nya roll när det gäller kontrollen av lagligheten och 
korrektheten i utgifter inom den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) är ett steg i rätt 
riktning, men den nuvarande ram som Europeiska kommissionen har fastställt har betydande 
brister, enligt en rapport från Europeiska revisionsrätten. Revisorerna granskade den nya ram 
som ska göra det möjligt för de nationella attesterande organen att uttala sig i enlighet med 
EU:s förordningar och internationella revisionsstandarder. De rekommenderar en rad 
förbättringar som bör införlivas i kommissionens nya riktlinjer som enligt planerna ska träda i 
kraft 2018.  

De attesterande organen utses av medlemsstaterna och har haft i uppgift att vara de nationella 
utbetalande organens oberoende revisor sedan 1996. Sedan 2015 har de också varit skyldiga att 
avge ett utlåtande om lagligheten och korrektheten i de utgifter för vilka ersättning har begärts 
från kommissionen.  

João Figueiredo, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten, konstaterar att de 
attesterande organens nya roll är ett steg i rätt riktning eftersom den kan hjälpa 
medlemsstaterna att stärka sina kontroller och minska revisionskostnaderna. Den gör det också 
möjligt för kommissionen att uppnå ytterligare, oberoende säkerhet om utgifternas laglighet och 
korrekthet. 

Revisorerna konstaterar dock att ”den ram som kommissionen utformat för det nya systemets 
första år har betydande brister. En följd av det är att de attesterande organens utlåtanden inte 
fullt ut följer gällande revisionsstandarder och revisionsregler på viktiga områden.”  

Revisorerna konstaterar att kommissionens säkerhetsmodell fortfarande bygger på 
medlemsstaternas kontrollresultat. För 2015 var de attesterande organens utlåtanden bara en 
faktor som beaktades. När de attesterande organens arbete väl görs på ett tillförlitligt sätt, säger 
revisorerna, bör det bli den viktigaste faktorn. 

Revisorerna identifierade ett antal brister i riktlinjerna som gällde risken för att graden av 
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säkerhet som härleds från internkontroller blåses upp, urvalens representativitet, typ av 
granskning som är tillåten, beräkning av två olika felfrekvenser och hur de användes samt 
utlåtanden som byggde på ett fel som hade redovisats för lågt. 

Revisorerna rekommenderar framför allt att kommissionen 

• använder de attesterande organens resultat som den viktigaste faktorn i sin 
säkerhetsmodell, när deras arbete har definierats och utförts på ett adekvat sätt, 

• kräver att de attesterande organen vidtar lämpliga skyddsåtgärder och ser till att urvalen 
är representativa, 

• tillåter de attesterande organen att genomföra kontroller på plats och vidta 
granskningsåtgärder som de själva anser är ändamålsenliga, 

• kräver att de attesterande organen beräknar en enda felfrekvens när det gäller 
lagligheten och korrektheten, 

• ser till att den felnivå som rapporteras av de utbetalande organen i kontrollstatistiken på 
vederbörligt sätt tas med i de attesterande organens felfrekvens. 

Meddelande till redaktörer 

Den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) har en budget på 363 miljarder euro för perioden 
2014–2020, vilket motsvarar cirka 38 % av det totala beloppet för den fleråriga budgetramen 
2014–2020. GJP genomförs med delad förvaltning mellan kommissionen och medlemsstaterna. 
Kommissionen delegerar genomförandet av budgeten till utbetalande organ som utses av 
medlemsstaterna men behåller det slutliga ansvaret och ska se till att EU:s ekonomiska intressen 
skyddas på samma sätt som om den själv utförde de delegerade 
budgetgenomförandeuppgifterna.  

Särskild rapport nr 7/2017 De attesterande organens nya roll när det gäller GJP-utgifter: ett 
positivt steg mot en modell för samordnad granskning men med betydande brister som måste 
åtgärdas finns tillgänglig revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 språk. 

 

 


