Artikel

En grønnere landbrugspolitik: "ingen grund til
at udskyde handling"
En grønnere fælles landbrugspolitik er afgørende, ikke blot for miljøet, men også for
samfundsøkonomien, og landmændene skal derfor tilbydes økonomiske incitamenter til at ændre den måde, som de forvalter deres landbrug på. Det var det overordnede budskab fra professor Alan Matthews fra Trinity College i Dublin, da han under en
workshop i landbrugsudvalget den 19. marts præsenterede en rapport om reformen
af den fælles landbrugspolitik.
Kommissionens forslag
Tredive procent af de direkte betalinger til landmænd i EU skal reserveres til landbrug, der
opfylder bestemte miljøkrav, herunder afgrødediversificering, landbrug med økologiske fokusområder og økologiske landbrug generelt.
Allen Matthews rapport
Professor Allen Matthews undersøger i sin rapport virkningerne af Kommissioenns forslag.
Matthews peger på, at der ikke lader til at være nogle ekstraomkostninger forbundet med
reformen, og at der derfor ikke er belæg for at udskyde den yderligere. Reformen indeholder konkrete forslag til finansiering af obligatoriske grønne standarder i hele EU, og Matthews opfordrer til iværksættelse af målrettede foranstaltninger. Endelig mener han, at reformen vil bidrage til bevarelsen af biodiversiteten og vandkvaliteten i EU.
Matthews har dog også en række spørgsmål til Kommissionens forslag. Forslaget indebærer, at der vil være to typer direkte betalinger til landbrugssektoren: en til grønt landbrug og en til almindeligt landbrug. Hvorfor skal der være to betalingstyper?, spørger Matthews. Han mener desuden, at der er afsat for få penge til grønt landbrug, hvilket der
skal rådes bod på i forbindelse med forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme
(2014-2020).
Næste skridt
Europa-Parlamentet modtog Kommissionens forslag til en reform af landbrugspolitikken i
oktober 2011, og efter Lissabontraktatens regler vil en aftale skulle nås via den almindelige lovgivningsprocedure, hvilket vil styrke Parlamentets forhandlingsposition markant.
Det forventes, at Parlamentets betænkninger til landbrugsreformen vil blive præsenteret i
juni, men flere MEPere antyder, at Parlamentet ikke vil stemme om forslagene, før de endelige tal for den næste flerårige finansielle ramme (2014-2020) er fastlagt.
Hvad er et økologisk fokusområde?

DA

•

Område designet til at levere økosystemtjenester

•

Biodiversitet, vand og jord beskyttes i disse områder

•

Kommissionen ønsker, at landmænd afsætter 7 % af deres jord til økologiske fokusområder
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