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Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens särskilda rapport. 
Hela rapporten finns på www.eca.europa.eu. 

Pressmeddelande 
Luxemburg den 14 november 2017 

 
 

Landsbygdsutveckling: den nya 
programplaneringsprocessen är för lång och komplex, 
säger EU:s revisorer 
Den nya processen för att planera EU:s landsbygdsutvecklingsutgifter är för lång och komplex 
och har brister som hindrar både prestationer och resultat, enligt en rapport från Europeiska 
revisionsrätten. Revisorerna konstaterade också att trots Europeiska kommissionens 
ansträngningar inleddes inte genomförandet av programmen tidigare och verkställandet av 
utgifterna gick till en början långsammare än under den föregående perioden. 

EU:s landsbygdsutvecklingspolitik syftar till att göra jordbruket mer konkurrenskraftigt, 
säkerställa hållbar förvaltning av naturresurser samt uppnå en balanserad utveckling av 
ekonomier och samhällen på landsbygden. EU avser att anslå nästan 100 miljarder euro till 
landsbygdsutveckling under perioden 2014–2020.  

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling ger finansiellt stöd till åtgärder som vidtas 
av medlemsstaterna genom nationella eller regionala landsbygdsprogram, vilka utarbetas av 
medlemsstaterna och godkänns av kommissionen. 

”Vid planeringen av en ny period finns alltid problemet att man måste börja innan korrekta och 
relevanta uppgifter finns tillgängliga från föregående perioder”, sade Janusz Wojciechowski, den 
ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Vi konstaterade att 
programplaneringsdokumenten är alltför komplexa och omfattande och ändå otillräckligt 
fokuserade på förväntade resultat”.  

Revisorerna undersökte huruvida EU:s nya strategiska ram för 2014–2020 återspeglade en ökad 
resultatinriktning och om den nya processen ledde till landsbygdsutvecklingsprogram av god 
kvalitet som skulle leda till bättre resultat.  

De konstaterade att även om ramen syftade till att öka resultatinriktningen var de godkända 
programmen långa och komplexa och hade brister som skulle hindra inriktningen på prestationer 
och resultat. De undersökte även programplaneringen för landsbygdsutvecklingspolitiken 2014–
2020 för att kontrollera om den gjorde att landsbygdsutvecklingsprogrammen kunde börja 
genomföras tidigare och att de negativa följderna av förseningar därmed kunde undvikas. De 
konstaterade att trots kommissionens ansträngningar inleddes inte genomförandet tidigare och 
verkställandet av de planerade utgifterna gick till en början långsammare än tidigare. 

För att förbättra processen rekommenderar revisorerna att kommissionen i framtiden 
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• ser till att dess förslag bidrar till utvecklingen av överensstämmelse mellan enskilda 
 program, 

• förenklar programplaneringsdokumenten och minskar antalet krav, 

• samarbetar med medlemsstaterna för att se till att rapporteringen för 2019 ger tydlig 
och utförlig information, 

• definierar de olika indikatorerna mer utförligt, 

• utvärderar erfarenheterna från det nuvarande systemet, 

• utarbetar sina förslag till landsbygdsutvecklingspolitik för perioden efter 2020 i god tid. 

Revisorerna rekommenderar också att Europaparlamentet, rådet och kommissionen överväger 
att anpassa den långsiktiga strategin till EU:s budgetcykel och gör en heltäckande genomgång av 
utgifterna innan en ny långsiktig budget fastställs. 

Särskild rapport nr 16/2017 Programplanering inom landsbygdsutveckling: mindre komplexitet 
och mer fokus på resultat behövs finns på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-
språk. 

 

 

 

 


