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Det er katastrofalt, hvis Danmark ikke får en politiker placeret i Europa-Parlamentets landbrugsudvalg,
mener Dansk Landbrug Midt- Østjylland.
Når landmænd den 25. maj sætter krydset ved valget til Europa-Parlamentet,
skal de tænke sig om en ekstra gang og finde en kandidat, som de tror vil sidde i
Europa-Parlamentets landbrugsudvalg.
Det budskab kommer fra Dansk Landbrug Midt- Østjylland, der repræsenterer
landboforeninger og familielandbrugsforeninger.
»Vi vil gerne, at der kommer mindst en dansker i Landbrugsudvalget fra næste
valgperiode, for det er katastrofalt, at så stort og vigtigt et landbrugsland som
Danmark ikke er repræsenteret og dermed afhængig af beslutninger truffet af
bl.a. en stor gruppe politikere fra de tidligere østeuropæiske lande,« siger DLMØformand Jens Gammelgaard i en pressemeddelelse.
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Tidligere har Venstre været repræsenteret i det 55 mand store Landbrugsudvalg i
20 år, blandt andet med landmanden Niels Busk, der sad i EU-Parlamentet i 10
år. I den nuværende valgperiode har Danmark kun været repræsenteret i det
magtfulde udvalg via stedfortrædere, hvis indflydelse på beslutningerne er meget
begrænset. Udvalgets magt er steget, efter EUs nye Lissabon-traktat gav EUParlamentet magt over landbrugspolitikken.

Både Christel Schaldemose (S)
og Jens Rohde (V), her under et
besøg hos Bygholm
Landbrugsskole, ønsker at blive
medlem af landbrugsudvalget,
hvis de genvælges.

Det seneste år har DLMØ-bestyrelsen holdt møde med nuværende
parlamentsmedlem Christel Schaldemose (S) i Bruxelles, ligesom hun besøgte DLMØ-bestyrelsen og diverse
landbrugsrelaterede virksomheder i 2013.
Her sagde hun blandt andet ifølge DLMØ:
»Vi kan jo se, at det har haft store konsekvenser for os, at vi ikke har siddet i Landbrugsudvalget de seneste år. De nye
medlemslande har til gengæld været stærkt repræsenteret, for de var meget hurtige til at lave aftaler, da udvalget
skulle sammensættes. Derfor er vi en række socialdemokrater fra Holland, Storbritannien, Tyskland, Sverige og
Danmark, der forener vores kræfter, så vi efter næste valg forhåbentlig får en stærkere nordvesteuropæisk
repræsentation i udvalget,« sagde Christel Schaldemose ifølge DLMØ.
Også EU-parlamentariker Jens Rohde (V) har flere gange været i forbindelse med DLMØ-bestyrelsen og deltog sammen
med andre EU-parlamentskandidater Bygholm Landbrugsskole sidst i april. Jens Rohde er ligeledes meget interesseret i
at blive fremtidigt medlem af Landbrugsudvalget, hvis han genvælges.
Ud over at opfordre sine mange medlemmer til at sætte kryds ved en kandidat, der ønsker en plads i
Landbrugsudvalget, mener DLMØ også, at man bør stemme ja til en fælles Patentdomstol, så det bliver nemmere at
tage patent på et produkt og efterfølgende beskytte patentet.
fkk
Printet fra www.landbrugsavisen.dk 8. maj 2014.
Ophavsretten tilhører LandbrugsAvisen. Informationerne må alene anvendes til egen, ikke-kommerciel brug.
Artiklen findes på adressen:
www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2014/5/8/LandboforeningerKatastrofaltudendanskerinoegleudvalgiEU.htm

http://www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2014/5/8/LandboforeningerKata... 08-05-2014

