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Inledning
Den nuvarande rättsliga grunden för samfinansierade säljfrämjande åtgärder för
jordbruksprodukter är 2008 års rådsförordning (EG) nr 3/20081, som täcker hela politiken för 
säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter. Innehållet i de båda tidigare förordningarna 
(rådets förordning (EG) nr 2702/1999 av den 14 december 1999 och nr 2826/2000 av 
den 19 december 2000) ändrades inte nämnvärt genom denna förordning.
Programmen ska pågå i perioder på ett till tre år, och de kan gälla PR, säljfrämjande åtgärder 
och reklam vari särskilt betonas fördelarna med EU-produkter. De kan också gälla deltagande 
i arrangemang, varumässor och utställningar samt informationskampanjer. 
Programmen finansieras med vissa undantag med upp till 50 procent av EU. De årliga 
budgetanslagen har ökat betydligt under de senaste åren, från 17 miljoner euro 2002 till 
50 miljoner euro från 2007 och framåt. 

Revisionsrättens revision
Revisionen gällde informationskampanjernas och de säljfrämjande åtgärdernas 
ändamålsenlighet samt utgifternas korrekthet.
Revisionen inriktades på gällande förvaltnings- och övervakningssystem, i syfte att fastställa 
om man med hjälp av systemet kunde bevisa eller mäta åtgärdens inverkan, uppnå rimlig 
säkerhet om att programurvalet är korrekt och öppet samt uppnå rimlig säkerhet om 
utgifternas laglighet och korrekthet.
Revisionen genomfördes vid kommissionens tjänsteavdelningar och i Spanien, Frankrike och 
Italien (dessa tre länder står för nästan 45 procent av utgifterna), och inriktades främst på 
perioden från 2006 till första halvåret 2008.
Revisionsrätten bedömde de förfaranden som kommissionen och medlemsstaterna har infört 
för genomförandet av denna politik. Revisorerna besökte också, i varje medlemsstat, minst en 
förslagsställande organisation som erhöll stöd samt dess verkställande organ.

Revisionsrättens slutsatser
Revisionsrätten konstaterade att målet med åtgärderna – att främja europeiska 
jordbruksprodukter – formulerades utan att någon övergripande strategi eller några 
SMART-mål2 hade utarbetats. När det inte finns några SMART-mål mäts inte politikens 
resultat eller inverkan av de indikatorer som kommissionen har övervakat och spridit. Det 
tycks dock vara svårt att fastställa lämpligare indikatorer innan målen har formulerats på ett 
bättre sätt.

Revisionsrätten konstaterade att gemenskapsbudgeten för informationskampanjer och 
säljfrämjande åtgärder är relativt liten i förhållande till de många olika produkter, geografiska 
områden och teman som omfattas. Åtgärderna i sig kan därför inte ha någon betydande 

                                               
1 Rådet förordning om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre 
marknaden och i tredjeland (EUT L 3, 5.1.2008, s. 1).
2 I artikel 27.3 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1) 
anges följande: ”Specifika mål som kan mätas och förverkligas och som är relevanta och daterade” [”SMART” 
på engelska].
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inverkan i förhållande till målen. För att kunna ha det borde de på ett ändamålsenligt sätt 
sättas i ett större sammanhang av nationella och privata åtgärder. 

Revisionsrätten granskade ett urval av 30 program som avslutades under perioden 2006–2007 
för att mäta de enskilda programmens inverkan. De fann att uppgifterna i de flesta fall är 
tillräckligt detaljerade när det gäller redogörelsen av arbetet för att man ska kunna förvissa sig 
om att använda pengar och vidtagna åtgärder överensstämmer med målet för de säljfrämjande 
åtgärderna. Granskningen visade dock även att kommissionen inte har något formellt 
förfarande för att analysera verksamhetsrapporterna. Kvaliteten på de tillgängliga uppgifterna 
om bedömningen av resultaten är dessutom föga tillfredsställande, eftersom en kvalitativ 
bedömning av inverkan i flertalet fall inte är dokumenterad, och kvantitativa indikatorer oftast 
är av typen ”antal skapade kontakter”.
Revisionsrätten betonade att även om slutsatsen i flertalet utvärderingar är att åtgärderna har 
en positiv inverkan, så är det fortfarande svårt att mäta programmens ändamålsenlighet och 
effektivitet (förhållandet mellan kostnader och inverkan).

När det gäller urval och godkännande av programförslag konstaterade revisionsrätten att 
medlemsstaterna endast utförde ett begränsat arbete med förhandsurvalet. I syfte att 
uppmuntra medlemsstaterna att bli mer selektiva har kommissionen successivt förtydligat de 
kriterier som ska beaktas när programförslag utvärderas. Denna process pågår dock 
fortfarande.
Revisionsrätten konstaterade att kommissionen är betydligt mer selektiv när den godkänner 
förslag; andelen godkända förslag har sjunkit från 100 procent för perioden 2001–2002 till 
mindre än 50 procent för perioden 2006–2008. Urvalsprocessen sedan 2006 består i ett 
formellt och korrekt förfarande som är väldokumenterat. Kommissionen har samtidigt 
betydligt höjt kraven på vilka uppgifter som programförslagen ska innehålla.
Revisionsrätten konstaterade att vissa förbättringar fortfarande kan göras, exempelvis genom 
att tillämpa en homogen uppsättning objektiva kriterier, på ett mer formaliserat sätt följa upp 
problem som konstateras och svar som kommer in, samt kräva mer konkret information om 
programmens förväntade inverkan och hur denna ska mätas. Särskilt i fråga om inverkan 
konstaterade revisionsrätten att det är svårt att mäta ändamålsenligheten i varje program 
(liksom ändamålsenligheten hos politiken i dess helhet) om inga tydliga mål och indikatorer 
har fastställts på förhand.

Revisionsrätten konstaterade att medlemsstaterna, som är ansvariga för att kontrollera hur de 
förslagsställande organisationerna väljer verkställande organ, inte har tillräckligt 
formaliserade och systematiska förfaranden för denna kontroll. När det gäller valet av 
tjänsteleverantör var tidsfristen för anbudsinfordringar ibland mycket kort (vilket kan leda till 
att få anbud eller till och med endast ett anbud lämnas in), och i ett konkret fall ifrågasattes 
öppenheten i urvalet.

När det gäller uppföljningen av utgifterna konstaterade revisionsrätten att kommissionen 
under de två senaste åren har infört eller förbättrat sina förfaranden och verktyg för 
uppföljning av programmen och medlemsstaternas ansökningar om utbetalning. Trots de 
framsteg som gjorts håller man fortfarande på att förbättra de befintliga verktygen, vilket 
förklarar varför vissa kvarstående problem fortfarande upptäcktes vid granskningen.
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Revisionsrätten upptäckte kvarstående brister i vissa medlemsstater. I både Spanien och 
Italien visade det sig att de administrativa rutinerna fortfarande inte räckte till för att garantera 
att förvaltningen och kontrollerna av programmen uppfyllde kraven i förordningarna. Under 
revisionen påträffades samma typ av missförhållanden som de som kommissionen upptäckte 
2005 (kontrollerna uppvisade brister, fastställda tidsfrister iakttogs inte, gemenskapsbidraget 
på högst 50 procent överskreds). I såväl Spanien som Italien har åtgärder vidtagits för att 
åtgärda problemen, men det är för tidigt att avgöra om dessa förändringar har gett resultat.

Kommissionens svar
Kommissionen tackar Europeiska revisionsrätten för dess arbete och slutsatser och förtydligar 
ett antal frågor.

Kommissionen betraktar de fyra mål som anges i rådets förordning (EG) nr 3/2008 samt de 
specifika målen för var och en av de berörda produkterna på den inre marknaden som 
fastställs i bilaga I till förordningen, som SMART-mål.

Kommissionen betraktar gemenskapsbudgeten för informationskampanjer och säljfrämjande 
åtgärder som tillräcklig, eftersom den endast ska komplettera och förstärka medlemsstaternas 
åtgärder. Kommissionens tjänsteavdelningar är medvetna om de brister som påpekats av 
revisionsrätten i fråga om synergieffekter och komplementaritet mellan säljfrämjande 
åtgärder. Kommissionen försöker förbättra utformningen och genomförandet av programmen.

Som svar på de iakttagna svårigheterna att utvärdera programmens inverkan betonar 
kommissionen att den stora majoriteten av de program som revisionsrätten tar upp som 
exempel är sådana som valdes ut av medlemsstaterna före 2005. Dessa program omfattades 
alltså inte av de förbättringar som införts genom de nuvarande reglerna.
Sedan den 7 november 2008 har kommissionens tjänsteavdelningar utvecklat en enhetlig 
utvärderingstabell, och sedan den 15 februari 2009 har programmen för information och 
säljfrämjande åtgärder utvärderats med utgångspunkt i deras effektivitet, som kontrolleras 
enligt den nya utvärderingstabellen. Följaktligen kan kommissionen utvärdera alla program på 
ett objektivt sätt.

När det gäller upptäckta missförhållanden i anbudsförfarandena för att välja ut verkställande 
organ har kommissionen infört en ekonomisk korrigering för de medlemsstater där man har 
konstaterat bristande efterlevnad av dessa bestämmelser.

När det gäller bestämda medlemsstater har kommissionen gjort uppföljningsundersökningar 
2007 och 2008 efter de stora ekonomiska korrigeringarna som infördes för Spanien och Italien 
som en följd av 2005 års undersökning. Kommissionen har dessutom utfärdat 
rekommendationer till dessa medlemsstater för att stärka deras viktigaste kontroller och 
minska svagheterna i fråga om underentreprenörer.
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Kommentarer och rekommendationer från budgetkontrollutskottet för ett eventuellt 
infogande i förslaget till betänkande om ansvarsfrihet för kommissionen (budgetåret 
2008)

Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens rapport och stöder revisionsrättens iakttagelser 
och slutsatser.

Europaparlamentet uppmärksammar att kommissionen har förbättrat förvaltningen och 
kontrollen av utgifterna för säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter och är medvetet om 
de resultat som har uppnåtts. Parlamentet anser dock att kommissionen ytterligare bör 
förbättra flera aspekter.

Europaparlamentet beklagar att det nuvarande systemet inte gör det möjligt att mäta åtgärdens 
ändamålsenlighet. Även om politiken troligen har en positiv inverkan, är den väldigt svår att 
mäta, på grund av brist på konkreta mål, en uttrycklig strategi och lämpliga indikatorer.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att klargöra politikens mål, samtidigt som den 
ser till att den uttalade ambitionsnivån är förenlig med den budget som anslagits, och att tillse 
att det är specifika mål som kan mätas och förverkligas och som är relevanta och daterade 
(”SMART”) samt att fastställa och följa upp lämpliga resultatindikatorer.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att följa upp förbättringen av urvalsförfarandet, 
framför allt när det gäller kraven på information om åtgärdernas förväntade inverkan och hur 
denna inverkan ska mätas.

Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att bidra till förbättringen av urvalsförfarandet 
genom att kontrollera att förslagen är relevanta och genom att vara mer selektiva. Parlamentet 
uppmanar även medlemsstaterna att lämna information till kommissionen om nationella 
säljfrämjande åtgärder och stöd.

Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra de förfaranden för offentlig 
upphandling som används vid urval av verkställande organ, och i synnerhet att undvika 
mycket korta tidsfrister, systematiskt tillämpa formella förfaranden och se till att de 
förslagsställande organisationerna följer urvalsbestämmelserna.


