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De landbouwsektor in de Europese begroting: enige opmerkingen

1. De totale begroting van de Europese Gemeenschap voor het jaar 1986 bedraagt 33.314 miljoen ECU. 

Daarvan komt in de huidige ramingen 20.688 miljoen ECU ten laste van de garantiesektor in de landbouw 

en 800 miljoen ECU ten laste van de sektor oriëntatie (landbouwstruktuurbeleid). In totaal neemt de 

landbouwsektor dus ongeveer 65 % van de totale begroting voor zijn rekening.

2. Dit Jaar is voor het eerst de nieuwe limiet voor de eigen middelen van de Europese Gemeenschap 

van 1,4 % van toepassing. Met de huidige begroting zitten de uitgaven van de Gemeenschap nog ongeveer 

3.200 miljoen ECU onder deze limiet. Dit betekent dat reeds in dit eerste jaar van toepassing van deze 

nieuwe BTW-limiet een niveau van 1,2 % bereikt is met de huidige begroting.

3. Door een aantal leden van de Commissie is echter reeds verklaard dat een aanvullende begroting 

voor dit jaar noodzakelijk zal zijn. Dit geldt met name op de volgende punten:

- de op dit moment in de begroting opgenomen kredieten voor het regionaal- en sociaal fonds zijn niet 

voldoende om de noodzakelijke uitgaven te dekken. Een aanvullend bedrag van 600 a 700 miljoen ECU is 

hiervoor noodzakelijk:

- door de sterk gedaalde koers van de dollar zullen de kosten voor de exportrestituties voor 

landbouwprodukten met ongeveer 1.000 miljoen ECU toenemen. Bij een verdere daling van de dollar zal dit 

tekort nog verder oplopen. Bij de opstelling van de begroting is uitgegaan van een dollarkoers van 1,2 ECU. 

Op dit moment is de dollar reeds tot 1,1 ECU gedaald;

- een door zowel de Commissie als het Parlement noodzakelijk geacht programma om de grote 

landbouwvoorraden in de komende vier jaar weg te werken zal ongeveer 2.000 miljoen ECU per jaar kosten.

Uit de bovenvermelde cijfers blijkt dat bij een dergelijke aanvullende begroting de Europese Gemeenschap 

reeds dit jaar door het plafond van de eigen middelen heen zal breken.

4. Daarnaast zullen vóór 1 april de landbouwprijzen voor dit jaar vastgesteld moeten worden. Op basis 

van de door haar gehanteerde objectieve methode heeft de COPA vastgesteld dat de landbouwprijzen dit jaar 

met 4,7 % gemiddeld zullen moeten stijgen. Wanneer alleen naar de produkten gekeken wordt waarvoor een 

produktiebeperking geldt (melk, wijn en suiker) betekent dit reeds een extra stijging van de uitgaven met 

ongeveer 430 miljoen ECU, nl.: melk 340, suiker 50 en wijn 40 miljoen ECU. Wanneer deze prijsstijging 

voor alle landbouwprodukten zou gelden, zou dit een extra stijging van de uitgaven met ongeveer 1400 

miljoen ECU op jaarbasis betekenen.

5. Uitgaande van deze desastreuse financiële situatie is het onverantwoord de problemen nog verder 

naar voren te schuiven. Verhoging van de 1,4 % BTW-grens zal veel politieke weerstand opleveren en 

terecht afhankelijk worden gesteld van de herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Eisso P. Woltjer.


