de voorzitter

Europees Parlement zet vervolgstappen richting nieuw GLB
De leden van de commissie landbouw van het Europees Parlement stemden op 1 april met ruime meerderheid in met de voorstellen die in een deelrapport voor een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
(GLB) opgenomen zijn. Deze keer werd gestemd over de nieuwe gemeenschappelijke marktordening en
werden de financiële kant, de milieumaatregelen en specifieke doelen onder de loep genomen. Een resem
amendementen op eerdere voorstellen passeerden de revue, waaronder het invoeren van een plafond voor
EU-steun. Een amendement over het correct gebruiken van productbenamingen haalde ook zonder probleem een meerderheid. Voor onze veehouders is dit amendement belangrijk: hiermee wordt verboden om
binnen de Europese Unie misleidend gebruik te maken van benamingen zoals steak, hamburger, escalope
of worst voor voedingsmiddelen waar geen vlees aan te pas komt. Het amendement vermeldt letterlijk dat
vlees gerelateerde termen en benamingen enkel en alleen “exclusief mogen gebruikt worden voor eetbare
delen van dieren”. Dit betekent dat, wanneer dit amendement ook de plenaire zitting van het Europees Parlement overleeft, dat er
een einde moet komen aan het misbruik van vleesbenamingen voor niet-vleeshoudende producten. Dit dossier houdt ons als ABS
reeds lang bezig en onze vele en verschillende tussenkomsten, vragen aan ministers en aan federale en europarlementairen werpen
nu eindelijk hun vruchten af. Opnieuw een dossier waar de aanhouder wint en een bevestiging voor onze klare en onbezoedelde
kijk op dossiers waar de belangen en toekomst van onze leden onder druk, zelfs in gevaar komen.
De rapporteur over de gemeenschappelijke marktordening, de Franse socialist Eric Andrieu, gaf na de stemming mee dat niemand
op de proppen moet komen over de vermeende rol van lobbywerk vanuit de veehouderij. Andrieu wil en moet, als consument, correct geïnformeerd worden over wat op zijn bord krijgt. Een valselijk gebruik van benamingen die niet stroken met wat aangeboden
wordt kan hem en de meerderheid van zijn collega’s niet bekoren. Een visie die we alleen maar kunnen toejuichen. Dat veganisten
en vegetariërs meteen groot onbegrip toonden voor de stemming was te verwachten, maar eindelijk lijkt het gezond verstand het
te zullen halen. Dat er in 2017 een uitspraak gevallen is bij het Europese Hof van Justitie ter bescherming van alles wat zuivelbenamingen betreft, heeft onmiskenbaar ook bijgedragen tot de goedkeuring van dit amendement.
De commissie landbouw wil daarnaast ook de lidstaten voldoende tijd nemen om hun strategisch plan op te maken en gericht beleid
voeren. Zo moet er worden voorzien dat er overal minstens 2 procent van de eerste pijler naar jongeren gaat. Dat is een bevestiging
van wat vandaag van toepassing is en dat kunnen we alleen maar toejuichen, maar met de dreigende afslanking van de totale
enveloppe voor het GLB dreigt het ook voor de jongeren een mager beestje te worden in de toekomst. Er immers nog steeds geen
politiek akkoord over het meerjarig financieel kader, de meerjaren begroting tot 2027, van de Europese Unie. Wanneer we daar meer
klaarheid over zullen krijgen blijft tot op vandaag onzeker. Dat we met die beslissing over de verkiezingen van eind mei heen zullen
gaan is nu reeds duidelijk. Ook de verdere afwerking van het landbouwvraagstuk, het GLB van de toekomst, wordt onvermijdelijk
een zaak voor het nieuwe Europese parlement.
Het zal er bijgevolg op aankomen om op 26 mei de juiste mensen op de juiste plaats te laten terechtkomen om onze belangen ten
volle te kunnen verdedigen. Dat is niet alleen voor het Europese Parlement zo, maar evengoed voor het Vlaamse en het federale
Parlement is het van belang dat we mensen kunnen laten zetelen die kaas gegeten hebben van onze sector. De recente ontwikkelingen en discussies rond het nieuwe mestdecreet bevestigen de nood aan mensen met voeling voor onze sector om ook op het
hogere politiek niveau gezond boerenverstand de bovenhand te laten halen op ideologische wensdromen.
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