Kompromis om EUs syvårsbudget 2021-27
Budget + ”Corona-vækstpakke”
• Stort set uændret syvårsbudget – men højere
”kontingent” for landene pga Brexit
• Genopretningsfond: Ekstra €750 mia. i lån og tilskud

Landbrugsbudget minus 12%
•
•
•
•

I faste priser sammenlignet med 2014-2020
Samtidigt øgede grønne ambitioner
Muligt at flytte 40% fra S1→S2 og 30% fra S2→S1
Støttelofter bliver frivillige for landene
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Hovedindhold i strategier for Jord-til-Bord
og Biodiversitet
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Jord-til-bord

Fælles

Biodiversitet

Blandt andet:
• Mærkning
• Dyrevelfærd
• Madspild
• Link til CAP
• …

Blandt andet:
•
Pesticider
•
Antibiotika
•
Gødning
•
Økologi
•
…

+ 10 %
Blandt andet:
•
Udtagning af jord
•
Udvide beskyttet
naturareal
•
Vende udvikling for
bestøvere
•
…

- 50 %
- 50 %
- 50/20 %
25 %

Jord-til-bord og biodiversitet:

L&Fs hovedbudskaber
Baggrund:
EU er verdens største (netto)eksportør af landbrugs- og fødevarer

1. Konkurrenceevne, vækst og indtjening
2. Indre marked skal beskyttes
3. Opbakning til mål om bæredygtig produktion af fødevarer
4. Frontløberlande skal belønnes – ikke straffes
5. Innovation, forskning og udvikling er afgørende for at kunne levere
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Globalt pres for klimamål
FNs verdensmål: Medlemslandene skal lave nationale handlingsplaner

Parisaftalen: Forpligtet til at begrænse temperaturstigninger

Klimalov i EU: Foreslået reduktionsmål på 55 pct. i 2030
og klimaneutralitet i 2050. EU-reduktionsmål for Danmark
er 39 pct. i 2030 for ikke-kvoteomfattede sektorer.

Klimalov i DK: Reduktionsmål på 70 pct. i 2030

Klimalov i EU
• Foreslået reduktionsmål for EU 2030 på 55 pct.
• Rammelovgivning der sætter retningen
• Bl.a. kommende forhandlinger om ETS + EFS
• Fokus på
•

System for negative emissioner

•

Fortsat vækst og beskæftigelse

•

Fair byrdefordeling

Når Landbruget er det centrale valg!
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