
NL

 

 
Dit persbericht wil slechts de kernboodschap weergeven van het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer. 

ECA Press 
Mark Rogerson – Woordvoerder T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Persvoorlichter T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

Persbericht
Luxemburg, 12 december 2017

Vergroening van het GLB: inkomenssteun complexer 
en nog niet doeltreffend vanuit milieuoogpunt, aldus 
EU-controleurs 
Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer leiden betalingen die zijn opgezet om 
landbouwers aan te moedigen om te “vergroenen”, waarschijnlijk niet tot een aanzienlijke 
verbetering van de milieu- en klimaatgerelateerde prestaties van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid. De controleurs constateerden dat de nieuwe betalingen het systeem 
complexer maakten en slechts bij ongeveer vijf procent van de landbouwgrond in de EU tot 
andere landbouwpraktijken hadden geleid. 

Vergroening houdt een nieuw soort rechtstreekse betaling in die werd ingevoerd bij de 
hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van 2013. Deze was bedoeld om 
landbouwers te belonen voor hun positieve impact op het milieu die anders niet door de markt 
zou worden beloond. Het is de enige rechtstreekse betaling waarvan de belangrijkste vastgelegde 
doelstelling ecologisch is. 

De controleurs onderzochten of met vergroening een verbetering van de milieu- en 
klimaatprestaties van het GLB kon worden gerealiseerd in overeenstemming met de EU-
doelstellingen. Ze voerden gesprekken met de autoriteiten in vijf lidstaten: Griekenland, Spanje 
(Castilië en León), Frankrijk (Aquitanië en Nord-Pas-de-Calais), Nederland en Polen.  

“Vergroening blijft in wezen een inkomenssteunregeling”, aldus de heer Samo Jereb, het lid van 
de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het verslag. “Vergroening, zoals die 
momenteel wordt uitgevoerd, zal waarschijnlijk niet bijdragen tot een aanzienlijke verbetering 
van de milieu- en klimaatprestaties van het GLB.” 

De controleurs stelden vast dat de Europese Commissie geen volledige interventielogica voor 
vergroeningsbetalingen had ontwikkeld. Evenmin legde zij duidelijke, voldoende ambitieuze 
milieustreefdoelen vast die met vergroening moesten worden bereikt. Verder wordt de 
begrotingstoewijzing voor vergroening niet gerechtvaardigd door de verwezenlijking van de 
milieu- en klimaatgerelateerde doelstellingen van het beleid. Ze stelden eveneens vast dat 
vergroening waarschijnlijk geen substantiële voordelen voor het milieu en klimaat zou opleveren, 
met name omdat een aanzienlijk deel van de gesubsidieerde praktijken ook zonder de betaling 
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zouden zijn gevolgd. De controleurs schatten dat vergroening slechts bij ongeveer 5 % van de 
landbouwgrond in de EU heeft geleid tot veranderingen in landbouwpraktijken. 

Ten slotte constateerden ze dat de resultaten van het beleid de aanzienlijke complexiteit die 
vergroening aan het GLB toevoegt, waarschijnlijk niet rechtvaardigden. Dit is deels het gevolg van 
overlappingen tussen vergroening en andere GLB-milieuvereisten.  

De controleurs bevelen aan dat de Commissie bij de volgende GLB-hervorming een volledige 
interventielogica ontwikkelt voor de bijdrage van het GLB aan de milieu- en klimaatdoelstellingen 
van de EU. In haar voorstellen voor de hervorming moet de Commissie de volgende principes 
volgen: 

• Landbouwers mogen alleen toegang krijgen tot GLB-betalingen indien ze voldoen aan 
een reeks basismilieunormen. Sancties voor niet-naleving zouden voldoende afschrikkend 
moeten werken.  

• Willen landbouwprogramma’s voorzien in milieu- en klimaatbehoeften, dan moeten ze 
prestatiestreefdoelen en financiering omvatten waarbij rekening wordt gehouden met de 
gemaakte kosten en gederfde inkomsten als gevolg van activiteiten die verder gaan dan de 
basismilieuvereisten. 

• Wanneer lidstaten uit verschillende opties kunnen kiezen om het GLB uit te voeren, 
zouden ze moeten aantonen dat de door hen geselecteerde opties doeltreffend en doelmatig zijn 
voor het bereiken van de beleidsdoelstellingen. 

Noot voor de redactie 

De EU geeft 12 miljard euro per jaar uit aan de nieuwe vergroeningsbetaling, ofwel 30 % van alle 
rechtstreekse GLB-betalingen, en bijna 8 % van de hele EU-begroting. Voor landbouwers komt dit 
neer op een gemiddeld bedrag van 80 euro per hectare per jaar. Toen vergroening werd 
ingevoerd, haalden het Europees Parlement en de Raad de middelen voor vergroening bij de 
andere rechtstreekse betalingen weg. De totale begroting voor rechtstreekse GLB-betalingen is 
dus betrekkelijk constant gebleven.  

Vergroening valt onder gedeeld beheer, waarbij de Europese Commissie de 
eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de EU-begroting behoudt, maar de 
uitvoeringstaken aan de lidstaten delegeert. 

Speciaal verslag nr. 21/2017: “Vergroening: een complexere inkomenssteunregeling, die vanuit 
milieuoogpunt nog niet doeltreffend is” is in 23 officiële EU-talen beschikbaar op de website van 
de ERK eca.europa.eu. 

 


