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De inkomens van landbouwers: de Commissie beschikt
niet over “toereikende gegevens”, aldus EU-controleurs
Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer is het systeem van de Europese Commissie waarmee
wordt beoordeeld op welke wijze de maatregelen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
(GLB) de inkomens van landbouwers ondersteunen, niet goed genoeg ontworpen en kent het aanzienlijke
beperkingen. Bijgevolg zijn er geen toereikende gegevens beschikbaar waaruit blijkt dat de inkomenssteun
voor landbouwers in het kader van het GLB een doeltreffende en doelmatige bijdrage levert aan de
doelstellingen van het GLB, aldus de controleurs.
Tussen 2014 en 2020 gaat er ongeveer 270 miljard euro – een derde van de EU-begroting – direct of indirect
naar de ondersteuning van het inkomen van landbouwers. Dit moet bijdragen tot een rendabele
voedselproductie in de hele EU en moet landbouwers van een redelijke levensstandaard verzekeren.
Volgens de nieuwe GLB-regels moet de Commissie het effect van landbouwsubsidies beoordelen in het licht van
de doelstellingen ervan. De controleurs onderzochten het ontwerp van het systeem van de Commissie voor
prestatiemeting met betrekking tot de inkomens van landbouwers en of de benodigde statistische gegevens
goed waren gedefinieerd en van voldoende kwaliteit waren. Zij constateerden dat het systeem niet goed genoeg
was opgezet en dat de gegevens aanzienlijke tekortkomingen kenden.
“Deze essentiële indicatoren, waarop de Commissie haar beoordelingen moet baseren, zijn onvoldoende
betrouwbaar en niet duidelijk genoeg gekoppeld aan GLB-maatregelen”, aldus mevrouw Rasa Budbergytė, het
voor dit verslag verantwoordelijke lid van de Europese Rekenkamer. “In hun huidige vorm kunnen zij niet
worden gebruikt om aan te tonen of de subsidies het gewenste effect hebben gehad en de inkomenskloof
tussen landbouwers en andere beroepsgroepen hebben verkleind.”
Er zijn geen representatieve gegevens beschikbaar over het beschikbare inkomen van landbouwhuishoudens,
aldus de controleurs, en er is geen betrouwbaar systeem voor de vergelijking van de landbouwinkomens met die
in andere sectoren ter rechtvaardiging van steun aan landbouwers. De Commissie of de lidstaten hebben er ook
niet altijd voor gezorgd dat de gebruikte gegevens van toereikende kwaliteit waren. Vage doelstellingen van
bepaalde GLB-maatregelen en het ontbreken van een uitgangswaarde maken het moeilijk te beoordelen of de
doelstellingen ervan zullen worden bereikt.

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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De controleurs bezochten zes lidstaten die samen goed zijn voor meer dan de helft van de bruto toegevoegde
waarde van de Europese landbouw en waarvan de landbouwers meer dan de helft van de EU-begroting voor
landbouw ontvangen, hoofdzakelijk in de vorm van de rechtstreekse betalingen: Duitsland, Spanje, Frankrijk,
Nederland, Polen en Roemenië.
De controleurs bevelen aan dat de Commissie:
•

een uitgebreider kader ontwikkelt voor het verstrekken van informatie over het beschikbare inkomen en
voor het vergelijken van het inkomen van landbouwers met de inkomens in andere sectoren van de
economie;

•

de belangrijkste instrumenten voor de meting van het landbouwinkomen verder ontwikkelt, zodat hun
potentieel beter kan worden benut;

•

ervoor zorgt dat de analyse van het inkomen van landbouwers wordt gebaseerd op indicatoren,
rekening houdend met de huidige situatie van de landbouw, en op toereikende en consistente gegevens
voor alle GLB-begunstigden. Dit kan worden gedaan door synergieën te ontwikkelen tussen bestaande
administratieve gegevens of door andere geschikte statistische instrumenten verder te ontwikkelen;

•

de huidige regelingen voor kwaliteitsborging voor de door de lidstaten opgestelde statistieken van het
bedrijfsinkomen versterkt.

Vanaf het begin van de volgende programmeringsperiode moet de Commissie:
•

passende operationele doelstellingen en uitgangswaarden vaststellen waaraan de prestaties van de GLBmaatregelen kunnen worden getoetst;

•

het huidige kader van prestatie-indicatoren voor evaluaties aanvullen met andere relevante gegevens
van goede kwaliteit om de bereikte resultaten te meten;

•

en de doeltreffendheid en doelmatigheid beoordelen van de maatregelen die zijn ontworpen ter
ondersteuning van het inkomen van landbouwers.

Noot voor de redactie:
De belangrijkste instrumenten die momenteel op EU-niveau beschikbaar zijn om de inkomens van landbouwers
te meten, zijn de landbouwrekeningen (LR) en het informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen (ILB).
De LR vormen de belangrijkste statistische bron van de Commissie voor het monitoren van de inkomens van
landbouwers op macro-economisch niveau. Het potentieel ervan is echter nog niet volledig benut en zij bieden
onvoldoende informatie over belangrijke factoren die relevant zijn voor het inkomen van landbouwers en voor
de economische waarde van de landbouw als geheel. Het ILB voorziet in inkomensgegevens voor
landbouwbedrijven, maar kent beperkingen: de beschikbare inkomensinformatie is onvolledig en een groot
aantal ontvangers van EU-betalingen ontbreken.
De Rekenkamer constateerde voor zowel de LR als het ILB gebreken in het beheer van de Commissie en de
lidstaten en zij stelde vast dat de kwaliteitsborgingsprocedures voor de gegevens nog niet geheel doeltreffend
waren. Dit beperkt de mogelijkheden van de Commissie om aan te tonen in hoeverre de doelstellingen van de
EU-maatregelen ter ondersteuning van het inkomen van de landbouwers zijn bereikt.
Speciaal verslag nr. 1/2016 “Is het systeem van de Commissie voor prestatiemeting met betrekking tot de
inkomens van landbouwers goed opgezet en gebaseerd op degelijke gegevens?” is beschikbaar in 23 EU-talen.

2

