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Persbericht 
Luxemburg, 21 mei 2019 

Controleurs houden EU-bijdrage aan 
biodiversiteit in de landbouw tegen het 
licht 

De Europese Rekenkamer verricht een controle om na te gaan of het landbouwbeleid van de 
EU bijdraagt tot de instandhouding en vergroting van biodiversiteit. De controleurs zullen met 
name de opzet van de EU-biodiversiteitsstrategie en de toepassing hiervan in het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) onderzoeken. Zij zullen ook de uitvoering, 
monitoring en evaluatie van EU-financiering voor biodiversiteit in de landbouw beoordelen. 

Biodiversiteit in de landbouw verwijst naar alle ecosystemen en levensvormen die rechtstreeks 
verband houden met landbouw. Hieronder vallen zeldzame zaadvariëteiten en diersoorten, een 
groot aantal organismen zoals bodemfauna, onkruid, plagen, roofdieren en alle inheemse 
planten en dieren op of rond een landbouwbedrijf. Biodiversiteit in de EU neemt voortdurend 
sterk af, vooral als gevolg van landbouwactiviteiten. 

Aan de vooravond van de Internationale Dag van de Biodiversiteit hebben de controleurs een 
vooruitblik gepubliceerd op de controle van EU-steun aan biodiversiteit in de landbouw. Een 
vooruitblik op de controle verschaft informatie over een lopende controletaak. Dergelijke 
documenten zijn bedoeld als bron van informatie voor degenen die geïnteresseerd zijn in het 
gecontroleerde beleid of de gecontroleerde programma’s. 

“Wereldwijd wordt een miljoen soorten met uitsterven bedreigt, zo wordt in een recent 
internationaal verslag gewaarschuwd. In de EU is landbouw de grootste oorzaak van het verlies 
van biodiversiteit”, aldus Janusz Wojciechowski, het lid van de Europese Rekenkamer dat 
verantwoordelijk is voor de controle. “Onze controle zal bepalen in welke mate de EU-bijdrage 
heeft geholpen bij het tegengaan en zelfs terugdraaien van deze situatie.” 

https://www.eca.europa.eu/
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In 2011 stelde de EU haar huidige biodiversiteitsstrategie vast, die tot doel heeft het verlies van 
biodiversiteit tegen 2020 te helpen stopzetten. Een van de voornaamste streefdoelen is het 
verhogen van de bijdrage van de landbouw tot het ten minste in stand houden van hetzelfde 
niveau van biodiversiteit. Volgens ramingen van de Europese Commissie is voor de periode 
2014-2020 ongeveer 85 miljard EUR uitgetrokken voor de aanpak van het verlies van 
biodiversiteit. EU-steun voor biodiversiteit in agrarische gebieden is voornamelijk afkomstig uit 
het GLB. 

Tijdens deze controle zal de bijdrage van het landbouwbeleid van de EU in de periode 2014-2020 
aan het in stand houden en vergroten van biodiversiteit tegen 2020 worden beoordeeld. De 
controleurs zullen met name onderzoeken of: 

o de EU-biodiversiteitsstrategie en het GLB-rechtskader goed waren opgezet; 

o de Commissie en de lidstaten de bijdrage van de landbouw aan biodiversiteit hebben 
verbeterd; 

o de Commissie relevante, betrouwbare en actuele informatie en gegevens gebruikte voor 
het monitoren en evalueren van de biodiversiteit in agrarische gebieden. 

Voor de controle zullen bezoeken worden afgelegd aan vijf lidstaten: Duitsland, Ierland, Polen, 
Cyprus en Roemenië. 

 

Noot voor de redactie  

Het controleverslag zal naar verwachting medio 2020 worden gepubliceerd. 

Biodiversiteit is ook besproken in andere recente speciale verslagen van de ERK, met name die 
betreffende: 

- vergroening, waarin de controleurs hebben onderzocht of vergroeningsbetalingen de milieu- 
en klimaatprestaties van het GLB verbeterden;  

- het Natura 2000-netwerk, waarbij er nog aanzienlijke vooruitgang moet worden geboekt, 
willen de ambitieuze EU-doelstellingen ter bescherming van de biodiversiteit worden 
verwezenlijkt; 

- de doeltreffendheid van cross-complianceregels die subsidiebetalingen aan 
milieudoelstellingen koppelen; 

- bestrijding van eutrofiëring in de Oostzee, waarbij de controleurs hebben onderzocht of de 
maatregelen van de EU de lidstaten doeltreffend hebben geholpen om de 
nutriëntenverontreiniging terug te dringen. 

Op 6 mei 2019 bracht het intergouvernementeel platform voor wetenschap en beleid inzake 
biodiversiteit en ecosysteemdiensten zijn wereldwijde evaluatieverslag uit, waarin de gevaarlijke 
teloorgang van de natuur wordt benadrukt. 

 

 

 

 

https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=%7bD7000953-AF55-4CF5-9EB5-D88635FCD332%7d
https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=%7b4C0EEC06-92F4-4F1F-B77F-D8CEB2FFDE15%7d
https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=%7b938A0C67-D55F-4A20-A8C5-15EBF8F19953%7d
https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=%7b3E902325-279B-40B1-90CC-354A73F67155%7d
https://www.ipbes.net/
https://www.ipbes.net/

	Controleurs houden EU-bijdrage aan biodiversiteit in de landbouw tegen het licht

