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EU-revisorerne undersøger risiko- og 
krisestyringsværktøjer til stabilisering af landbrugernes 
indkomst  
Den Europæiske Revisionsret er i gang med en revision vedrørende risiko- og krisestyringsværktøjer 
under den fælles landbrugspolitik (CAP). Revisorerne vil undersøge, om de indførte foranstaltninger 
på effektiv og produktiv vis håndterer landbrugernes tab af indkomst på grund af trusler som f.eks. 
ekstreme vejrforhold, smitsomme sygdomme og politiske beslutninger, såsom det russiske forbud 
mod import fra EU.  

Revisionen vil fokusere på de risikostyringsværktøjer, som er udformet til at overføre en del af de 
risici, som landbrugerne oplever, til tredjeparter, såsom forsikringsselskaber og gensidige fonde samt 
på de "ekstraordinære foranstaltninger", som hjælper landbrugere, der står over for en krise såsom 
uligevægt på markedet, dyresygdom eller tab af forbrugernes tillid. 

"Produktionstab og politiske beslutninger, såsom det russiske importforbud, påvirker landbrugernes 
indkomst direkte,” siger Samo Jereb, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt 
for revisionen. "Over for EU's budgetmæssige begrænsninger og nye prioriteter samt mere ekstreme 
vejrforhold skal risiko- og krisestyringsrammen for landbruget være solid og sammenhængende." 

Revisorerne vil se på Europa-Kommissionens behovsvurderinger vedrørende risikostyring og 
håndtering af krisesituationer. De vil vurdere, om risiko- og krisestyringsværktøjerne er velintegrerede 
og koordinerede både indbyrdes og med nationale foranstaltninger. De vil også analysere EU's 
risikostyring i praksis, og de ekstraordinære foranstaltninger, der er iværksat for frugt- og 
grøntsagssektoren som følge af det russiske importforbud. 

Revisorerne agter at besøge flere medlemsstater og vil afholde møder med den fælles 
landbrugspolitiks forvaltningsmyndigheder og betalingsorganer samt med centrale interessenter 
såsom forsikringsselskaber og gensidige fonde. Revisionsberetningen forventes offentliggjort i midten 
af 2019. 

Bemærkninger til redaktører 

De samlede offentlige udgifter (finansiering fra medlemsstaterne og EU-medfinansiering), som er 
øremærket til forsikring, gensidige fonde og indkomststabilisering, beløber sig til 2 500 millioner euro 
for så vidt angår landdistriktsudviklingen mellem 2014-2020. 
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EU's udgifter til ekstraordinære foranstaltninger vedrørende frugt- og grøntsagssektoren beløb sig til 
459 millioner euro i 2015-2017. 

 


