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Basér fremtidige landbrugsudgifter på ambitiøse og 
relevante performancemål, siger EU-revisorerne 
Den Europæiske Revisionsret har i dag opfordret til, at de fremtidige udgifter under den fælles 
landbrugspolitik baseres på ambitiøse og relevante performancemål, samtidig med at der 
sikres fuld overholdelse af kravene om lovlighed og formel rigtighed. Endvidere bør pengene 
bruges på områder, hvor de kan give betydelig EU-merværdi, siger revisorerne. 

Opfordringen fremsættes i et briefingpapir om den fælles landbrugspolitiks fremtid, der er 
udarbejdet som reaktion på Europa-Kommissionens meddelelse om fremtiden for fødevarer og 
landbrug efter 2020. Den fælles landbrugspolitik er under gennemgang, fordi den aktuelle 
syvårige planlægningsperiode for EU's finanser udløber i 2020.  

Nogle foranstaltninger under den fælles landbrugspolitik har uklare mål, siger revisorerne. Den 
grønne betaling, som blev indført ved den seneste reform af den fælles landbrugspolitik, har 
således til formål at forbedre landbrugspolitikkens miljømæssige resultater, men der mangler 
specifikke mål for betalingens bidrag til at forbedre miljøet og klimaet. Der bør så vidt muligt 
opstilles kvantificerede mål, ikke kun for output, men også for resultater og effekt. 

"Det lader til, at midler til landbruget somme tider tildeles områder, hvor det er muligt at få dem 
brugt op, snarere end områder, hvor de kan adressere centrale behov og skabe resultater," siger 
João Figueiredo, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for 
briefingpapiret. "Dette afspejler en udgiftsorienteret kultur snarere end en performanceorienteret 
kultur." 

Revisorerne anerkender, at Kommissionen har taget hensyn til en række af de anbefalinger, de 
har fremsat over en årrække, og Kommissionen har angivet, at dens ambition er at levere en ny, 
resultatbaseret ramme. Revisorerne bemærker imidlertid, at nogle statistikker ikke opfylder de 
kriterier, de har efterlyst i tidligere revisionsberetninger, og at de støttede foranstaltninger i 
fremtiden sandsynligvis vil ligne dem, der tidligere er blevet støttet. 

På nuværende tidspunkt har EU ikke et statistisk system, der kan give oplysninger om 
landbrugsbefolkningens levestandard. Revisorerne har gentagne gange opfordret til, at der 
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udarbejdes sådanne data, så de kan bruges i forbindelse med udformningen af de politikker, der 
skal sikre landbrugsbefolkningen en rimelig levestandard, og i forbindelse med den fælles 
landbrugspolitiks andre mål. 

Et nøgleelement i Kommissionens tilgang er en "ny gennemførelsesmodel", som bygger på større 
fleksibilitet, udvidet anvendelse af nærhedsprincippet, og at medlemsstaterne får et større 
ansvar for performance. Efter revisorernes mening vil en vellykket indførelse af den nye model 
kræve: 

• foranstaltninger baseret på solid videnskabelig og statistisk dokumentation, der klart vil 
levere de ønskede resultater 

• relevante, ambitiøse og verificerbare mål for de nye "strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik", der er i overensstemmelse med EU-målene 

• en stærk overvågnings- og evalueringsramme 

• en solid ansvarligheds- og revisionskæde, der giver sikkerhed med hensyn til både 
overholdelse og performance 

 

Revisionsrettens briefingpapir "Future of the CAP" kan fås på engelsk på Revisionsrettens 
websted (eca.europa.eu). Andre sprogudgaver vil blive offentliggjort om kort tid. 

 


