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Mutti Merkel aan zet
Per 1 juli is het voorzitterschap van de Europese Raden gewisseld en het volgend halfjaar zit Duitsland in
de cockpit. “Mutti” Angela Merkel is aan zet en moet het schip Europa in rustiger water brengen. Of ze
daarin zal slagen is een open vraag waar we eind dit jaar meer zicht zullen op hebben. De voorbije maanden was er vanuit de Europese Unie niet echt sprake van een doortastend beleid en blijft het wachten op
eenduidigheid in visie tussen de verschillende lidstaten. Van bovenaf werd ook niet echt met duidelijke en
heldere stem gepraat en zo deed iedereen maar wat hij wilde.
Er moeten in de loop van de volgende maanden enkele moeilijke knopen ontward worden: de gevolgen
van de Covid-19 pandemie overwinnen en een volwaardige economische relance op poten zetten. Daarnaast is er de belangrijke Europese begroting, het Meerjarig Financieel Kader (MFK), waarover half juli
verder onderhandeld wordt na de eerdere vergaderingen op 20 februari en half juni. Die discussie is een heel belangrijke voor onze
sector: daar wordt beslist wat Europa de volgende zeven jaar nog wil investeren in haar landbouw en platteland. In aanloop naar
de MFK-top en op 20 februari gingen we daarvoor nog op ronde bij Europees president Charles Michel, bij Belgische toppolitici en
Europarlementairen en hielden we een actie aan het Schumanplein. Derde thema voor mutti is de Brexit en de onderhandelingen
over de toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk. Ook in dit dossier is onze stem belangrijk. Wars van discussies over meer
of minder lokale productie en consumptie, is en blijft het Verenigd Koninkrijk een buurland en een potentieel grote afnemer van
voedingsmiddelen uit Vlaanderen. Een goed akkoord met de Britten, zonder al te veel extra regeltjes en administratie, is daarom
niet te onderschatten voor onze Vlaamse land- en tuinbouw en visserijsector. Daarnaast komen in het tweede semester ook nog
klimaatbescherming, digitalisatie en de rol van de Europese Unie rol op het wereldtoneel op de Europese agenda. Een uitdaging
die kan tellen.
Wij kijken in ieder geval uit naar boeiende discussies en rekenen op verstandige keuzes en een duidelijk engagement pro sterke
Europese landbouw en voedselproductie. Onze sector kan mee de relance op Europees niveau helpen realiseren als eerste schakel
in het groter geheel van de agro-voedingscluster. Die staat of valt ontegensprekelijk met onze basisactiviteit: voedsel produceren.
Onze activiteiten zorgen ook voor tewerkstelling voor en na onze sector, want maar liefst 44 miljoen Europeanen verdienen hun
boterham in de voedselketen. Dat is 10 % van de totale bevolking van de EU en dit kan toch niet zo maar genegeerd worden?
Een sterk en volwaardig gemeenschappelijk landbouwbeleid moet onze activiteiten voor de volle honderd procent steunen. Dat
is enkel mogelijk met een toereikend budget, het leggen van de juiste accenten bij de vastlegging van de meerjarenbegroting en
een uitgesproken steun voor de eigen Europese normen en waarden. In een evenwichtig handelsbeleid is cruciaal om dat laatste
te honoreren. Dat Duitsland niet de grootste verdediger is van de landbouwbelangen in het afsluiten van vrijhandelsakkoorden is
genoegzaam bekend: de mogelijke “auto’s voor vlees”- overeenkomst met de Mercosurlanden komt grotendeels uit het hoofd van
Merkel. Gelukkig ligt dit dossier niet meer bovenaan de stapel dossiers en zit het er intussen bovenarms op met een aantal lidstaten
of regio’s die eindelijk de bui zien hangen en het gezond verstand terug gevonden hebben. Vlaanderen zit tot nader orde nog in de
club van fans van het Mercosur-akkoord. Wij blijven evenwel herinneren aan de negatieve kanten van wat op tafel ligt en herhalen
onze vraag om niet mee te gaan op de piste zoals die vandaag uitgetekend is.
Het wordt nog een boeiende zomer!

Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
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