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Het EU-landbouwbeleid in transitie: continuïteit en duidelijke 
regels zijn noodzakelijk, aldus de controleurs  

Er zijn vertragingen opgetreden bij het bereiken van overeenstemming over het meerjarig 
financieel kader (MFK) van de EU voor 2021-2027 en het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB) voor de periode na 2020. Daarom heeft de Europese Commissie een overgangsregeling 
voor het GLB in 2021 voorgesteld waarmee de verstrekking van financiële middelen aan EU-
landbouwers en voor plattelandsontwikkeling kan worden voortgezet na het aflopen van het 
huidige beleid in 2020 en totdat een nieuw GLB van kracht wordt. Door deze vertragingen zal 
het potentieel ambitieuzer landbouwbeleid van de EU met ten minste een jaar worden 
uitgesteld, waarschuwt de Europese Rekenkamer in een nieuw advies. Deze extra tijd moet 
worden gebruikt om de in de Green Deal uiteengezette uitdagingen inzake klimaat en milieu 
aan te pakken, een solide governance van het toekomstige GLB te waarborgen en het 
prestatiekader ervan te versterken, aldus de controleurs. 

De Commissie heeft voorgesteld het bestaande rechtskader te verlengen en het beleid te blijven 
financieren op basis van de bedragen die zij voor het MFK voor de periode na 2020 heeft 
voorgesteld. Deze voorgestelde overgangsverordening heeft tot doel zekerheid en continuïteit te 
bieden bij de verlening van steun en om de overgang van de huidige naar de volgende periode 
vlotter te laten verlopen. In de voorgestelde overgangsregels voor 2021 wordt ervan uitgegaan 
dat het nieuwe GLB, dat aanvankelijk op 1 januari 2021 van start zou gaan, een jaar vertraging zal 
oplopen. De controleurs hebben onderzocht of de voorgestelde regels juridisch duidelijk zijn en 
getuigen van voorzichtigheid op financieel gebied, en analyseerden de gevolgen ervan voor het 
GLB na 2020. 

“De stand van de besprekingen tussen het Europees Parlement en de Raad wijst erop dat de 
toepassing van het nieuwe rechtskader en de strategische GLB-plannen vanaf 2022 een uitdaging 
zou kunnen vormen”, aldus João Figueiredo, het lid van de ERK dat verantwoordelijk is voor het 
advies. “De tussenliggende periode moet worden gebruikt om de door ons aan de orde gestelde 
kwesties aan te pakken, met name in verband met de uitdagingen inzake klimaat en milieu.” 
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Het voorstel van de Commissie biedt de lidstaten de mogelijkheid om hun programma’s voor 
plattelandsontwikkeling met een jaar te verlengen tot eind 2021. De controleurs benadrukken 
dat de lidstaten met alle “nieuwe middelen” die in het kader van oude regels worden gebruikt 
ten minste dezelfde of hogere milieu- en klimaatambities moeten blijven nastreven als tot nu 
toe. De controleurs merken ook dat er steeds meer aandacht wordt besteed aan betalingen aan 
niet-echte landbouwers die landbouwgrond verwerven om GLB-betalingen te ontvangen en 
roepen de Commissie en de beleidsmakers op het extra jaar te gebruiken voor een beoordeling 
van de hieraan gerelateerde risico’s en de noodzaak om de criteria te herzien die in de 
wetgevingsvoorstellen inzake het GLB voor de periode na 2020 zijn vastgelegd. Zij wijzen er ook 
op dat de beoordeling achteraf van de huidige periode wordt uitgesteld tot eind 2026, wat 
betekent dat de Commissie haar voorstel voor het GLB na 2027 zou opstellen zonder de 
prestaties van het GLB 2014-2020 volledig te hebben beoordeeld.  

Noot voor de redactie 

In 2018 stelde de Commissie een nieuw GLB voor de periode na 2020 voor dat vanaf 1 januari 
2021 in werking zou treden en op grond waarvan betalingen niet langer zouden worden verricht 
om eenvoudigweg aan de regels te voldoen, maar ook gebaseerd zouden zijn op prestaties ten 
aanzien van de doelstellingen in de strategische plannen van de lidstaten. In hetzelfde jaar heeft 
de ERK Advies nr. 7/2018 over de voorgestelde hervorming uitgebracht en daarbij opgemerkt dat 
deze niet voldeed aan de ambities van de EU inzake een groenere en robuustere op prestaties 
gebaseerde benadering.  

Volgens de wetgevingsvoorstellen van de Commissie voor het GLB na 2020 zouden de lidstaten 
hun strategische plannen uiterlijk op 1 januari 2020 bij de Commissie moeten indienen. Indien 
het nieuwe MFK niet in 2020 wordt goedgekeurd, zouden de huidige financiële maxima in 2021 
van toepassing zijn. De overgangsverordening heeft betrekking op steun uit het Europees 
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en het Europees Landbouwgarantiefonds 
(ELGF), en heeft gevolgen voor verschillende aspecten van het GLB, waaronder meerjarige 
verbintenissen, de milieu- en klimaatambitie, de tijdschema's voor betalingen en de 
evaluatieregelingen. 

De Europese Rekenkamer draagt ook bij tot betere regelgeving in de Europese Unie door 
adviezen te publiceren over voorstellen voor nieuwe of gewijzigde wetgeving met financiële 
impact. Deze adviezen worden door de wetgevende autoriteiten — het Europees Parlement en 
de Raad –— gebruikt bij hun wetgevingswerkzaamheden. 

Advies nr. 1/2020 van de ERK over de door de Commissie voorgestelde overgangsverordening 
betreffende het GLB in 2021 en de opmerkingen van de ERK in het kort van 2019 over de 
wetgevingsvoorstellen van de Commissie voor het volgende MFK zijn beschikbaar op de website 
van de ERK (eca.europa.eu).  

Perscontact voor dit advies: 
Damijan Fišer — E: damijan.fiser@eca.europa.eu T: (+352) 4398 45 510 / M: (+352) 621 55 22 24 
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