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Steun voor jonge landbouwers moet doelgerichter
worden toegewezen, aldus EU-controleurs
Volgens een nieuw verslag van de Rekenkamer wordt de EU-steun voor jonge landbouwers te
vaak gebrekkig gedefinieerd en worden de resultaten of impact niet gespecificeerd. De
controleurs roepen op tot een doelgerichtere toewijzing van steun om doeltreffende
generatievernieuwing te bevorderen.
De controle was gericht op de vier EU-lidstaten die het meest uitgeven aan jonge landbouwers (d.w.z.
landbouwers jonger dan 40 jaar): Frankrijk, Spanje, Polen en Italië. De controleurs constateerden
aanzienlijke verschillen tussen het beheer van betalingen in het kader van pijler 1, waarbij jonge
landbouwers 25 % boven op de rechtstreekse betalingen ontvangen, en betalingen in het kader van
pijler 2, die worden gedaan aan jonge landbouwers die zich voor het eerst vestigen.
De steun in het kader van pijler 1 berust niet op een deugdelijke behoeftenanalyse, weerspiegelt niet
de algemene doelstelling om generatievernieuwing te bevorderen, wordt niet altijd verstrekt aan
jonge landbouwers die deze nodig hebben en wordt soms toegewezen aan landbouwbedrijven waarin
jonge landbouwers slechts een ondergeschikte rol spelen. De lidstaten stemmen betalingen in het
kader van pijler 1 niet af op de steun voor jonge landbouwers in het kader van pijler 2. De steun wordt
verstrekt in een gestandaardiseerde vorm die in geen andere behoeften voorziet dan die aan
aanvullend inkomen. Het gemeenschappelijk toezicht- en evaluatiekader bevat geen
resultaatindicatoren.
Hoewel pijler 2 in het algemeen gebaseerd is op een vage behoeftenanalyse, komt in de
doelstellingen ervan deels de algemene doelstelling van het aanmoedigen van generatievernieuwing
tot uitdrukking. De steun voorziet meer rechtstreeks in de behoeften van jonge landbouwers aan
toegang tot land, kapitaal en kennis. Het steunbedrag is in het algemeen gekoppeld aan de behoeften
en is gemoduleerd, om landbouwers aan te zetten tot specifieke acties (bijv. het invoeren van
biologische landbouw, water- of energiebesparingsinitiatieven). Ondernemingsplannen zijn nuttige
hulpmiddelen, maar de kwaliteit ervan varieerde in de gecontroleerde lidstaten. De
beheersautoriteiten pasten niet altijd selectieprocedures toe waarmee prioriteit kon worden gegeven
aan de beste projecten.

Dit persbericht wil slechts de kernboodschap weergeven van het door de Europese Rekenkamer vastgestelde speciaal verslag.
Het volledige verslag is terug te vinden op www.eca.europa.eu.
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“Doeltreffende steun voor jonge landbouwers is van essentieel belang voor de duurzaamheid van
landbouw gedurende verschillende generaties”, aldus Janusz Wojciechowski, het lid van de Europese
Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor dit verslag. “Maar we troffen weinig bewijs aan waaruit
bleek wat de uitkomst van deze maatregelen was en of jonge landbouwers er daadwerkelijk mee
worden geholpen, vooral vanwege de ontoereikende gerichtheid ervan en de slechte kwaliteit van de
indicatoren.”
Hoewel er aan het eind van de periode 2007-2013 selectiecriteria voor projecten werden ingevoerd,
konden de beste projecten daarmee niet worden geselecteerd omdat de minimumdrempels te laag
waren ofwel niet bestonden. In sommige lidstaten werd de begroting meteen aan het begin van de
programmeringsperiode opgebruikt, zodat er geen middelen meer beschikbaar waren voor
landbouwers die zich later vestigden.
“Om de steun doeltreffend te maken, moeten de EU en de lidstaten eerst beter definiëren wie ze willen
ondersteunen en wat het verwachte resultaat zou moeten zijn van de Europese bijstand, en zich
daarna pas concentreren op het meten van de geboekte vooruitgang”, stelde de heer Wojciechowski
verder.
De controleurs bevelen aan dat de Europese Commissie en de lidstaten:
•
hun interventielogica verbeteren door behoeften grondiger te analyseren en door
doelstellingen vast te stellen waarin het doel om generatievernieuwing te bevorderen tot uitdrukking
komt;
•
de maatregelen doelgerichter inzetten door middel van een betere selectie van projecten en
gebruikmaking van ondernemingsplannen;
•
hun toezicht en evaluaties verbeteren aan de hand van door de lidstaten ontwikkelde beste
praktijken.

Noot voor de redactie
Het totaalaantal landbouwers in de EU (zonder Kroatië) is de afgelopen tien jaar in rap tempo gedaald
van 14,5 miljoen landbouwers in 2005 tot 10,7 miljoen landbouwers in 2013. Het aantal jonge
landbouwers daalde in diezelfde periode van 3,3 miljoen tot 2,3 miljoen. Terwijl de aantallen in alle
leeftijdsgroepen daalden, bleef het percentage jonge landbouwers in de landbouwpopulatie met ruim
20 % betrekkelijk stabiel. Er bestaan echter aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten.
De EU heeft voor de periode tussen 2007 en 2020 9,6 miljard euro aan steun toegewezen aan jonge
landbouwers om het concurrentievermogen van landbouwers te verbeteren en generatievernieuwing
in de landbouw te bevorderen. Met inbegrip van cofinanciering door de lidstaten van de
vestigingsmaatregel in het kader van pijler 2 bedraagt de overheidssteun in totaal 18,3 miljard euro.
Bijna 200 000 jonge landbouwers hebben tijdens de periode 2007-2013 EU-steun ontvangen om zich
te vestigen.
Speciaal verslag nr. 10/2017: “EU-steun voor jonge landbouwers moet doelgerichter worden
toegewezen om doeltreffende generatievernieuwing te bevorderen” is in 23 EU-talen beschikbaar op
de website van de ERK (eca.europa.eu).
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