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Pressmeddelande 
Luxemburg den 13 mars 2020 

EU:s jordbrukspolitik under övergångsperioden: kontinuitet är 
nödvändigt liksom tydliga regler, säger EU:s revisorer  

Antagandet av EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027 och den gemensamma 
jordbrukspolitiken (GJP) efter 2020 har försenats. Därför har Europeiska kommissionen 
föreslagit övergångsbestämmelser för 2021, så att jordbrukare i EU och landsbygdsutveckling 
kan få fortsatt stöd när den nuvarande politiken upphör 2020 och till dess att en ny GJP träder i 
kraft. Förseningarna innebär att EU:s potentiellt ambitiösare jordbrukspolitik kommer att 
fördröjas med minst ett år, varnar Europeiska revisionsrätten i ett nytt yttrande. Denna extra 
tid bör utnyttjas till att hantera klimat- och miljöutmaningarna i den europeiska gröna given, 
säkerställa tillförlitlig styrning av den framtida GJP och stärka dess prestationsramar, säger 
revisorerna. 

Kommissionen har föreslagit att den befintliga rättsliga ramen ska förlängas och att politiken ska 
fortsätta att finansieras på grundval av de belopp den har föreslagit för den fleråriga 
budgetramen för perioden efter 2020. Förslaget till övergångsförordning syftar till att skapa 
säkerhet och kontinuitet i beviljandet av stöd och till att säkerställa en smidig övergång från den 
nuvarande perioden till nästa. Förslaget till övergångsbestämmelser för 2021 utgår från att den 
nya GJP – som enligt de ursprungliga planerna skulle inledas den 1 januari 2021 – kommer att 
försenas med ett år. Revisorerna analyserade huruvida de föreslagna reglerna är tydliga i rättsligt 
hänseende och ekonomiskt välbetänkta samt vilka konsekvenserna blir för GJP efter 2020. 

”Läget i förhandlingarna mellan Europaparlamentet och rådet tyder på att det kan bli en 
utmaning att tillämpa den nya rättsliga ramen och de strategiska GJP-planerna från och med 
2022”, sade Joao Figueiredo, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för yttrandet 
”Denna tidslucka bör utnyttjas till att angripa de frågor som vi har tagit upp, särskilt när det 
gäller klimat- och miljöutmaningarna.” 

Kommissionens förslag ger medlemsstaterna möjlighet att förlänga sina landsbygdsprogram med 
ett år fram till slutet av 2021. Revisorerna betonar att medlemsstaterna bör angripa miljö- och 
klimatproblem med minst samma ambition som hittills eller högre när ”nya pengar” används 
enligt gamla regler. Revisorerna konstaterar även att utbetalningar till oriktiga jordbrukare som 
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förvärvar jordbruksmark för att få GJP-stöd har fått ökad uppmärksamhet och uppmanar 
kommissionen och beslutsfattare att utnyttja det extra året till att bedöma dessa risker och 
behovet av att se över de kriterier som anges i lagstiftningsförslagen om GJP efter 2020. De 
påpekar även att efterhandsutvärderingen av den nuvarande perioden skjuts fram till slutet av 
2026, vilket betyder att kommissionen ska utarbeta sitt förslag om GJP efter 2027 utan att fullt ut 
ha bedömt prestationen inom GJP 2014–2020.  

Meddelande till redaktörer 

År 2018 lade kommissionen fram ett förslag till ny GJP för perioden efter 2020 – med verkan från 
och med den 1 januari 2021 – enligt vilket stöd inte längre ska ges enbart för regelefterlevnad 
utan också ska baseras på prestation i förhållande till mål som fastställs i medlemsstaternas 
strategiska planer. Samma år avgav revisionsrätten yttrande nr 7/2018 över den föreslagna 
reformen och konstaterade att den inte levde upp till EU:s ambitioner om en miljövänligare och 
solidare, prestationsbaserad politik.  

Enligt kommissionens lagstiftningsförslag om GJP efter 2020 ska medlemsstaterna lämna in sina 
strategiska GJP-planer till kommissionen senast den 1 januari 2020. Om man inte kan enas om 
den nya fleråriga budgetramen under 2020 ska de nuvarande finansiella taken gälla under 2021. 
Övergångsförordningen gäller stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(Ejflu) och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och påverkar flera aspekter av GJP, 
inbegripet fleråriga åtaganden, miljö- och klimatambitioner, tidsplaner för betalningar och 
utvärderingsarrangemang. 

Europeiska revisionsrätten bidrar också till bättre lagstiftning i EU genom att offentliggöra 
yttranden över förslag till ny eller ändrad lagstiftning med finansiella effekter. Yttrandena 
används av de lagstiftande myndigheterna – Europaparlamentet och rådet – i deras 
lagstiftningsarbete. 

Revisionsrättens yttrande nr 1/2020 över kommissionens förslag till förordning om 
övergångsbestämmelser för GJP under 2021 och Sammanfattning av Europeiska revisionsrättens 
synpunkter från 2019 på kommissionens lagstiftningsförslag om nästa fleråriga budgetram finns 
tillgängliga på revisionsrättens webbplats eca.europa.eu.  

Presskontakt för yttrandet: 
Damijan Fišer – E: damijan.fiser@eca.europa.eu T: +352 4398-45510 / M: +352 621552224 
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