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Impact van EU-investerings- en afzetbevorderingssteun op het
concurrentievermogen van de wijnsector niet duidelijk aangetoond,
aldus EU-controleurs
Een verslag dat vandaag door de Europese Rekenkamer (ERK) is gepubliceerd, onthult dat de behoefte aan een specifieke
investeringsmaatregel voor de wijnsector niet gerechtvaardigd is, aangezien dergelijke steun reeds bestaat in het
plattelandsontwikkelingsbeleid van de EU. Het verslag trekt tevens de rol van EU-subsidies ter bevordering van wijnen in
twijfel, aangezien deze subsidies vaak werden gebruikt voor het consolideren van markten in plaats van voor het veroveren
van nieuwe markten of het heroveren van oude markten.
"Het naast elkaar bestaan van soortgelijke investeringsmaatregelen in het kader van twee verschillende regelingen is een
bron van complexiteit en heeft in sommige lidstaten geleid tot vertraging bij de uitvoering of een buitensporig restrictief
toepassingsbereik voor subsidiabele investeringen", aldus de heer Jan Kinšt, het ERK-lid dat verantwoordelijk is voor het
verslag. "Wanneer de EU-steun ondernemingen ertoe aanzet hun eigen financiering voor afzetbevorderingsmaatregelen met
eenzelfde bedrag te verlagen, wordt deze in wezen een gedeeltelijke subsidiëring van de operationele kosten van deze
bedrijven. Dit is geen doelmatig gebruik van overheidsgeld."
De EU-controleurs constateerden dat er een gebrek is aan voldoende relevante informatie waaruit de resultaten blijken die
rechtstreeks aan de maatregelen kunnen worden toegeschreven. Wat betreft de investeringsmaatregel kunnen de effecten
niet eenvoudig worden onderscheiden van die van plattelandsinvesteringen. In het geval van afzetbevorderingsacties bleek
uit de controle dat EU-wijnen, ondanks de significante groei van de wijnexport naar derde landen in absolute termen, in de
belangrijkste derde landen waarop afzetbevorderingsacties zijn gericht, marktaandeel hebben verloren , en bleek dat de
export van EU-wijnen die niet in aanmerking kwamen voor steun ook is toegenomen.
Tussen 2009 en 2013 hebben de lidstaten 522 miljoen euro aan EU-middelen uitgegeven in het kader van de
afzetbevorderingsmaatregel. Voor 2014-2018 is er een grote toename in de middelen die aan de lidstaten worden
toegewezen voor deze maatregel (€1,16 miljard aan de EU-27). Gelet op de problemen die de lidstaten ondervonden om
het budget uit te geven dat in de periode 2009-2013 oorspronkelijk was bestemd voor afzetbevorderingsacties, bestaat er
een risico dat het budget voor 2014-2018 te hoog is vastgesteld, waardoor de toepassing van de beginselen van goed
financieel beheer in gevaar komt.

Dit persbericht wil slechts de kernboodschap weergeven van het door de Europese Rekenkamer vastgesteld speciaal verslag. Het volledige
verslag is te vinden op www.eca.europa.eu
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Noot voor de redactie:
De speciale verslagen van de Europese Rekenkamer (ERK) worden gepubliceerd gedurende het hele jaar en geven de
resultaten weer van geselecteerde controles van specifieke EU-begrotingsterreinen of beheersthema’s.
In dit speciaal verslag (nr. 9/2014) worden de vragen onderzocht werden gesteld in de titel: "Wordt de investerings- en
afzetbevorderingssteun van de EU ten behoeve van de wijnsector goed beheerd en zijn de resultaten wat betreft het
concurrentievermogen van EU-wijnen aangetoond?".
De EU-controleurs concludeerden dat het beheer van de investerings- en afzetbevorderingssteun ten behoeve van de
wijnsector tijdens de eerste door de controle bestreken jaren negatief werd beïnvloed door de tekortkomingen in de
opzet en uitvoering en dat de impact op het concurrentievermogen van EU-wijnen niet altijd werd aangetoond.
Op basis van haar opmerkingen doet de ERK de volgende aanbevelingen:
Voor de investeringsmaatregel:
• dient de Commissie, om de steunregeling te rationaliseren, de opname van de middelen bij te houden, de
behoefte aan de investeringsmaatregel te analyseren en te beoordelen of de wijnsector behoefte heeft aan
aanvullende investeringssteun ten opzichte van andere landbouwsectoren, en
• dienen de lidstaten het risico voor de zuinigheid te beperken door systematisch de redelijkheid van de
projectkosten en de financiële levensvatbaarheid van de aanvragers te beoordelen. De uitkomst van deze
beoordelingen moet adequaat worden gedocumenteerd. De Commissie dient ervoor te zorgen dat lidstaten deze
controles doeltreffend toepassen.
Voor de afzetbevorderingsmaatregel:
• dient de desbetreffende verordening de mogelijkheden voor individuele begunstigden te beperken om in iedere
programmeringsperiode een afzetbevorderingsprogramma in te dienen voor dezelfde doellanden. De Commissie
dient ook de reikwijdte van de maatregel te beperken met betrekking tot de subsidiabiliteit van merkenreclame
om meer de nadruk te leggen op het bevorderen van de toegang van het mkb tot de afzetbevorderingsmaatregel;
• dient de Commissie, om het risico op het buitenkanseffect zo klein mogelijk te maken, ervoor te zorgen dat de
lidstaten in hun selectieprocedures van begunstigden eisen dat zij duidelijk aantonen dat zij EU-steun nodig
hebben en dat normale exploitatiekosten niet worden gefinancierd uit de EU begroting;
• dient de Commissie te waarborgen dat bijkomende kosten zoals die voor uitvoeringsorganen en overheadkosten
naar behoren worden onderbouwd en dat zij beperkt blijven tot een maximumpercentage van de totale kosten;
• dienen de lidstaten te zorgen voor een toereikend controletraject waarbij afzetbevorderingssteun telkens is
gekoppeld aan specifieke en adequaat gedocumenteerde acties;
• dient de Commissie van de lidstaten te verlangen dat zij de resultaten van de afzetbevorderingsprojecten
nauwgezetter evalueren. Meer bepaald moeten de resultaten van de afzetbevorderingsacties op het niveau van
de begunstigde worden beoordeeld in plaats van op dat van de gehele EU-wijnsector. Lidstaten moeten de door
de begunstigden aan het einde van de afzetbevorderingsacties opgestelde verslagen beter benutten om de
resultaten ervan te beoordelen en te consolideren, en
• dient de Commissie, nadat er voldoende tijd is verstreken, te onderzoeken in hoeverre het budget voor de NSP's
voor de periode 2014-2018 aansluit op de behoefte van de EU wijnsector en de absorptiecapaciteit van de
lidstaten. Op basis van dit onderzoek dient de Commissie in voorkomend geval de begroting aan te passen om te
waarborgen dat deze de lidstaten stimuleert om efficiënter te zijn bij de toepassing van de maatregelen.
Zie ook een gerelateerd ERK-verslag over de wijnsector, Speciaal verslag nr. 7/2012: “De hervorming van de
gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt: voortgang tot op heden", dat hier te vinden is:
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_07/SR12_07_NL.PDF
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