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Pressemeddelelse 
Offentliggøres straks  

Luxembourg, den 15. december 2014  

Udvikling af landdistrikterne: EU-revisorerne peger på gode praksis, som vil 
kunne føre til reelle besparelser i forbindelse med projekttilskud 

En beretning, som Den Europæiske Revisionsret offentliggør i dag, viser, at EU's medlemsstater kunne opnå betydelige 
besparelser på tilskud til projekter om udvikling af landdistrikterne og samtidig sikre mere valuta for pengene. Selv om der 
blev konstateret mange svagheder i medlemsstaternes kontrol af omkostningerne til tilskud til udvikling af landdistrikterne, 
fandt EU-revisorerne også brugbare og omkostningseffektive metoder, som vil kunne anvendes mere bredt. Kommissionen 
accepterer disse konstateringer og har udtrykt, at den har til hensigt sammen med medlemsstaterne at arbejde på at 
forbedre kontrollen af omkostningerne til udvikling af landdistrikterne i forbindelse med den næste generation af 
landdistriktsprogrammer. 

"Med så store beløb på spil skal alle de, der forvalter EU-budgettet - Kommissionen og medlemsstaterne - koncentrere sig om at 
få de rigtige ting til den mest fordelagtige pris", bemærker Kevin Cardiff, det ansvarlige medlem af Retten. "Vi kan opnå bedre 
økonomi i forbindelse med udvikling af landdistrikterne ved at holde omkostningerne under kontrol: en besparelse på nogle få 
hundrede euro på hver enkelt investering vil samlet set kunne spare millioner af euro. Enhver besparelse på 1 % vil kunne give et 
samlet udbytte på 500 millioner euro i 2020.” 

Medlemsstaterne implementerede ca. halvdelen af de 100 milliarder euro i EU-udgifter, der var programmeret til udvikling af 
landdistrikterne i perioden 2007-2013, ved at give tilskud til dækning af omkostninger i forbindelse med investeringsprojekter og 
andre projekter, der iværksættes af landbrugere, virksomheder, sammenslutninger og lokale myndigheder i landdistrikterne. 

Revisorerne konstaterede, at medlemsstaterne allerede havde adgang til mere effektive metoder til kontrol af omkostningerne 
til disse tilskud, men disse blev ikke anvendt bredt. Som følge heraf var medlemsstaternes kontrolsystemer i højere grad gearet 
til at kontrollere de priser på enkeltelementer og arbejder, der var opgivet i ansøgningerne, og der blev ikke i samme grad lagt 
vægt på, om elementerne i sig selv var hensigtsmæssige. Kontrollerne var undertiden tidskrævende, men gav kun lidt sikkerhed 
for, at de godkendte omkostninger var rimelige. Nogle medlemsstater sammenlignede for eksempel omkostningerne med 
fabrikanternes listepriser, som lå 25-30 % over de faktiske markedspriser. 

Revisorerne konstaterede, at Kommissionen ikke gav vejledning og udbredte god praksis ved begyndelsen af 
programmeringsperioden 2007-2013: Den sikrede sig ikke, at medlemsstaternes systemer var effektive, før store mængder af 
tilskud blev godkendt. Men siden 2012 har Kommissionen anvendt en mere aktiv og samordnet tilgang. Hvis den følges 
konsekvent, og der sættes større fokus på sparsommelighed, skulle dette kunne føre til bedre økonomisk forvaltning i 
programmeringsperioden 2014-2020. 
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Bemærkninger til redaktører 

Den Europæiske Revisionsrets særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne af udvalgte revisioner 
vedrørende specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål. 

Denne særberetning (22/2014), som har titlen "Økonomisering: holde omkostningerne til EU-finansierede tilskud til 
landdistriktsprojekter under kontrol", sætter spørgsmålstegn ved, om de metoder, som Kommissionen og medlemsstaterne 
fulgte, var de mest effektive med hensyn til at holde omkostningerne til tilskud til udvikling af landdistrikterne under kontrol. 

Revisionen vedrørte de omkostninger, der er forbundet med EU's politik for udvikling af landdistrikterne. Den havde fokus på de 
tilskud, der ydes til dækning af omkostningerne til investeringsprojekter og andre projekter, der iværksættes af landbrugere, 
virksomheder, lokale myndigheder og andre organisationer i landdistrikterne. Disse tilskud, som udgjorde ca. halvdelen af de 
100 milliarder euro i EU-udgifter, der var programmeret til perioden 2007-2013, blev forvaltet af medlemsstaternes 
myndigheder under Kommissionens tilsyn. 

Pr. 2014 havde alle de 15 største landdistriktsprogrammer etableret de grundlæggende systemer til kontrol af omkostningerne 
til udvikling af landdistrikterne, som kræves i forordningerne. De anvendte metoder var forskellige, og Retten identificerede 
nogle, som var hensigtsmæssigt udformet til at imødegå bestemte risici. Men som det fremgår af oversigten i bilag IV til 
beretningen, var der svagheder i dem alle i forhold til de største risici, så samlet set blev omkostningerne i forbindelse med 
tilskud til udvikling af landdistrikterne ikke kontrolleret tilfredsstillende. En analyse af oplysningerne fra samtlige 88 LDP'er viser, 
at situationen er den samme overalt i EU.  

De største konstaterede svagheder ved udformningen af systemerne til kontrol af omkostninger til udvikling af landdistrikterne 
er, at man ikke i tilstrækkelig grad imødegår risiciene for: 

o overspecificering 
o at der godkendes tilskud på basis af priser, som er for høje  
o i tilfælde hvor projekterne ændres, at de omkostninger, der rent faktisk godtgøres, måske ikke er rimelige 
o at kravene og kontrollerne ikke i tilstrækkelig grad stemmer overens med risikoniveauet 

Retten konkluderede, at der ved hjælp af bedre omkostningskontrol er betydelige muligheder for at opnå reelle besparelser i 
forbindelse med tilskud til projekter om udvikling af landdistrikterne i programmeringsperioden 2014-2020. De sparede midler 
vil kunne anvendes til at finansiere flere projekter, hvilket igen vil medføre større output, resultater og målopfyldelse. Retten 
konstaterede også, at det var praktisk muligt at anvende omkostningseffektive metoder til afhjælpning af de påpegede 
svagheder - de fleste af dem blev allerede anvendt i forbindelse med nogle af LDP'erne. Beretningen giver en oversigt over 
potentielle gode praksis i forhold til de største risici. 

Hensigtsmæssigt udformede systemer er kun det første skridt. Det er også helt afgørende, hvordan de anvendes i praksis. 
Retten anbefaler derfor, at Kommissionen og medlemsstaterne tidligt i den nye programmeringsperiode kontrollerer, at 
systemerne fungerer produktivt, og at de er effektive i forhold til de risici, der peges på i denne beretning. 

Kommissionen accepterer disse konstateringer og har udtrykt, at den har til hensigt sammen med medlemsstaterne at arbejde 
på at forbedre kontrollen af omkostningerne til udvikling af landdistrikterne i forbindelse med den nye generation af 
landdistriktsprogrammer. 


