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Fra Klubbens møde i Fødevareministeriet med
afdelingschef Anders Mikkelsen
torsdag, den 13. oktober 2011
Formanden bød velkommen til afdelingschef Anders Mikkelsen, der holdt
et causerende oplæg om Danmark og EU-Formandsskabet.
Oplægget gav et vældig godt indtryk af alle de løse ender, der skal holdes
styr på, hvoraf nogle helst skulle knyttes sammen til et fremadrettet mønster.
Regeringsskiftet i Danmark giver naturligvis
en usikkerhed i sigtet med udviklingen i EU.
Dertil kommer, at Parlamentet efter Lissabontraktaten har fået større indflydelse og
langt flere beslutninger skal fremtidig træffes
som ”fælles beslutninger”.
Formandsskabet er nu en rullende proces og
gennemføres som ”delte formandskaber”,
dvs., at Danmark, der skal have formandskabet fra 1. januar 2012, deltager i det nuværende polske formandsskabs aktiviteter og vil
i efteråret 2012 assistere Cypern. Derefter vil
Irland og Ungarn få formandsskabet.
Under det danske formandskab forudsættes 200 forslag behandlet, og om
muligt gennemført. Dette er ganske urealistisk, bl.a. fordi en stor del af
forslagene ikke er færdigskrevne endnu. Et praktisk jordnært problem er
også at skaffe mødesale og tolke i tilstrækkeligt omfang til møderne under
formandsskabet i de talrige arbejdsgrupper og komiteer. Afdelingschefen
nævnte, at EU´s udenrigsminister, Ashton, har sat sig på 25 pct. af kapaciteten.
Også den parlamentariske side af beslutningsprocessen i Folketinget og i
Parlamentets mange udvalgs- og plenumbehandlinger er blevet endnu
mere tidskrævende. Et forslags tidsmæssige forløb vil efter afdelingschefen være 15 - 18 måneder.
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Der kommer nye udfordringer for landbruget, f. eks. Dyrevelfærd og nye
måder at tjene penge på, f. eks. leverandør til kraft/varmeværker. Landbrugsstøtten tænkes lagt om, således at der bliver tale om en arealbaseret
basisstøtte, som kan forøges ved at gennemføre landbrugsdriften på måder, der tager hensyn til miljøet, den såkaldte ”tilkøbsmodel”. Samtidig
ønskes forskningen forøget og gjort mere målrettet.
På fiskeriområdet står striden om, hvorvidt de fastlagte kvoter er for små i
forhold til, hvad ”biologien” kan bære.
For at undgå, at ulovligt fangede fisk kastet (døde) i havet igen, har man i
Danmark indført forsøg, hvorefter alt, hvad en fisker har fanget, skal bringes i land. Deltagerne i disse forsøg har fået installeret nogle særlige canadiske kameraer på kutterne. Disse kameraer sender til et kontrolrum, hvor
en inspektør og 3 studenter kan holde øje med, hvad der foregår på fartøjerne. Fiskere, der deltager i disse forsøg kan få op til 30 pct. større kvoter.
Fiskerikommissæren vil gerne indføre et sådant system i hele EU, helst i
løbet af ganske få år. Det vil dog ikke blive let at få i de store fiskerinationers tilslutning.
Afdelingschefens oplæg var meget levende og spændende. Det illustrerede meget godt de uendelig mange detaljer og hensyn i EU's landbrugs- og
fiskeripolitik, som skal samstemmes til et praktisk administrerbart system.
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