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Plattelandsontwikkeling: nieuw planningsproces te lang
en te complex, aldus EU-controleurs
Volgens een verslag van de Europese Rekenkamer is een nieuw proces om EU-uitgaven voor
plattelandsontwikkeling te plannen te lang en te complex en vertoont het tekortkomingen die
zowel de prestaties als de resultaten in de weg staan. De controleurs constateerden dat er
ondanks de inspanningen van de Europese Commissie niet eerder met de uitvoering van
programma’s werd begonnen en dat de uitgaven langzamer op gang kwamen dan in de
voorgaande periode.
Het EU-plattelandsontwikkelingsbeleid is erop gericht de landbouw concurrerender te maken,
een duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen te waarborgen en een evenwichtige
ontwikkeling van plattelandseconomieën en -gemeenschappen te bereiken. De EU is van plan in
de periode 2014-2020 bijna 100 miljard euro te besteden aan plattelandsontwikkeling.
Het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling verleent financiële steun voor
maatregelen die door de lidstaten worden uitgevoerd via nationale of regionale programma’s
voor plattelandsontwikkeling, die zijn opgesteld door de lidstaten en goedgekeurd door de
Commissie.
“Bij het plannen van uitgaven voor een nieuwe periode doet zich altijd het probleem voor dat
ermee wordt begonnen voordat er adequate, relevante gegevens uit voorgaande perioden
beschikbaar zijn”, aldus Janusz Wojciechowski, het lid van de Europese Rekenkamer dat
verantwoordelijk is voor dit verslag. “We hebben vastgesteld dat de
programmeringsdocumenten te complex en omvangrijk zijn en desondanks te weinig gericht op
verwachte resultaten”.
De controleurs onderzochten of in het nieuwe strategische kader voor 2014-2020 van de EU
meer nadruk werd gelegd op prestaties en of het nieuwe proces leidde tot programma’s voor
plattelandsontwikkeling van goede kwaliteit waarmee betere resultaten konden worden behaald.
Ze stelden vast dat, hoewel het kader een resultaatgerichte aanpak beoogt, de goedgekeurde
programma’s lang en complex waren en tekortkomingen vertoonden die de focus op prestaties
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en resultaten in de weg zouden staan. Ze keken ook naar de programmering voor het
plattelandsontwikkelingsbeleid tussen 2014 en 2020 om na te gaan of het mogelijk was
programma’s voor plattelandsontwikkeling eerder uit te voeren en zo de negatieve gevolgen van
vertragingen te vermijden. Ze constateerden dat de uitvoering, ondanks de inspanningen van de
Commissie, niet eerder van start ging en dat de geplande uitgaven langzamer op gang kwamen
dan voorheen.
Om het proces te verbeteren bevelen de controleurs de Commissie aan in de toekomst:
•
ervoor te zorgen dat haar voorstellen de samenhang tussen afzonderlijke programma’s
helpen ontwikkelen;
•
de programmeringsdocumenten te vereenvoudigen en het aantal vereisten terug te
brengen;
•

samen te werken met de lidstaten om ervoor te zorgen dat de verslaglegging voor 2019
duidelijke en uitgebreide informatie verschaft;

•

de verschillende indicatoren nauwkeuriger te definiëren;

•

de balans op te maken van de ervaring die met het huidige systeem is opgedaan;

•
haar wetgevingsvoorstellen met betrekking tot het plattelandsontwikkelingsbeleid voor
de periode na 2020 tijdig voor te bereiden.
Verder bevelen de controleurs het Europees Parlement, de Raad en de Commissie aan om de
langetermijnstrategie af te stemmen op de begrotingscyclus van de EU, en om een alomvattende
uitgaventoetsing uit te voeren voordat er een nieuwe langetermijnbegroting wordt vastgesteld.
Speciaal verslag nr. 16/2017: “Programmering van plattelandsontwikkeling: minder complexiteit
nodig en meer aandacht voor resultaten” is in 23 officiële EU-talen beschikbaar op de website
van de ERK (eca.europa.eu).

2

