de voorzitter

Europees cijferwerk in functie van coronaherstel,
wat met landbouw?
De Europese Commissie stelde haar eerste versie voor de meerjarenbegroting van de EU, het meerjarig
financieel kader (MFK) 2021-2027, voor op 2 mei 2018. Vanuit de landbouwsector kwam er toen terecht
scherp commentaar over de verdere afname van de middelen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor dezelfde periode. In aanloop naar de Europese top van 20 februari 2020 maakten we Europees
president Michel en Belgische Europarlementairen en ministers duidelijk dat er een bijsturing voor landbouw nodig was om alle toen gekende uitdagingen (Green Deal, klimaat,…) het hoofd te kunnen bieden.
Begin maart kwam corona alles overhoop halen, inclusief de financiering voor de volgende meerjarige
budgettaire periode. In het licht van de economische en sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie
stelde de Commissie op 27 mei 2020 een herziene meerjarenbegroting voor.

Het voorstel omvat een noodherstelinstrument, Next Generation EU genaamd, om de onmiddellijke schade van de coronapandemie
ongedaan te maken en het herstel een stevige impuls te geven. Het Commissievoorstel voor de nieuwe begroting van de EU loopt
nu op tot 1.850 miljard euro: een herziene meerjarenbegroting van 1.100 miljard euro voor de periode 2021-2027, aangevuld met een
tijdelijke verhoging met 750 miljard euro voor het herstelplan Next Generation EU.
Op het ogenblik dat dit editoriaal geschreven wordt resten er nog 2 dagen tot de volgende Europese Raad van staats- en regeringsleiders, een Raad waarop knopen kunnen doorgehakt worden. Met Duitsland mee aan het roer als voorzitter van de Europese Unie
zou het wel eens sneller kunnen gaan dan gedacht. De communicatie op 10 juli door Charles Michel, de voorzitter van de Europese
Raad, over zijn nieuwe voorstel voor de meerjarenbegroting van de EU en het herstelpakket kwam er niet zomaar. Zijn voorstel zal
dienen als uitgangspunt voor de besprekingen van de politieke leiders tijdens de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad
op 17 en 18 juli. Michel ziet verschillende “bouwstenen” waarbij de eerste bouwsteen, de omvang van het MFK, belangrijk is voor
onze sector. Het bedrag van 1.074 miljard om de gekende langetermijndoelstellingen van de EU te verwezenlijken is nog steeds
gebaseerd op het voorstel van 20 februari. De tweede en volgende bouwstenen slaan op het financiële luik en de voorwaarden
voor de lidstaten om middelen te kunnen ontvangen: de kortingen voor de “vrekkige landen” Denemarken, Duitsland, Nederland,
Oostenrijk en Zweden; het herstelfonds van 750 miljard; leningen en subsidies; een reële koppeling tussen het herstelplan en de
crisis, door ervoor te zorgen dat het geld naar de zwaarst getroffen landen en sectoren gaat en de zesde bouwsteen betreft bestuur
en voorwaardelijkheid, waarbij 3 belangrijke doelen moeten worden bereikt.
Het eerste doel zijn nationale plannen voor hervorming en veerkracht. Het tweede doel houdt verband met de klimaatverandering,
en voor het eerst stelt Michel voor om 30 % van de middelen voor klimaatgerelateerde projecten te bestemmen. Dat is volgens hem
van belang voor de jonge generaties en de toekomstige ambities van Europa. Klimaattransitie blijft, ook na corona, topprioriteit
en het herstel moet ook gericht zijn op de transformatie van de Europese economie. Uitgaven in het kader van het MFK en Next
Generation EU zullen moeten passen binnen de doelstelling van Europese klimaatneutraliteit in 2050, de EU-klimaatdoelstellingen
voor 2030, en de Overeenkomst van Parijs (de grote klimaatakkoorden). Het derde doel is zogenoemde “rechtsstatelijkheid” en
respect voor de Europese waarden. Michel pleit eens te meer voor een sterke koppeling tussen financiering en eerbiediging van
het bestuur en de rechtsstaat.
Bovenop de nu voorziene 1.850 miljard euro komt nog een schamele Brexit-reserve van 5 miljard. Die reserve moet dienen om
onvoorziene gevolgen op te vangen in de zwaarst getroffen lidstaten en sectoren, waaronder Vlaanderen met onze deels op de
Britten gerichte agro-voedingscluster.
Het kan nog een warme zomer worden

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