POLITIEK GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID

Europa evalueert,

Europa dicteert

De Europese Commissie publiceerde in december 2021 de evaluatie
van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 en de
gevolgen voor het nieuwe beleid 2023-2027. Volgens het rapport had
het GLB effectiever kunnen zijn als de landbouwers meer ambitie aan
de dag hadden gelegd bij de uitvoering in plaats van veranderingen
zo beperkt mogelijk te houden.
TEKST GUY NANTIER

D

e Europese landbouw staat aan de vooravond
van een nieuwe cyclus in het Gemeenschappelijk
landbouwbeleid (GLB). In tegenstelling tot het beleid in de periode 2014-2020 werden de Europese krijtlijnen voor de periode 2023-2027 uitgezet in een holistische
benadering, in dit geval de Green Deal, de Farm-to-Forkstrategie en de biodiversiteitsstrategie.
Het GLB voor 2023-2027 werd inmiddels in de meeste
lidstaten in nationale strategische plannen vertaald en
wacht nu op goedkeuring van de Europese Commissie.
Evaluaties zijn het belangrijkste instrument om de tastbare resultaten en effecten van het beleid te beoordelen.
De Europese Commissie publiceerde in december 2021
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de evaluatie van het GLB-beleid 2014-2020. Het rapport
is gebaseerd op twintig thematische evaluaties in de
periode 2014-2020 en op meer dan 200 indicatoren en
900 subindicatoren uit het gemeenschappelijk monitoring- en evaluatiekader (GMEK).

Landbouwinkomen, landbouwproductiviteit
en prijsstabiliteit
Tussen 2013 en 2019 steeg het gemiddelde factorinkomen
per arbeidskracht in reële termen met 15 procent tot
16.787 euro per voltijdse arbeidskracht (zie figuur 1).
(In België lag het factorinkomen in 2018 op 30.987 euro,
waarvan 25 procent directe inkomenssteun. In Nederland
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Figuur 1 – Niveau van het landbouw-factorinkomen in euro en procentueel aandeel
van de rechtstreekse steun in het factorinkomen in de EU-28 (bron: Europese
Commissie/DG Agri, december 2021)

was dit respectievelijk 43.462 euro en 9 procent, red.). Het
factorinkomen meet het inkomen uit landbouwactiviteiten dat kan worden gebruikt voor de betaling van eigen
en gehuurde productiefactoren: arbeid, land en kapitaal.
Deze stijging was vooral het gevolg van een aanzienlijk
toegenomen arbeidsproductiviteit, hoofdzakelijk door een
uitstroom van arbeidskrachten uit de landbouwsector.
Door directe inkomenssteun — goed voor circa 25 procent van het factorinkomen (gemiddelde voor 2014-2018)
voor meer dan zes miljoen begunstigden (2019) — konden landbouwers de inkomensdaling door lagere landbouwprijzen beter opvangen.
20 procent van de begunstigden van het GLB ontving
80 procent van de rechtstreekse betalingen. Maar deze
verhouding is vooral een afspiegeling van de verdeling
(en in sommige lidstaten van de concentratie) van grondbezit. De meeste grote begunstigden zijn familiebedrijven
met 20 tot 100 hectare die meer dan 7500 euro ontvingen. Ongeveer de helft van alle begunstigden bestaat uit
zeer kleine bedrijven van minder dan 5 hectare.
Het GLB 2014-2020 heeft geleid tot een aanmerkelijke

herverdeling van de rechtstreekse betalingen aan kleinere landbouwers en aan gebieden met natuurlijke beperkingen. Tussen 2017 en 2019 stegen de betalingen per
hectare aan landbouwers in de kleinste categorie (met
een productie van minder dan 8000 euro standaard-output) met 18 procent ten opzichte van 2011-2013.
Hoewel het verschil tussen landbouwinkomen en het
gemiddelde loon in de economie als geheel kleiner is
geworden, wordt dat verschil in het rapport aanzienlijk
genoemd. Het zou zo de aantrekkingskracht van het
werken in de landbouwsector ondermijnen en de generatievernieuwing beperken.
Het GLB bleef significant aan de voedselzekerheid bijdragen door gerealiseerde productiviteitswinsten en veerkracht op de handelsmarkten. Zo steeg de totale productiviteit van de landbouw in de EU met 6 procent in de
periode 2013-2019 (EU-27).
Via het GLB verleende Europa ook steun aan de verbetering van de organisatie van de toeleveringsketen; er waren in 2020 zo’n 7 procent meer erkende producentenorganisaties en branche-organisaties dan in 2016.
Sinds 2018 is de concurrentiepositie van de EU licht verbeterd en steeg het EU-aandeel in de werelduitvoer met
één procentpunt. De EU was in 2019 goed voor 18 procent van de wereldwijde uitvoer van landbouwproducten
en levensmiddelen.

Beheer van natuurlijke hulpbronnen, milieu
en klimaatactie
Agromilieu- en klimaatverbintenissen ondersteunen
praktijken die onder andere het verlies van organische
stof in de bodem beperken, de bodembiodiversiteit bevorderen en bodemverontreiniging verminderen.
Het GLB biedt een uitgebreid niveau van ‘basisbescherming’ voor het milieu op meer dan 80 procent van de
landbouwgrond in de EU. Meer gerichte vrijwillige ver-

‘Het grote verschil in inkomen ondermijnt de
aantrekkingskracht van werken in de landbouwsector’
Uit: EU-rapport GLB 2014-2020
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Figuur 2 – Ontwikkeling van broeikasgasemissies en landbouwproductie in de EU-28
(2005 = 100) (bron: Europese Commissie/DG Agri, december 2021)

De landbouw is
goed voor ongeveer
12,6 procent van de
totale emissie van
broeikasgassen in
de EU in 2017
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bintenissen die verder gaan dan deze ‘basisbescherming’,
hebben betrekking op 15 procent van de landbouwgrond
in de EU (2019).
Met 8 procent (+2,2%) van het totale gebruikte landbouwareaal in 2018 voor biologische landbouw is er in de
EU-27 een positieve trend merkbaar. Het GLB ondersteunde een aanzienlijke toename van het areaal biologische
landbouw. In 2019 kreeg 66 procent van de landbouwgrond in gebruik voor biologische landbouw GLB-steun.
De biologische landbouw verhoogde de biodiversiteit met
34 procent in vergelijking met de gangbare landbouw en
verhoogde de koolstofopslag (kg C/ha) in de bodem van
akkerland met 23,5 procent.
Het stikstofoverschot in de EU-27 is in tien jaar (20052015) min of meer stabiel gebleven op circa 50 kg N per
hectare per jaar. De doelstelling in het kader van de Farmto-Fork-strategie is om de nutriëntenverliezen op landbouwgrond tegen 2030 met 50 procent te verminderen.
Landschapselementen bieden veel voordelen voor agroecosystemen en het bredere milieu. Momenteel is ongeveer 0,5 procent van het landbouwareaal bedekt met
landschapselementen, 4,1 procent is braakliggend land.
De uitstoot van broeikasgassen door de landbouw is in de
EU sinds 1990 met meer dan 20 procent afgenomen,

maar sinds 2010 stagneert de uitstoot (figuur 2). Emissies
van de landbouw, mewt inbegrip van akkerland en graslanden, zijn goed voor ongeveer 12,6 procent van de totale broeikasgasemissies in de EU in 2017 (het aandeel
van de Belgische landbouw in die Europese broeikasgasemissie door de landbouw bedraagt in 2018 8,3%, het
Nederlandse aandeel 11,9%, red.).
Hoewel het terugdringen van de totale uitstoot uit de
landbouw van wezenlijk belang blijft voor het bereiken
van de EU-klimaatdoelstellingen, moet ook worden gewezen op de aanzienlijke toename van de output-efficiëntie.
Dit wil zeggen: minder uitstoot per eenheid output.
Voor beheerde landbouwgrond doet het GLB meer aan
beperking van de uitstoot dan voor de veestapel. ‘De
discussie over reductie van de uitstoot door de veestapel
kan echter niet worden beperkt tot inkrimpen van de
veestapel’, stelt het rapport. ‘Herkauwers houden marginale grond in stand, wat vaak bijdraagt aan koolstofvastlegging in extensieve productiesystemen.’ Verbeteren van
het veestapelbeheer moet volgens de commissie daarom
hand in hand gaan met minder consumptie en meer
duurzaamheid in voedingswijzen om de uitstoot door de
veestapel daadwerkelijk te verminderen. Daarnaast moet
volgens het nieuwe GLB het risico van de effecten van
koolstoflekkage, door bijvoorbeeld meer import uit landen die met een grotere klimaatvoetafdruk produceren,
worden verminderd.
Over het geheel genomen biedt het GLB een breed scala
aan instrumenten voor duurzaam beheer van natuurlijke
hulpbronnen en klimaatactie, maar hebben de lidstaten
niet alle kansen voor verbetering van de ecologische
duurzaamheid van de landbouw en voor meer klimaatactie benut. De EU-commissie velt als tussenbesluit dat
het GLB effectiever had kunnen zijn met een meer strategische benadering en gerichtere maatregelen en financiering en als de landbouwers meer ambitie aan de dag hadden gelegd bij de uitvoering in plaats van veranderingen
zo beperkt mogelijk te houden.

Generatiewissels en vermindering van
armoede in plattelandsgebieden
De krimp van de beroepsbevolking in de landbouw in de
EU vertraagde van 3,8 procent per jaar tussen 2005 en
2011 tot 1,4 procent per jaar tussen 2011 en 2019. Eind
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2019 kwam de werkgelegenheid uit op 9,1 miljoen voltijdequivalenten oftwel fte’s.
De vergrijzende landbouwbevolking is een van de grootste uitdagingen voor plattelandsgebieden in de EU,
omdat slechts 11 procent van de landbouwers in de EU
jonger is dan 40 jaar (2016).
Het GLB voorziet in financiële steun voor jonge landbouwers en in bankgaranties. Toch levert toegang tot kredietverlening alleen geen land op en in sommige regio’s zijn
de grondprijzen zeer hoog. Bovendien heeft in sommige
regio’s de inkomenssteun van het GLB de overdracht van
bedrijven aan nieuwe generaties en het vrijkomen van
land wellicht vertraagd, omdat die steun een compensatie
kan vormen voor ontoereikende nationale pensioenstelsels. Andere negatieve factoren — waaronder sociaalculturele factoren en bredere negatieve economische
prikkels voor de landbouw en een bestaan in plattelandsgebieden — doen de effecten van het GLB teniet.
De agrovoedingssector is in plattelandsgebieden goed
voor 40 miljoen banen. De landbouw en het GLB leveren
daardoor een aanzienlijke bijdrage aan de vermindering
van armoede in plattelandsgebieden. De arbeidsparticipatie op het platteland is toegenomen en de kloof met stedelijke gebieden is bijna verdwenen in 2018, toen 72 procent van de plattelandsbevolking in de leeftijd van 20 tot
64 jaar werkte.
Bovendien is het armoedecijfer op het platteland in de
EU-27 in de loop van de tijd gedaald van 30 procent in
2010 tot 23,7 procent in 2018. Het laat een aanhoudende
dalende trend zien tussen 2010 en 2018.
In het rapport besluit de commissie: ‘Tussen 2014 en
2020 hebben de maatregelen die in het kader van het
GLB zijn genomen, een economische, ecologische, sociale
en politieke meerwaarde voor Europa opgeleverd.’

Einde van de one-size-fits-all-benadering
‘Gelet op deze evaluatie en de toenemende maatschappelijke zorgen moeten de beleidsmakers echter meer doen
om de duurzaamheid van de Europese landbouw te ondersteunen, in overeenstemming met de Europese Green
Deal, de strategie van boer tot bord en de biodiversiteitsstrategie’, vervolgt de commissie in haar rapport.
‘Het landbouwbeleid moet namelijk meer bijdragen aan
de milieudoelstellingen en de hogere klimaatambitie die
zijn vastgelegd in de EU-klimaatwet. Voedselzekerheid
blijft weliswaar een politieke prioriteit. Om ervoor te
zorgen dat landbouwers overal in de EU voedsel kunnen
produceren, blijft rechtstreekse steun een relatief efficiënt instrument om het landbouwinkomen in een marktgericht systeem te ondersteunen.’
Maar klimaat en biodiversiteit behoren ook nadrukkelijk
tot de tien hoofddoelstellingen van het nieuwe GLB 20232027 (zie figuur 3).
Een nieuwe focus op voeding, gezondheid en dierenwelzijn behoort eveneens tot de uitdagingen van ons voedselsysteem. Voor de volgende periode staat ook in het
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Figuur 3 – De tien hoofddoelstellingen van het nieuwe GLB 2023-2027
(bron: Europese Commissie/DG Agri, december 2021)

beleid het bevorderen van modernisering van landbouwpraktijken, kennisuitwisseling, innovatie en digitalisering. Dit alles ten behoeve van alle doelstellingen van
het GLB in de drie dimensies van duurzaamheid: economisch, ecologisch en sociaal.
Het nieuwe GLB betekent het einde van de one-size-fitsall-benadering van de rechtstreekse steun, zegt de commissie over de gevolgtrekking van de evaluatie. ‘Lidstaten
krijgen via de nationale strategische plannen meer flexibiliteit bij het ontwerpen en combineren van de beleidsinstrumenten.’ Om voldoende milieu- en klimaatactie,
generatievernieuwing en herverdeling te waarborgen
wordt een deel van de steun op EU-niveau voor deze
specifieke gebieden gereserveerd.
Resultaatindicatoren leggen een verband tussen een EUmaatregel en zijn doel(en) om de vooruitgang bij de verwezenlijking van de doelen uit het strategisch GLB-plan te
meten. ‘Een nieuw prestatie- en evaluatiekader werd ontwikkeld met minder indicatoren dan voorheen en deze
zijn voor alle lidstaten gestroomlijnd’, besluit de commissie in haar rapport. ‘Het kader omvat ook alle doelstellingen met gekwantificeerde doelen om betere opvolging mogelijk te maken.’
Het is nu wachten op de goedkeuring van de nationale
strategische plannen en uitkijken naar de richting en de
snelheid waarmee deze beleidsplannen – vertrekkend
vanuit een verschillende startpositie – zullen bijdragen
aan de tien hoofddoelstellingen die – voor alle duidelijkheid – bindend zijn. l
Het volledige evaluatierapport van de Europese Commissie
over het landbouwbeleid 2014-2020 is te lezen op:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/
key-policies/common-agricultural-policy

‘Het nieuwe GLB betekent het einde van de
one-size-fits-all-benadering van de rechtstreekse steun’
Uit: EU-rapport GLB 2014-2020

veeteeltvlees FEBRUARI 2022

VV02-Europa.indd 19

19

07-02-22 08:45

