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Landsbygdsutveckling: EU:s revisorer har identifierat bra metoder som skulle 
kunna leda till verkliga besparingar på projektbidrag 

I en rapport som offentliggörs i dag visar Europeiska revisionsrätten att EU:s medlemsstater kan göra 
stora besparingar på projektbidrag inom landsbygdsutveckling och samtidigt garantera bättre valuta för 
pengarna. EU:s revisorer hittade visserligen många brister i medlemsstaternas kontroll av kostnaderna 
för landsbygdsutvecklingsbidrag, men identifierade fungerande och kostnadseffektiva metoder som 
skulle kunna användas i större utsträckning. Kommissionen godtar våra granskningsresultat och har 
meddelat att den tänker arbeta med medlemsstaterna för att förbättra kontrollen över 
landsbygdsutvecklingskostnaderna i nästa generation av landsbygdsutvecklingsprogram.  

”När stora belopp står på spel måste alla förvaltare av EU-budgeten, det vill säga kommissionen och 
medlemsstaterna, inrikta sig på att få rätt saker till bästa pris”, kommenterade Kevin Cardiff, den ansvarige 
ledamoten. ”Vi kan uppnå mycket större sparsamhet i landsbygdsutveckling om vi håller kostnaderna under 
kontroll: några hundra euro i besparingar på varje investering skulle kunna generera miljoner euro i totala 
besparingar. Varje besparing på 1 % skulle ge 500 miljoner euro i total vinst till 2020.” 

Medlemsstaterna genomförde ungefär hälften av de 100 miljarder euro i EU:s landsbygdsutvecklingsutgifter 
som planerades för 2007–2013 och gav bidrag för kostnaderna för investeringar och andra projekt som 
jordbrukare, företag, föreningar och lokala myndigheter i landsbygdsområden genomfört. 

EU:s revisorer konstaterade att medlemsstaterna redan hade tillgång till mer ändamålsenliga metoder för att 
kontrollera kostnaderna för dessa bidrag men att de inte tillämpade dem i någon större utsträckning. Det 
innebar att medlemsstaternas kontrollsystem var inriktade på att kontrollera priserna på de olika varorna eller 
arbetena i bidragsansökningarna och inte i samma utsträckning på att kontrollera om själva posterna var 
lämpliga. Kontrollerna var ibland tidskrävande men gav få garantier för att de godkända kostnaderna var 
rimliga. Till exempel jämförde en del medlemsstater kostnaderna med tillverkares listpriser som låg 25–30 % 
över de faktiska marknadspriserna. 

Revisorerna konstaterade att kommissionen inte erbjöd någon vägledning och inte heller spred god praxis i 
början av programperioden 2007–2013: den såg inte till att medlemsstaternas system var ändamålsenliga innan 
de godkände stora bidragsvolymer. Men sedan 2012 har kommissionen använt en aktivare och mer samordnad 
metod. Om den genomförs fullt ut med ett större fokus på sparsamhet bör det leda till en bättre ekonomisk 
förvaltning under programperioden 2014–2020. 
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Meddelande till redaktörerna 

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet 
av utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU.  

I särskild rapport nr 22/2014 Att uppnå sparsamhet: att hålla kostnaderna för EU-finansierade 
projektbidrag inom landsbygdsutveckling under kontroll undersöker revisionsrätten om de metoder som 
kommissionen och medlemsstaterna använde var de mest ändamålsenliga för att hålla kostnaderna för 
landsbygdsutvecklingsbidrag under kontroll. 

Vår granskning gällde kostnaderna för EU:s landsbygdsutvecklingspolitik. Vi inriktade oss på de bidrag som 
ges för kostnaderna för investeringar och andra projekt som jordbrukare, företag, lokala myndigheter och 
andra organisationer i landsbygdsområden genomför. Bidragen, som stod för ungefär hälften av de 
100 miljarder euro i EU-utgifter som planerades för perioden 2007–2013, förvaltades av medlemsstaterna 
under kommissionens överinseende. 

Till 2014 hade alla de 15 största landsbygdsutvecklingsprogrammen i medlemsstaterna de grundläggande 
system som krävs enligt förordningarna för att kontrollera landsbygdsutvecklingskostnaderna. Metoderna 
varierade och vi identifierade några väl utformade metoder för att hantera vissa risker. Men som framgår 
av översikten i bilaga IV till rapporten hade alla brister när det gällde de största riskerna, vilket innebar att 
kontrollen över kostnaderna för landsbygdsutvecklingsbidrag inte var tillfredsställande generellt sett. En 
analys av informationen från alla 88 landsbygdsutvecklingsprogram visar att det råder en liknande situation 
över hela EU.  

De största brister som konstaterades i utformningen av kontrollsystemen för 
landsbygdsutvecklingskostnader var att kommissionen inte i tillräcklig utsträckning hanterade risken för att 

o kraven var alltför specificerade, 
o bidragsgodkännanden grundades på alltför höga priser, 
o de kostnader som faktiskt ersattes inte var rimliga om ändringar av projektet skulle förekomma, 
o kravnivån och kontrollerna inte i tillräcklig utsträckning motsvarade risknivån. 

Vi drog slutsatsen att det finns stort utrymme att göra verkliga besparingar på projektbidragen inom 
landsbygdsutveckling under programperioden 2014–2020 med hjälp av bättre metoder för att kontrollera 
kostnaderna. Dessa besparingar skulle kunna ställas till förfogande för att finansiera nya projekt som leder 
till mer output och bättre resultat och till att målen uppnås i större utsträckning. Vi konstaterade även att 
det finns fungerande och kostnadseffektiva metoder för att minska de konstaterade riskerna – varav de 
flesta redan genomförs i en del landsbygdsutvecklingsprogram. I rapporten presenterar vi en förteckning 
över potentiella bra metoder som gäller de största riskerna. 

Väl utformade system är bara det första steget. Hur systemen genomförs i praktiken är också centralt. 
Revisionsrätten rekommenderar därför att kommissionen och medlemsstaterna tidigt under den nya 
programperioden kontrollerar att systemen fungerar effektivt och är ändamålsenliga med avseende på de 
risker som lyfts fram i denna rapport. 

Kommissionen godtar våra granskningsresultat och har meddelat att den tänker arbeta med 
medlemsstaterna för att förbättra kontrollen över landsbygdsutvecklingskostnaderna i de nya 
landsbygdsutvecklingsprogrammen. 


