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Ikke alle investeringer i udvikling af
landdistrikterne giver holdbare fordele
Europa-Kommissionen
har
siden
2007
brugt
over
25 milliarder euro
i
landdistriktsudviklingsfinansiering til diversificering af EU's økonomi i landdistrikterne og
forbedring af deres infrastruktur. Ifølge en særberetning, som Den Europæiske Revisionsret
offentliggør i dag, var der stor forskel på, hvor vellykkede disse foranstaltninger var i de
forskellige medlemsstater og sektorer. For eksempel er holdbarheden og levedygtigheden af EUfinansierede projekter vedrørende turisme i landdistrikterne påvirket af svage økonomiske
resultater og ulovlig privat anvendelse. Revisorerne anbefaler, at Kommissionen udveksler
oplysninger om, hvordan man bedst kanaliserer midler mere effektivt hen til levedygtige
projekter, at den mindsker risiciene for, at projekter omdirigeres til privat brug, og at den
udnytter store databasers potentiale.
"EU har foretaget betydelige investeringer i foranstaltninger, der skal gøre økonomien i
landdistrikterne mindre afhængig af landbrug og skovbrug, og som skal bevare og skabe job og
forbedre infrastrukturen i landdistrikterne," siger Viorel Ștefan, det medlem af Revisionsretten, der
ledte revisionsarbejdet. "Men EU-finansierede projekter på disse områder bør være holdbare, og vi
mener, at EU bør gøre mere for at fremme projekter, hvor EU-støtten giver langvarige fordele og
valuta for pengene."
Revisorerne analyserede en række projekter støttet af Den Europæiske Landbrugsfond for
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og konstaterede, at de fleste af dem stadig var i drift ved
udgangen af den lovbestemte femårsperiode. Dette var især tilfældet for infrastrukturprojekter
(f.eks. vedrørende støtte til landsbyfornyelse eller til anlæggelse eller forbedring af veje, vand- og
kloaknet), fordi infrastruktur generelt er bygget til at holde længe. Men en tredjedel af
diversificeringsprojekterne - dvs. projekter, der havde til formål at fremme ikkelandbrugsmæssige
aktiviteter eller støtte nye forretningsmuligheder - havde på revisionstidspunktet indstillet
aktiviteterne, selv når investeringsniveauet var meget højt. Investeringer i
turistindkvarteringsfaciliteter var blandt de mest almindeligt støttede diversificeringsprojekter.
Revisorerne konstaterede betydelige forskelle mellem forskellige sektorer og medlemsstater. I
Polen var projekter vedrørende landbrugs- og skovbrugstjenester f.eks. mindre holdbare end
projekter i andre sektorer i perioden 2007-2013. I denne periode blev
turistindkvarteringsfaciliteter støttet i flere medlemsstater, selv om de ikke var økonomisk
levedygtige, og i nogle tilfælde blev der iværksat undersøgelser om, hvorvidt der blev gjort privat
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brug af bygninger, der var blevet finansieret som turistindkvarteringsfaciliteter. Revisorerne
afslørede andre tilfælde, hvor dyre turistindkvarteringsprojekter blev lukket ned efter nogle få år.
Nogle projekter kostede op til 9 000 euro i EU-støtte i hver måned, de var i drift.
Revisorerne fremsætter en række anbefalinger til Kommissionen, der tager sigte på
programmeringsperioden for den fælles landbrugspolitik for 2023-2027. De anbefaler navnlig, at
Kommissionen bidrager til at formidle oplysninger om, hvordan man bedst kan:
•
•
•

sikre, at projekterne er holdbare, under hensyntagen til de forskellige typer investeringer,
den støtter
indsamle dokumentation for, at de finansierede aktiviteter stadig er i drift
fastsætte betingelser i tilskudsaftaler om, at støttede projekter skal anvendes til deres
tilsigtede formål.

Baggrundsoplysninger
Revisionsretten har også analyseret EU's støtte til infrastruktur i landdistrikterne i særberetning
nr. 25/2015, og den har desuden konstateret problemer med holdbarheden af EU-finansierede
samhørighedsinvesteringer i særberetning nr. 08/2018 og særberetning nr. 06/2011.
Særberetning nr. 12/2022 "Holdbarhed inden for udvikling af landdistrikterne: De fleste projekter
forbliver i drift i den krævede periode, men der er mulighed for at opnå mere varige resultater" kan
fås på Revisionsrettens websted.
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