de voorzitter

Europese instellingen opnieuw (voorzichtig) op dreef
U herinnert zich dat we eind september de Europese Commissarissen voor handel, mededinging en landbouw aanschreven naar aanleiding van de handelsbelemmeringen die wij ondervinden als gevolg van de
uitbraak van Afrikaanse Varkenspest bij everzwijnen in het uiterste, meest zuidelijke, tipje van België. Sneller
dan verwacht vonden we gehoor en kregen we respons van de Europese Commissie, waarbij ons duidelijk
gemaakt wordt dat de Commissie onze opmerkingen ernstig neemt en tussenkomt waar nodig. Tsjechië,
bijvoorbeeld, werd tot de orde geroepen omdat zij ten onrechte extra eisen oplegden voor Belgische varkensvlees. De extra eisen en embargo’s die door derde, niet EU-landen opgelegd worden blijven een écht
probleem, terwijl alle lichten eigenlijk op groen zouden moeten staan. Zowat alle geëxporteerd varkensvlees
is immers afkomstig uit Vlaanderen, op honderden kilometers van de besmette zone. Vandaar ook dat we,
opnieuw, aangedrongen hebben bij het FAVV en de andere betrokken diensten en politici om te blijven hameren op het regionaliseringsprincipe. Daarmee bedoelen we dat nog meer moet gewezen worden op het
feit dat de besmette zone volledig geïsoleerd is en dat het Belgisch varkensproductiegebied perfect veilig
en volledig vrij is van Afrikaanse varkenspest. Het opnieuw openen van de markt voor India en Maleisië is
belangrijk en men moet in het kader van de regionaliseringstrategie extra in de verf gezet worden. Wat daar
kan, moet kunnen afgedwongen worden bij andere derde landen. Alleen zo kan de Vlaamse varkensprijs
opnieuw opleven van de klap die een maand geleden en daarna gegeven werd.
Verder stond deze week ook nog een ander belangrijk dossier op de agenda van de Commissie landbouw van het Europees Parlement, namelijk dat van de strijd tegen de oneerlijke handelspraktijken in de
agro-voedingsketen. Dit is en blijft hét stokpaardje voor het Algemeen Boerensyndicaat. Bij het ter perse
gaan was nog niet duidelijk hoe gestemd werd, maar de signalen die vanwege de voorzitter en leden van die
Commissie via sociale media verspreid werden laten ons toch het beste verhopen. Wanneer daar het licht
op groen komt om de oneerlijke handelspraktijken aan te pakken moet de triloog in gang treden, conform
het Verdrag van Lissabon. Daarmee moeten de Commissie, het Parlement en de Raad van ministers in
overleg gaan om te komen tot een breed gedragen Europees standpunt tegen oneerlijke handelspraktijken.
De volgende stap zal dan moeten gebeuren door de lidstaten en ook ons land zal kleur moeten bekennen.
Onze vraag om te voorzien in een echte waakhond, die mag bijten, blijft onverminderd overeind en herhalen
hier nogmaals en verder ook waar nodig.
Derde Europees punt op de agenda en onrechtstreeks belangrijk voor onze sector is de discussie rond het
gebruik van, of beter verbod op, bepaalde plastieken voorwerpen. Een verbod of uitfasering op plastiekverpakking en extra maatregelen om verspreide plastiekvervuiling te voorkomen liggen in lijn met onze
standpunten tegen zwerfvuil. Ook daar zien we onze vragen (traag) gehoord worden, weliswaar zonder dat
men in het Europees Parlement standpunten inneemt over statiegeld op blikjes of petflesjes. Dat blijft hoe
dan ook een teer punt op Belgisch en Vlaams niveau, maar het blijft een breed gedragen en maatschappelijk
zeer relevant thema, dat steeds meer gehoor krijgt bij lokale politici.
We hebben meteen een extra punt om toe te voegen aan de Vlaamse en federale verkiezingsagenda.
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