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Det er ikke klart dokumenteret, hvordan EU's støtte til
investeringer og salgsfremstød indvirker på vinsektorens
konkurrenceevne, siger EU's revisorer
Den Europæiske Revisionsret konstaterer i en beretning, der offentliggøres i dag, at der ikke er et
begrundet behov for en investeringsforanstaltning, som er forbeholdt vinsektoren, da der allerede findes
en sådan foranstaltning under EU's politik for udvikling af landdistrikterne. Beretningen rejser også
spørgsmål om nytten af EU's støtte til salgsfremstød for vin, da den ofte er blevet brugt til at konsolidere
tilstedeværelsen på eksisterende markeder snarere end til at generobre tidligere markeder eller erobre
nye.
"Det forhold, at samme type investeringsforanstaltning findes under to forskellige ordninger, er en kilde til
kompleksitet, som i nogle medlemsstater har ført til forsinkelser i gennemførelsen eller til alt for restriktive
praksis med hensyn til investeringernes støtteberettigelse," siger Jan Kinšt, det medlem af Revisionsretten,
som er ansvarligt for beretningen. "Når EU-støtten giver virksomhederne et incitament til at foretage en
forholdsmæssig reduktion af deres eget budget til salgsfremstød, fungerer den desuden primært som en
delvis støtte til disse virksomheders operationelle omkostninger. Der er således ikke tale om en produktiv
anvendelse af offentlige midler."
EU's revisorer konstaterede, at der mangler tilstrækkelige relevante oplysninger om de direkte resultater,
der kan tilskrives foranstaltningerne. Effekten af investeringsforanstaltningen kan ikke uden videre skelnes
fra effekten af investeringer under politikken for udvikling af landdistrikterne. Og med hensyn til
salgsfremstød afslørede revisionen, at eksporten af vin til tredjelande ganske vist er steget betydeligt i
absolutte tal, men at EU-vinene har tabt markedsandele i de vigtigste af de tredjelande, der var mål for
salgsfremstød, og at eksporten af EU-vine, der ikke er støtteberettigede, også er steget.
I perioden 2009-2013 brugte medlemsstaterne 522 millioner euro i EU-midler på foranstaltningen
vedrørende salgsfremstød. Med henblik på perioden 2014-2018 er de midler, der tildeles medlemsstaterne
til denne foranstaltning, blevet forhøjet kraftigt (1,16 milliarder euro til EU-27). I betragtning af
medlemsstaternes vanskeligheder med at få brugt det oprindelige øremærkede budget til salgsfremstød i
perioden 2009-2013 er der en risiko for, at budgettet for perioden 2014-2018 er for stort, og dermed for, at
principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning ikke vil blive fulgt.
Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets særberetning.
Beretningen i sin helhed kan fås på www.eca.europa.eu.
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Bemærkninger til redaktører:
Den Europæiske Revisionsrets særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne af udvalgte
revisioner vedrørende specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål.
I denne særberetning (nr. 9/2014) behandles de spørgsmål, der stilles i titlen: "Bliver EU's støtte til investeringer og
salgsfremstød i vinsektoren forvaltet godt, og er der dokumentation for støttens resultater med hensyn til EU-vinenes
konkurrenceevne?"
EU's revisorer konkluderer, at forvaltningen af støtten til investeringer og salgsfremstød i vinsektoren i de første år af den
periode, som revisionen omfatter, var negativt påvirket af udformnings- og gennemførelsessvagheder, og at der ikke altid
var dokumentation for effekten på EU-vinenes konkurrenceevne.
På grundlag af sine bemærkninger anbefaler Revisionsretten følgende:
Med hensyn til investeringsforanstaltningen:
• Med henblik på at rationalisere støtteordningen bør Kommissionen overvåge absorptionen af midler, analysere
behovet for foranstaltningen og vurdere, om vinsektoren har brug for supplerende investeringsstøtte i forhold til
andre landbrugssektorer
• Medlemsstaterne bør mindske risikoen for manglende sparsommelighed ved systematisk at vurdere
projektomkostningernes rimelighed og ansøgerens finansielle levedygtighed. Resultaterne af denne vurdering bør
dokumenteres tilstrækkeligt. Kommissionen bør sikre, at medlemsstaterne foretager denne kontrol på en effektiv
måde.
Med hensyn til foranstaltningen vedrørende salgsfremstød:
• Den gældende forordning bør forhindre, at individuelle støttemodtagere i hver programmeringsperiode
fremlægger et program for salgsfremstød i de samme lande. Kommissionen bør også begrænse
støtteberettigelsen af reklame for mærker og lægge mere vægt på at give SMV'er fortrinsstilling under
foranstaltningen
• Med henblik på at minimere risikoen for dødvægt bør Kommissionen sikre, at medlemsstaterne i deres
udvælgelsesprocedurer afkræver støttemodtagerne klar dokumentation for deres behov for EU-støtte, og at
normale driftsomkostninger ikke finansieres over EU-budgettet
• Kommissionen bør sikre, at ekstraomkostninger såsom omkostninger til gennemførelsesorganer og
generalomkostninger er berettigede, og at de ikke kan udgøre mere end en bestemt procentdel af de samlede
omkostninger
• Medlemsstaterne bør sikre, at der er et tilfredsstillende revisionsspor, som forbinder hvert enkelt tilskud til
salgsfremstød med specifikke og tilstrækkeligt dokumenterede tiltag
• Kommissionen bør kræve, at medlemsstaterne evaluerer resultaterne af de salgsfremmende projekter mere
omhyggeligt. Navnlig bør resultaterne af salgsfremstød vurderes på støttemodtagerniveau snarere end for hele
EU's vinsektor under ét. Medlemsstaterne bør gøre bedre brug af de rapporter, som støttemodtagerne
udarbejder ved afslutningen af salgsfremstødene, til at vurdere og konsolidere støttemodtagernes resultater
• Efter en passende tid bør Kommissionen analysere, hvordan budgettet til de nationale støtteprogrammer i
perioden 2014-2018 svarer til EU-vinsektorens behov og medlemsstaternes absorptionskapacitet. På grundlag af
denne analyse bør Kommissionen om fornødent justere budgettet for at sikre, at medlemsstaterne har
incitamenter til at gennemføre foranstaltningerne på en mere produktiv måde.
Jf. også en relateret beretning om vinsektoren, Revisionsrettens særberetning nr. 7/2012: "Reformen af den fælles
markedsordning for vin: Hidtidige fremskridt". Beretningen kan findes her:
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_07/SR12_07_DA.PDF
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