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Støtten til infrastruktur i landdistrikterne "kunne give
meget mere," siger EU-revisorerne
Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret giver de EU-finansierede projekter, der
skal udvikle landdistrikterne ved at anlægge veje, vandforsyningssystemer, skoler og andre
faciliteter, kun begrænset valuta for pengene. Nogle af disse udviklingsprojekter har haft en
positiv effekt i landdistrikterne, men revisorerne mener, at der kan opnås "væsentlig mere"
med de disponible midler.
Mellem 2007 og 2013 blev der tildelt 13 milliarder euro i EU-midler til infrastruktur i
landdistrikterne gennem medlemsstaternes landdistriktsprogrammer. De nationale midler bragte
det samlede beløb op på næsten 19 milliarder euro. Formålet var at styrke den økonomiske
vækst i landdistrikterne, gøre dem mere attraktive og forbedre deres forbindelser til større
infrastruktur. Der er flere andre finansieringskilder til rådighed til støtte for sådanne investeringer
på EU-niveau og på nationalt, regionalt og lokalt niveau.
I denne beretning vurderer revisorerne, om de foranstaltninger, som Europa-Kommissionen og
medlemsstaterne har finansieret, har givet valuta for pengene. Revisorerne besøgte fem
medlemsstater: Tyskland, Spanien, Italien, Polen og Rumænien. Selv om nogle af
infrastrukturprojekterne havde haft en positiv effekt i landdistrikterne, konstaterede revisorerne,
at medlemsstaterne og Kommissionen, som forvaltede projekterne i fællesskab, kun havde fået
begrænset valuta for pengene.
"Kommissionen og medlemsstaterne deler ansvaret for et meget stort antal infrastrukturprojekter
i landdistrikterne," siger Nikolaos Milionis, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for
beretningen. "Der kunne opnås meget mere, hvis de samarbejdede mere effektivt."
Medlemsstaterne havde ikke altid dokumenteret et klart behov for at anvende EU's fonde til
udvikling af landdistrikterne og fokuserede mere på at undgå dobbeltfinansiering end på at sikre
en effektiv koordinering med andre midler. Risikoen for, at projekter også ville være blevet
iværksat uden EU-midler, var ikke håndteret effektivt, selv om der blev konstateret en række
gode praksis. Udvælgelsesprocedurerne rettede ikke altid midlerne mod de mest
omkostningseffektive og bæredygtige projekter, og store forsinkelser i de administrative
processer indvirkede på foranstaltningernes produktivitet og effektivitet.
Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets særberetning.
Beretningen i sin helhed kan fås på www.eca.europa.eu
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Ofte manglede der pålidelige oplysninger om, hvad der konkret var opnået, hvilket gør det svært
at målrette den fremtidige politik og forvalte budgettet med fokus på resultater.
Siden 2012 har Kommissionen haft en mere proaktiv og koordineret tilgang, siger revisorerne.
Hvis denne tilgang anvendes korrekt, bør den kunne føre til bedre økonomisk forvaltning i
perioden 2014-2020. Revisorerne advarer dog om, at der sandsynligvis fortsat vil være svagheder
i koordineringen af midlerne og i resultatoplysningerne.
Revisorerne anbefaler følgende:
Medlemsstaterne bør have en mere koordineret tilgang til at støtte infrastruktur i
landdistrikterne, så de sikrer, at behovene og finansieringshullerne kvantificeres, at anvendelsen
af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne er berettiget, og at der opstilles klare og
specifikke mål for projekterne. De bør også sikre, at de mest omkostningseffektive projekter
udvælges, tage hensyn til investeringernes levetid, når de fastlægger bæredygtighedskrav, samt
overholde en rimelig tidsramme i forbindelse med godkendelse af projekter og afholdelse af
betalinger.
Kommissionen bør bygge videre på de første initiativer, der er truffet for at sikre en effektiv
koordinering, og vurdere, om de forskellige EU-midler, der skal anvendes til
infrastrukturinvesteringer, supplerer hinanden.
Med henblik på at forvalte budgettet med fokus på resultater bør Kommissionen og
medlemsstaterne indsamle rettidige, relevante og pålidelige data.

Særberetning nr. 25/2015 "EU's støtte til infrastruktur i landdistrikterne har potentiale til at give
væsentlig mere valuta for pengene" foreligger på 23 EU-sprog.
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