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Ordningen för grundstöd för jordbrukare har inneboende
begränsningar, säger EU:s revisorer
Ordningen för grundstöd för jordbrukare, som infördes 2015 inom ramen för reformen av den
gemensamma jordbrukspolitiken 2013, har inneboende begränsningar, enligt en ny rapport från
Europeiska revisionsrätten. Revisorerna drog slutsatsen att ordningen operativt sett är på rätt väg men
att den endast i begränsad utsträckning har lett till förenkling, mer riktat stöd och konvergens av
stödnivåer.
Ordningen för grundstöd syftar till att ge jordbrukare ett grundläggande inkomststöd och bidra till hållbar
livsmedelsproduktion i EU utan att snedvrida produktionsbeslut. Med årliga utgifter på runt 18 miljarder
euro som beviljas ungefär 4 miljoner jordbrukare är det EU:s största ordning för inkomststöd för
jordbrukare.
Förenkling var en av de vägledande principerna i 2013 års reform. Men de komplexa reglerna om
ordningen för grundstöd och stödberättigande mark innehöll talrika alternativ och undantag, säger
revisorerna. De regler som medlemsstaterna valde ledde i vissa fall till mer komplexitet, ökade bördan för
de nationella myndigheterna och gjorde det möjligt för vissa jordbrukare att skapa icke-planerade
vinstökningar.
Genom reformen utvidgades de kategorier av mark för vilken stöd kan ges eftersom medlemsstaterna
hade olika tillvägagångssätt när de definierade nyckelbegrepp som ”jordbruksmark” och
”jordbruksverksamhet” för att rikta stödet bättre till ”aktiva” jordbrukare. Men detta kunde också skapa
betydande genomförandeproblem. Medlemsstaternas val hade också en betydande inverkan på graden av
omfördelning av stöd, och jordbrukare kunde i vissa fall behålla särskilt höga stödnivåer som var ett
resultat av tidigare bidragsnivåer. I och med att ordningen för grundstöd i huvudsak är knuten till areal och
inte inkomst tenderar den att gynna större jordbruk, säger revisorerna.
”Stödet inom ordningen för grundstöd är en viktig inkomstkälla för många jordbrukare, men det har
inneboende begränsningar”, sade João Figueiredo, den ledamot av the Europeiska revisionsrätten som
ansvarar för rapporten. ”Det beaktar inte marknadsvillkor, användningen av jordbruksmarken eller
jordbruksföretagets särskilda omständigheter och är inte baserat på en analys av jordbrukarnas
övergripande inkomstsituation”.
Kontrollsystemen i de besökta medlemsstaterna reducerade i hög grad riskerna för felaktiga beräkningar,
och stödutbetalningarna innehöll generellt sett inga väsentliga fel. I vissa fall var dock värdena för
rättigheter felaktiga, endast preliminärt beräknade eller baserade på uppskattningar. Kommissionen gav
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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medlemsstaterna omfattande vägledning men kunde inte alltid säkerställa att reglerna tillämpades
konsekvent, och den saknade också viktig övervakningsinformation.
Vad beträffar den nuvarande ordningen för grundstöd (som gäller till 2020) har revisorerna ett antal
rekommendationer till kommissionen om tilldelningen och beräkningen av rättigheter inom ordningen för
grundstöd. Rekommendationerna gäller de nationella utbetalande organens viktigaste kontroller,
kommissionens system för spridning av information bland medlemsstaterna och de nationella attesterande
organens roll.
För perioden efter 2020 rekommenderar de att kommissionen analyserar de faktorer som påverkar
inkomster för alla grupper av jordbrukare, deras behov av inkomststöd och värdet av de kollektiva
nyttigheter som jordbrukare tillhandahåller. Kommissionen bör från början koppla de föreslagna
åtgärderna till lämpliga operativa mål och referensvärden mot vilka stödets resultat kan mätas.

Meddelande till redaktörer
Ordningen för grundstöd tillämpas i Belgien, Danmark, Tyskland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike,
Kroatien, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Österrike, Portugal, Slovenien, Finland, Sverige och
Förenade kungariket. Övriga medlemsstater, som gick med i EU 2004 eller 2007, tillämpar ett system som
är liknande men som är av övergångskaraktär, systemet för enhetlig arealersättning.
Särskild rapport nr 10/2018 Ordningen för grundstöd för jordbrukare är operativt sett på rätt väg men har
endast i begränsad utsträckning lett till förenkling, mer riktat stöd och konvergens av stödnivåer finns på
revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk.
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