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Pressmeddelande 
Luxemburg den 20 juni 2022 

Investeringar i landsbygdsutveckling ger 
inte alltid varaktiga fördelar  
Sedan 2007 har Europeiska kommissionen betalat ut mer än 25 miljarder euro i 
landsbygdsutvecklingsmedel till projekt för att diversifiera EU:s landsbygdsekonomi och 
förbättra infrastrukturen i landsbygdsområden. Men enligt en särskild rapport som 
Europeiska revisionsrätten offentliggör i dag fanns det stora skillnader i hur framgångsrika dessa 
åtgärder var i de olika medlemsstaterna och sektorerna. Till exempel påverkas varaktigheten och 
lönsamheten för EU-finansierade projekt inom landsbygdsturism av svaga ekonomiska resultat 
och olagligt privat bruk. EU:s revisorer rekommenderar att Europeiska kommissionen utbyter 
information om hur medlen på bästa sätt kan kanaliseras mer ändamålsenligt till lönsamma 
projekt, för att minska risken för att projekt stöps om för privat bruk och utnyttja potentialen 
hos stora databaser. 

”EU har gjort betydande investeringar i åtgärder för att göra landsbygdsekonomin mindre 
beroende av jordbruket och skogsbruket, bevara och skapa arbetstillfällen och förbättra 
infrastrukturen i landsbygdsområden”, säger Viorel Ștefan, den ledamot av revisionsrätten som 
ledde revisionsarbetet. ”Men de projekt som EU finansierar på de här områdena bör vara 
varaktiga, och vi anser att EU bör göra mer för att främja projekt som ger långsiktiga fördelar och 
se till att EU-stödet ger valuta för pengarna.” 

Revisorerna analyserade en rad olika projekt som fick stöd från Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (Ejflu) och konstaterade att de flesta av dem fortfarande pågick i slutet av 
den lagstadgade femårsperioden. Detta gällde särskilt infrastrukturprojekt (till exempel stöd till 
förnyelse av byar eller byggande eller förbättring av väg-, vatten- och avloppsnät), eftersom 
infrastruktur i allmänhet är utformad för att vara under lång tid. Men en tredjedel av 
diversifieringsprojekten – projekt som syftar till att främja annan verksamhet än jordbruk eller 
stödja nya affärsmöjligheter – hade upphört med verksamheten när revisionen gjordes, även i fall 
där mycket stora investeringar hade gjorts. Investeringar i turistboenden hörde till de 
diversifieringsprojekt som oftast mottagit stöd.  
 
Revisorerna identifierade betydande skillnader mellan olika sektorer och medlemsstater. I Polen 
var till exempel projekt avseende tjänster till jord- och skogsbruk mindre varaktiga än projekt i 
andra sektorer under perioden 2007–2013. Under denna period hade turistboenden i flera 
medlemsstater fått stöd även när det inte var ekonomiskt lönsamt, och i vissa fall inleddes 
utredningar gällande privat bruk av byggnader som finansierats som turistboenden. Revisorerna 
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upptäckte andra fall där kostsamma projekt gällande turistboenden hade avslutats efter några få 
år. Vissa projekt kostade upp till 9 000 euro i EU-stöd för varje månad de var i drift.  
 
Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer till kommissionen inför programperioden 2023–
2027 för den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP). I synnerhet rekommenderar de att 
kommissionen bidrar till att sprida information om hur man bäst kan  
 

• se till att projekten är varaktiga, med beaktande av de olika typer av investeringar som får 
stöd,  

• samla in bevis på att finansierad verksamhet fortfarande pågår,  
• fastställa villkor i bidragsöverenskommelser som kräver att projekt som får stöd ska 

användas för avsett ändamål. 
  
Bakgrundsinformation  
Revisionsrätten analyserade också EU:s stöd till infrastruktur på landsbygden i särskild rapport 
25/2015, och noterade problem med varaktigheten i EU-finansierade investeringar även i särskild 
rapport 08/2018 och i särskild rapport 06/2011. 
 
Särskild rapport 12/2022 Varaktig landsbygdsutveckling: de flesta projekten pågår under den 
period som krävs, men mer varaktiga resultat kan uppnås finns på revisionsrättens webbplats. 
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