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Plannen voor het volgende GLB moeten groener, volledig op
prestaties gebaseerd en beter controleerbaar zijn, aldus EUcontroleurs
Volgens een advies dat vandaag werd gepubliceerd door de Europese Rekenkamer blijft de voorgestelde
hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2020 achter bij de ambities van de EU voor een
groenere en robuustere aanpak die op prestaties is gebaseerd. De controleurs hebben een aantal andere
problemen met het voorstel vastgesteld, met name op het gebied van verantwoording.
Toen de Europese Commissie haar voorstel voor het nieuwe GLB na 2020 publiceerde, benadrukte ze dat milieuen klimaatdoelstellingen een hoge prioriteit zouden hebben. De controleurs erkennen dat de voorgestelde
hervorming instrumenten bevat om deze doelstellingen aan te pakken, maar die zijn niet duidelijk omschreven
en niet omgezet in gekwantificeerde streefdoelen. Bijgevolg blijft het onduidelijk hoe een groener GLB zou
kunnen worden beoordeeld of gemeten. Bovendien lijkt de schatting van de Commissie van de bijdrage van het
GLB tot de doelstellingen van de EU op het gebied van klimaatverandering onrealistisch, aldus de controleurs.
De controleurs merken op dat een groot aantal van de voorgestelde beleidskeuzes veel gelijkenissen vertoont
met het huidige GLB. In het bijzonder zou het grootste deel van de begroting blijven bestaan uit rechtstreekse
betalingen aan landbouwers op basis van een bepaald aantal hectaren grond die de landbouwers gebruiken of
waarvan ze eigenaar zijn. De controleurs merken echter op dat dit instrument niet geschikt is om veel
milieuvraagstukken aan te pakken en ook niet de doelmatigste manier is om een rendabel inkomen te
ondersteunen.
Met het voorstel worden essentiële wijzigingen ingevoerd in de manier waarop dat beleid in de praktijk zou
worden omgezet. De nadruk op naleving wordt verschoven naar prestaties, wat de controleurs toejuichen. Ze
vinden echter dat het voorstel niet de noodzakelijke elementen van een doeltreffend prestatiesysteem bevat.
Het nieuwe GLB zou meer prikkels voor prestaties moeten omvatten, alsmede doelstellingen die duidelijk
gekoppeld zijn aan output, resultaten en impact.
Een andere belangrijke wijziging is de herdefiniëring van subsidiabiliteit voor GLB-betalingen van de EU, maar
gezien de beperkingen van het voorgestelde model zal dit waarschijnlijk leiden tot een verzwakt
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zekerheidskader. Er zullen minder verificaties en controles zijn, die tevens inboeten aan doeltreffendheid, zo
stellen de controleurs.
“De stap naar een op prestaties gebaseerde beoordeling zou de noodzaak van controles van de wettigheid en
regelmatigheid niet wegnemen”, aldus João Figueiredo, het lid van de Europese Rekenkamer dat
verantwoordelijk is voor het advies. “Wij vrezen dat een wettelijke bepaling waarin wordt gesteld dat slechts
een zeer klein deel van de uitgaven in overeenstemming met de regels van de Unie moet worden gedaan, deze
regels zinloos zou kunnen maken en de toepassing van het EU-recht zou kunnen ondermijnen”.
De controleurs benadrukken ook het gebrek aan een robuust extern controlesysteem. Op grond van het voorstel
zou de Commissie geen controlestatistieken van betaalorganen en geen zekerheid inzake betalingen aan
afzonderlijke landbouwers van certificerende instanties ontvangen. De controleurs waarschuwen dat dit zou
leiden tot een verzwakking van de verantwoording van de Commissie. Daarnaast zou het moeilijker zijn een
single audit-benadering toe te passen, met name vanwege de kleinere rol voor certificerende instanties.

Noot voor de redactie
De Europese Rekenkamer draagt bij tot het verbeteren van de financiële governance van de EU door het
publiceren van adviezen over voorstellen voor nieuwe of gewijzigde wetgeving met financiële impact. De
adviezen worden gebruikt door de wetgevende autoriteiten – Europees Parlement en Raad – bij hun werk.
ERK-advies nr. 7/2018 over de voorstellen van de Commissie voor verordeningen betreffende het
gemeenschappelijk landbouwbeleid voor de periode na 2020 is momenteel in het Engels beschikbaar op de
website van de ERK eca.europa.eu; andere talen volgen te zijner tijd.
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