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EU:s revisorer granskar verktyg för risk- och krishantering 
som ska stabilisera jordbrukarnas inkomster  
Europeiska revisonsrätten planerar att utföra en revision av verktygen för risk- och krishantering inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP). Revisorerna kommer att granska huruvida de åtgärder som 
har vidtagits på ett ändamåsenligt och effektivt sätt kompenserar jordbrukares inkomstförluster på 
grund av hot som extremt väder, smittsamma sjukdomar och politiska beslut, till exempel det ryska 
förbudet mot import från EU.  

Revisionen kommer att fokusera på de riskhanteringsverktyg som syftar till att föra över en del av de 
risker som jordbrukare ställs inför till tredje part, såsom försäkringsbolag och gemensamma fonder, och 
också på de så kallade undantagsåtgärder som ska hjälpa jordbrukare i en krissituation, till exempel 
obalans på marknaden, djursjukdomar eller förlorat konsumentförtroende. 

”Produktionsförluster och politiska beslut, såsom det ryska importförbudet, påverkar jordbrukarnas 
inkomster direkt”, sade Samo Jereb, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för 
revisionen. ”I en situation med begränsningar i EU:s budget och nya prioriteringar, liksom även mer 
extremt väder, måste risk- och krishanteringsramen för jordbruket vara tillförlitlig och sammanhängande”. 

Revisorerna kommer att titta på Europeiska kommissionens behovsbedömningar när det gäller risk- och 
krishantering. De kommer att bedöma huruvida verktygen för risk- och krishantering är väl integrerade 
och samordnade med varandra och med nationella åtgärder. Vidare kommer de att analysera EU:s 
riskhantering i praktiken och de undantagsåtgärder som har vidtagits inom frukt- och grönsakssektorn 
efter det ryska importförbudet. 

Revisorerna planerar att besöka flera medlemsstater och hålla möten med GJP-ansvariga förvaltande 
myndigheter och utbetalande organ samt med viktiga intressenter, såsom försäkringsbolag och 
gemensamma fonder. Granskningsrapporten ska enligt planerna offentliggöras i mitten av 2019. 

Meddelande till redaktörer 

När det gäller programplaneringen inom landsbygdsutveckling mellan 2014 och 2020 uppgår de totala 
offentliga utgifter (medlemsstaternas finansiering och EU:s medfinansiering) som öronmärkts för 
försäkringar, gemensamma fonder och inkomststabilisering till 2 500 miljoner euro. 

EU:s utgifter 2015–2017 för undantagsåtgärder i frukt- och grönsakssektorn uppgick till 459 miljoner euro. 

 


