
	  

	  	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   Odder,	  den	  7.	  maj	  2014	  	  	  

Dansk	  Landbrug	  Midt-‐	  Østjylland	  anbefaler:	  
Stem	  på	  den	  rigtige	  EU	  kandidat	  25.	  maj	  
Selv	  om	  andelen	  af	  dansk	  jord	  under	  plov	  er	  den	  største	  i	  Europa,	  har	  Danmark	  ikke	  været	  repræsenteret	  i	  
EU	  Parlamentets	  Landbrugsudvalg	  i	  den	  seneste	  valgperiode.	  Det	  skal	  være	  slut	  nu	  iflg.	  DLMØ	  og	  går	  nu	  
aktivt	  ind	  i	  arbejdet	  med	  at	  få	  de	  ca.	  4.500	  medlemmer	  til	  at	  bruge	  deres	  stemme	  den	  25.	  maj	  på	  en	  
kandidat	  til	  EU	  Parlamentet,	  der	  ønsker	  at	  blive	  del	  af	  EUs	  Landbrugsudvalg	  i	  næste	  valgperiode	  

Tidligere	  har	  Venstre	  været	  repræsenteret	  i	  det	  55	  mand	  store	  Landbrugsudvalg	  i	  20	  år	  bl.a.	  med	  Niels	  
Busk,	  der	  sad	  i	  10	  år.	  I	  den	  nuværende	  valgperiode	  har	  Danmark	  kun	  været	  repræsenteret	  i	  det	  magtfulde	  
udvalg	  via	  stedfortrædere,	  hvis	  indflydelse	  på	  beslutningerne	  er	  meget	  begrænset.	  

-‐	  Vi	  vil	  gerne,	  at	  der	  kommer	  mindst	  en	  dansker	  i	  Landbrugsudvalget	  fra	  næste	  valgperiode,	  for	  det	  er	  
katastrofalt,	  at	  så	  stort	  og	  vigtigt	  et	  landbrugsland	  som	  Danmark	  ikke	  er	  repræsenteret	  og	  dermed	  
afhængig	  af	  beslutninger	  truffet	  af	  bl.a.	  en	  stor	  gruppe	  politikere	  fra	  de	  tidligere	  østeuropæiske	  lande,	  siger	  
formand	  Jens	  Gammelgaard.	  	  

Det	  seneste	  år	  har	  DLMØ	  bestyrelsen	  derfor	  holdt	  møde	  med	  nuværende	  parlamentsmedlem	  Christel	  
Schaldemose	  (soc.dem.)	  i	  Bruxelles,	  ligesom	  hun	  besøgte	  DLMØ	  bestyrelsen	  og	  diverse	  landbrugsrelaterede	  
virksomheder	  i	  2013.	  Her	  sagde	  hun	  bl.a.:	  
	  
-‐	  Vi	  kan	  jo	  se,	  at	  det	  har	  haft	  store	  konsekvenser	  for	  os,	  at	  vi	  ikke	  har	  siddet	  i	  Landbrugsudvalget	  de	  seneste	  
år.	  De	  nye	  medlemslande	  har	  til	  gengæld	  været	  stærkt	  repræsenteret,	  for	  de	  var	  meget	  hurtige	  til	  at	  lave	  
aftaler,	  da	  udvalget	  skulle	  sammensættes.	  Derfor	  er	  vi	  en	  række	  socialdemokrater	  fra	  Holland,	  
Storbritannien,	  Tyskland,	  Sverige	  og	  Danmark,	  der	  forener	  vores	  kræfter,	  så	  vi	  efter	  næste	  valg	  forhåbentlig	  
får	  en	  stærkere	  nordvest	  europæisk	  repræsentation	  i	  udvalget.	  

Også	  EU	  parlamentariker	  Jens	  Rohde	  (V)	  har	  flere	  gange	  været	  i	  forbindelse	  med	  DLMØ	  bestyrelsen	  og	  
deltog	  sammen	  med	  andre	  EU	  parlamentskandidater	  Bygholm	  Landbrugsskole	  sidst	  i	  april.	  Jens	  Rohde	  er	  
ligeledes	  meget	  interesseret	  i	  at	  blive	  fremtidigt	  medlem	  af	  Landbrugsudvalget,	  hvis	  han	  genvælges.	  	  

Ud	  over	  at	  opfordre	  sine	  mange	  medlemmer	  til	  at	  sætte	  kryds	  ved	  en	  kandidat,	  der	  ønsker	  en	  plads	  i	  EU	  
Landbrugsudvalget,	  mener	  DLMØ	  også,	  at	  man	  bør	  stemme	  ja	  til	  en	  fælles	  Patentdomstol,	  så	  det	  bliver	  
nemmere	  at	  tage	  patent	  på	  et	  produkt	  og	  efterfølgende	  beskytte	  patentet.	  	  

Ovenstående	  uddybes	  gerne	  af	  Formand	  for	  DLMØ,	  Jens	  Gammelgaard,	  på	  tlf.	  2127	  4014.	  

Billedtekster:	  	  
1.	  Christel	  Schaldemose	  (Soc.dem.)	  og	  Jens	  Rohde	  (V)	  besøgte	  Bygholm	  Landbrugsskole.	  Hvis	  de	  genvælges,	  
ønsker	  de	  begge	  at	  blive	  del	  af	  EUs	  Landbrugsudvalg	  
2.	  Christel	  Schaldemose	  besøgte	  sammen	  med	  DLMØ	  bestyrelsen	  landbrugsvirksomheder	  i	  2013	  


