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TOP FEM: L&F’s politiske prioriteter for EuropaParlamentets arbejde i foråret 2020

Landbrug & Fødevarer,
Bruxelles

Nedenfor følger Landbrug & Fødevarers topprioriteter i Bruxelles for forået 2020.

Green Deal: Ny EU klimalov
Kommissionsformand Ursula von der Leyen har bebudet et forslag til en ambitiøs europæisk klimalov
inden for sine første 100 dage på posten. L&F støtter målet om et klimaneutralt EU i 2050 samt en
reduktion af emmissioner på 55 % i 2030 – fælles handling i EU er både til gavn for klimaet og med
til at sikre mere lige konkurrencevilkår.
Von der Leyens klimalov er en anledning til, at EU markerer sig som en stærk global aktør: Klima bør
være en tværgående prioritet i EUs politik - ikke mindst EUs indsats i udviklingslande. Desværre
prioriteres landbrug og klima for beskedent i EUs udviklingspolitik. Blot 12% af midlerne i FNs grønne
klimafond, som EUs medlemslande er de største bidragsydere til, er hidtil gået til landbrugsprojekter,
selvom sektorens globale rolle for at indfri Parisaftalens mål næppe kan overdrives.
L&F, vores videnscenter for landbrug SEGES og den hollandske landbrugsudviklingsorganisation
Agriterra indgik i maj 2019 en rammeaftale om at overføre teknologi og knowhow om klimavenlig
landbrugs- og fødevareproduktion til udviklingslande og arbejde for, at Agriterra bliver den første
landbrugsaktør, der akkrediteres til FNs grønne klimafond. Vi håber, det kan være med til at sætte
gang i en øget mobilisering af europæisk og global klimafinansiering i landbrugs- og
fødevaresektoren – et ønske vi deler med eksperterne i FNs klimapanel.
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På længere sigt imødeser L&F, at Kommissionen tager initiativ til at understøtte ’carbon farming’ i
både EU og tredjelande. Det er afgørende, at landmænd i EU og globalt bliver bliver honereret for
den klimaindsats, der bliver leveret, hvilket kan ske i regi af EU og UNFCCC markedsmekanismer.

Green Deal: Den flerårige finansielle ramme 2021-2027
Den grønne omstilling skal finansieres. Kommissionens forslag til EU’s næste budgetramme 20212027 (MFF) reflekterer års debat med ønsker til nye udgifter til migration og forsvarsunion,
uddannelse og forskning. Brexit efterlader samtidig EU med et hul på omkring 12 milliarder euro
årligt. Kommissionen foreslår ’nye penge til nye initiativer’ og en delvis kompensation af Brexit-hullet
i kassen ved at hæve det nationale bidrag fra 1% til 1,1%. Det støttes af Tyskland, Frankrig og 21
andre EU lande, mens Danmark, Sverige, Østrig og Holland desværre fortsat er imod.
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L&F og den europæiske landbrugsorganisation Copa & Cogeca støtter Kommissionen og flertallet af
EU-landene i budgetspørgsmålet. Danmark bør søge reel indflydelse på udmøntningen af budgettet
frem for at forhale processen med negative konsekvenser for andre politikområder til følge.
Green Deal: EUs ’Jord til Bord’ strategi
Nye forædlingsteknikker (NBT), der er fremkommet som et resultat af fremskridt inden for
videnskabelig forskning, er en vigtig del af løsnigen på klimaudfordringen. L&F støtter en
videnskabelig tilgang til afgrødeforbedringer, som forbedrer planters modstand mod sygdomme og
øger fx tørketolerance, hvilket kan føre til højere udbytter samt højere ernæringskvaliteter og
opbevarings- eller forarbejdningskvaliteter – vigtige elementer i bestræbelser på at mindske
produkters klimaaftryk og undgå madspild. L&F bakker derfor op om Den europæiske
Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA) risikovurderinger.
Nogle EU-medlemsstater har lanceret eller er ved at lancere nationale obligatoriske
mærkningsordninger for visse fødevarer, hovedsageligt mejeriproducter, men også kød, der
anvendes i forarbejdede fødevarer. L&F er imod obligatorisk oprindelsesmærkning og
gastronationalisme, der kan vildlede forbrugere til at tro, at lokalt producerede produkter fx er mest
klimavenlige. L&F bakker derimod op om Kommissionens forslag om et miljømærke – Product
Environmental Footprint (PEF). En fælles EU-standard vil hjælpe forbrugere og myndigheder med at
vurdere, og benchmarke varers miljøpåvirkning med udgangspunkt i produkternes livscyklus.

Green Deal: Handel er del af løsningen
Såfremt der vedvarende vil være klimaambitionsforskelle på verdensplan, har Kommissionen
bebudet, at den vil stille forslag om en CO2-grænsetilpasningsmekanisme for udvalgte sektorer med
henblik på at reducere risikoen for kulstoflækage.
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L&F mener, at det er vigtigt at bakke op om en sådan CO2-grænsetilpasningsmekanisme, men at det
bl.a. er afgørende, at mekanismen i givet fald bliver WTO-kompatibel, så den ikke unødigt forstyrer
den internationale handel.
Frihandelsaftalen mellem EU og Mercosur forventes udmøntet i løbet af de kommende år.
Kommissionen bør – inden Europa-Parlamentet og Rådet stemmer om implementering af aftalen –
redegøre udførligt for anvendelsen af de klima- og markedsmæssige sikkerhedsklausuler som
Mercosur-aftalen indeholder, og som bl.a. vedrører den konkrete udmøntning og forvaltning af
aftalens toldkvoter, således at det undgås, at få store aktører kan sætte sig på den samlede import
af kød fra Mercosur.
Det er en hovedprioritet for L&F at fastholde eksisterende markedsadgang til UK og sikre lige
konkurrencevilkår i den fremtidige handel mellem EU og UK. Det vil dels sikre en så gnidningsfri
samhandel som muligt, dels sikre, at UK fortsat matcher EU’s standarder. Ønsket om ækvivalente
standarder for fødevarer efter Brexit, et ambitiøst fremtidigt handelsregime og ønsket om at undgå
en hård Brexit ved udløbet af overgangsperioden i 2020 deler vi med vores søsterorganisation i UK
og med Copa & Cogeca. Et hårdt Brexit ved udgangen af 2020 vil være en alvorlig udfordring for det
europæiske marked for landbrugsvarer og kan nødvendiggøre politisk intervention.
Den danske landbrugs- og fødevareklynge har meget store interesser i at sikre adgang til
eksportmarkederne, herunder gode handelsrelationer til både Kina og USA. L&F ønsker endvidere
fortsat fokus på åbning af nye markeder samt implementering af en revideret handelsaftale med
Mexico, implementering af frihandelsaftalen med Vietnam og forhandlinger af aftaler med lande i
Sydøstasien og Oceanien. I tilfælde af en hård Brexit vil markedsadgang til andre lande være
afgørende for den danske og europæiske landsbrugs- og fødevaresektor.
L&F støtter, at der findes konkrete løsninger på nogle af de væsentligste reformbehov i WTO, således
at WTO også fremadrettet kan være grundlaget for en regelbaseret international handelspolitik.
L&F støtter etableringen af en stærk ’trade enforcer’ som en ny funktion i EU’s handelspolitik som
bl.a. skal sikre, at indgåede handelsaftaler overholdes og udmøntes i overensstemmelse med
aftalens ordlyd, og at der i tilfælde af manglende overholdelse af aftalerne kan reageres hurtigt og
effektivt fra EU’s side.

Green Deal: Den fælles landbrugspolitik
L&F støtter en moderniseret og forenklet fælles landbrugspolitk efter 2020 som lægger op til, at
implementeringen af politikken i højere grad end hidtil lægges ud til medlemslandene. Landene skal
udarbejde en strategisk plan for, hvordan man implementerer politikkens ni målsætninger. Det skal
ske inden for rammerne af de to søjler: Søjle 1, som blandt andet er hektarstøtten og nye ecoschemes, og søjle 2, som er landdistriktspolitikken. Samlet set må målet ifølge L&F være, at EUs
landbrugspolitik understøtter landmændene mulighed for at producere bæredygtige landbrugs- og
fødevarer til konkurrencedygtige priser.
De strategiske planer skal indeholde ambitiøse eco-schemes i søjle 1, som fx kan anvendes til
klimatiltag, og som giver mulighed for at give landmændene en incitamentsbetaling – og dermed sikre
imødekommelse af både landmændenes og samfundets interesser i forbindelse med Green Deal.
Forslaget indeholder imidlertid en række knaster. Det er en trussel og en forvridning af
konkurrenceevnen, at medlemslandene får mulighed for at flytte op til en tredjedel af de direkte
betalinger i søjle 1 til søjle 2, mens regeringer i andre lande har mulighed for at flytte penge den
modsatte vej, hvilket er sket i Polen. L&F opfordrer derfor til, at denne fleksibilitet fjernes eller
begrænses. Hvis muligheden bevares bør midler overført til søjle 2 som minimum ledsages af en
obligatorisk national medfinansiering.

Svar på spørgsmål findes hos L&F
I tillæg til ovenstående følger L&F i Bruxelles og kolleger på Axelborg en række løbende sager; vi har
bl.a. øje på de vigtige trilogforhandlinger om bæredygtig finansiering.
Såfremt der er spørgsmål til ovenstående eller andre sager, hjælper vi gerne med at fremskaffe et
svar fra den relevante fagekspert på Axelborg, på SEGES eller fra vore medlemsvirksomheder.

