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EU-controleurs: baseer toekomstige landbouwuitgaven op 
ambitieuze en relevante prestatiedoelen 
De Europese Rekenkamer riep er vandaag toe op de toekomstige uitgaven in het kader van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) te baseren op ambitieuze en relevante 
prestatiedoelen, en tegelijkertijd de vereisten inzake wettigheid en regelmatigheid volledig in 
acht te nemen. De middelen moeten ook daar worden uitgegeven waar zij aanzienlijke EU-
waarde toevoegen, aldus de controleurs. 

De oproep stond in een briefingdocument over de toekomst van het GLB, in reactie op de 
mededeling van de Europese Commissie over de toekomst van voeding en landbouw na 2020. 
Het GLB wordt momenteel herzien, aangezien de lopende zevenjarige periode voor de EU-
financiën in 2020 afloopt.  

Sommige GLB-maatregelen hebben volgens de controleurs onduidelijke doelstellingen. Zo 
ontbraken bij de doelstelling van de vergroeningsmaatregel die met de laatste GLB-hervorming 
werd ingevoerd - de bevordering van de milieuprestaties van het GLB - specifieke streefdoelen 
voor de bijdrage van de maatregel aan milieu en klimaat. Doelstellingen moeten waar mogelijk 
worden gekwantificeerd - niet alleen voor de output, maar ook voor resultaten en impact. 

“Het kan voorkomen dat financiering voor landbouw zo wordt toegewezen dat deze waarschijnlijk 
volledig wordt besteed, en niet zo dat deze in essentiële behoeften voorziet en resultaten 
oplevert”, aldus João Figueiredo, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is 
voor het briefingdocument. “Dit wijst op een bestedingscultuur in plaats van een 
prestatiecultuur.” 

De controleurs erkennen dat de Commissie een aantal aanbevelingen in acht heeft genomen die 
zij in de loop der jaren hebben gedaan, en de Commissie heeft haar ambitie geuit om met een 
nieuw prestatiegericht kader te komen. Zij merken echter op dat enkele van de statistieken niet 
voldoen aan de criteria die zij in eerdere verslagen hebben uiteengezet, en dat de ondersteunde 
maatregelen waarschijnlijk zullen lijken op die welke in het verleden werden ondersteund. 
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Er is momenteel geen statistisch EU-systeem dat informatie kan bieden over de levensstandaard 
van de landbouwbevolking. De controleurs hebben herhaaldelijk opgeroepen tot het produceren 
van dergelijke gegevens als inbreng voor beleid ter waarborging van een redelijke 
levensstandaard voor de landbouwbevolking, en met het oog op andere GLB-doelstellingen. 

Een kernonderdeel van de denkwijze van de Commissie is een “nieuw uitvoeringssysteem”, 
gebaseerd op meer flexibiliteit en subsidiariteit, waarbij de lidstaten meer verantwoordelijkheid 
krijgen voor de prestaties. Volgens de controleurs vergt dit nieuwe systeem, wil het succes 
hebben, het volgende: 

• maatregelen gebaseerd op deugdelijk wetenschappelijk en statistisch bewijs die duidelijk de 
gewenste resultaten opleveren; 

• relevante, ambitieuze en verifieerbare streefdoelen voor de nieuwe “strategische plannen 
voor het GLB”, die zijn afgestemd op EU-doelstellingen; 

• een robuust prestatiemonitoring- en -evaluatiekader; 

• een degelijke verantwoordings- en controleketen die zekerheid verschaft over zowel de 
naleving als de prestaties. 

 

Het briefingdocument “Toekomst van het GLB” van de ERK is in het Engels beschikbaar op de 
ERK-website (eca.europa.eu). Andere talen volgen binnenkort. 

 


