INTERNATIONELLA PERSPEKTIV
Nyhetsbrev från LRF om internationella frågor

Återhämtning, kraft och tillhörighet*
är ledorden för Frankrikes
ordförandeskap i EU
”Om jag i en fras skulle sammanfatta vårt
kommande ordförandeskap skulle det vara
att vi ska röra oss från
ett Europa av samarbete inom våra gränser
till ett Europa som har
kraft i världen – ett Europa som är helt suveränt, fritt att göra sina
egna val och som är
herre över sitt öde”, så
inledde president Macron presskonferensen
där han presenterade
målsättningarna för det
franska ordförandeskapet våren 2022.
Det är stora visioner när
Emanuel Macron talar om
EU eller l’Europe, som
han säger. Men lite står
den franske presidenten
ändå på jorden för han
konstaterar också att ett
ordförandeskap alltid får
dubbla mål. Vi ska självklart driva på för våra egna
prioriteringar, konstaterar
Macron men föra EU-arbetet framåt. Scenen för det
kommande halvåret beskriver han som komplicerad
med flera år av olika kriser,
både externa och interna.
Och kriserna är inte slut.
Men i utmaningarna är
den europeiska enigheten
ovärderlig, förklarar president Macron.
När president Emanuel Macron avslutat talet
på sin nästan två timmar
långa presskonferens om
de franska ambitionerna
inför landets första ord-

förandeskap för EU på
13 år i EU, blir den första
kommentaren och frågan:
Det känns som ni skulle
behöva snarare 10 år än de
2,5 månader ni riskerar få
av franskt ordförandeskap
i EU, kanske blir det några
ytterligare månader i fall
det franska folket så väljer!
Hur tänker ni att Orban
ska kunna hjälpa er?
Rakt in i den europeiska
hetluften och den europeiska oenigheten med andra
ord. Men tror man på det
man målar upp, som Macron faktiskt verkar göra,
klarar man de flesta frågor.
EU-samarbetet är viktigt för
Macron och för Frankrike.
Ambitionerna är stora. Och
på det nya 2-euro myntet,
som presenteras står det
”Liberté, Egalité et Fraternité”, det vill säga Frihet,
Jämlikhet och Broderskap.
Konkreta prioriteringar återkommer Macron
med den 19 januari när
fransmännen diskuterat
klart med parlamentet och
rådet. President Macrons
programförklaring den 9
december uppehöll sig mer
kring de visionära dragen.
Macrons tal spänner
över allt klimat, teknik,
ekonomi, geopolitik,
historia, demokrati, jämställdhet, humanism. Det
Frankrike vill se är:
• Ett mer självständigt EU
som kan skydda både sina
gränser och den asylrätt
man varit med att ta fram.
Macron nämner bland annat reform av Schengen-av-

talen och Frontec.
• Ett mer enat EU.
• Framsteg i försvarssamarbetet.
• EU måste engagera sig
på nytt och mer på Balkan. Här finns orosmoln
som riskerar destabilisera
hela Europa, konstaterar
Macron.
• Toppmöte och vänskapsavtal med Afrika i
februari. Afrika måste vara
vår gemensamma prioritering. – ”Ge unga afrikaner
hopp om framtiden! Jobba
tillsammans med Afrika!”,
är ett par av uppmaningarna. Andra frågor som
nämns är utbildning, hälsa,
klimat, produktion av
vaccin, utvecklad energiförsörjning och så säkerheten.
Frankrike är redan engagerat i Sahel och kampen
mot terrorismen måste blir
Europagemensam, menar
Macron.
• Toppmöte om en ny
tillväxtmodell som också
inkluderar EUs sociala
modell. Modellen ska
förena konkurrenskraft
och klimatnytta, här nämns
gränsjusteringsmekanism
för kol (CBAM) som ett
viktigt EU-arbete. Toppmötet ska också, om Macron
får som han vill, diskutera
gemensam budget för strategiska investeringar.
• Framsteg i klimatarbetet.
• Satsningar på teknisk
utveckling och innovation
med visionen att Europa
ska bli en kraft att räkna
med i digitaliseringen
(”Europe numérique”).
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Frankrike har gjort satsningar på ”start ups” nu vill
man ta detta till EU.
• Jämställdhet med mera
Europe sociale.
• Europa får inte förminskas till ett gemensamt
regelverk. Europa måste
försvaras och bevaras. Här
ska diskuteras demokrati, renässansmänniskans
framtid och inte minst ska
en gemensam europeisk
historik författas.
Christina Furustam
christina.furustam@lrf.se
* Relance, Puissance et
Appartenance
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Inget EU-ordförandeskap utan en diger
jordbruksagenda, särskilt inte det franska
Nya regler för import
av jordbruksvaror,
biologisk mångfald,
avskogning, proteinplan
och växtskydd är några
övergripande områden
för jordbruksprioriteringarna när Frankrike tar
över ordförandeskapet i
Rådet i EU.
Den franske presidenten
berörde på sin presskonferens om landets övergripande prioriteringar inför
vårens franska ordförandeskap flera delar som direkt
eller indirekt kommer
att påverka jordbruket. I
skrivande stund har det
inte publicerats något mer
i detalj vad gäller franska
ordförandeskapets prioriteringar på jordbruks- och
skogsområdet.
Klimatet
Många av de lagförslag som
nuvarande EU-kommission
har presenterat eller ämnar
att presentera handlar
om nya och reviderade
lagförslag för att EU med
högre takt än någonsin
tidigare och med hjälp av
mer regelförslag inom fler
områden ska minska sina
utsläpp med 55 procent till
2030. Det så kallade ”Fit for
55” paketet.
Vid Macrons tal på
presskonferensen framgick
tydligt att Frankrike vill
säkerställa att EU lyckas
få igenom dessa förslag.
Flera av delarna inom Fit
for 55 kommer att ge en

direkt påverkan på jord-och
skogsbrukets förmåga att
producera och samtidigt
bidra till klimatmålen,
bland annat LULUCF
(markanvändning och
förändrad markanvändning
och skog), REDIII (Förnybarhetsdirektivet) och
Energiskattedirektivet.
Rådet har dock knappt
börjat behandla de olika
delarna i Fit for 55 så det
finns en ganska stor sannolikhet att både efterföljande ordförandeskapet
som är Tjeckien eller det
svenska våren 2023 kommer att få avsluta dessa
förhandlingar.
Förgröning av EUs handel
Frankrikes vill också under
sitt ordförandeskapet driva
flera frågor kopplade till
EUs handelspolitik. En
viktig prioritering för
Frankrike är att driva på
initiativ för att säkerställa
att EUs producenter, som
möter alltmer ambitiösa
klimat- och miljöregler, inte
konkurreras ut av importerade produkter som inte
följer samma regler. ”Det är
en fråga om rättvisa.” ”Europeiska producenter kan
inte vara offer för sina egna
ansträngningar att rädda
planeten.” Så resonerar
den franska administrationen.
Det Macron ämnar göra
är att utveckla så kallade
”clauses miroirs” som säkerställer att andra länder
följer samma standarder

för miljö och arbetsvillkor
som europeiska producenter om de vill exportera till
EUs marknad. En annan
del är kopplad till EU-kommissionens nyligen presenterade förslag till förordning om avskogning. Den
innebär att konsumtion av
varor på EUs inre marknad
inte ska bidra till avskogning i tredje land.
Det är tydligt att franska
ordförandeskapet kommer
att driva på för att få fram
en ståndpunkt i Rådet
även kring detta förslag.
Detta förslag är även kopplat till ett om ”due diligience” och uthållig ”corporate
governance” som EU-kommissionen förväntas
presenteras i februari eller
mars. Det innebär i samma
anda att stora företag måste
kunna redovisa att deras
produkter inte påverkar
miljön eller arbetarnas
villkor negativt i de länder
de verkar.
Som en del i att till
exempel sojaimporten kan
komma att påverkas av
avskogningsförslaget verkar
det som att det franska
ordförandeskapet parallellt
kommer att skaka nytt liv i
en proteinstrategi för EU,
med syfte att göra EUs animalieproducenter mindre
beroende av soja.
Växtskydd
Under ledning av Macrons
presidentskap har Frankrike blivit allt mer kritiskt
till användning av kemiska

växtskyddsmedel och uttalanden har gjorts vid flera
tillfällen om att till exempel
införa ett förbud mot ogräsmedlet glyfosat. EU-kommissionen förväntas i mars
att presentera ett specifikt
förslag om hur EU ska
kunna minska sin användning av kemiska växtskyddsmedel med 50 procent och
detta är en prioritering av
franska ordförandeskapet.
Samtidigt är jordbruksminister Julien Denormandie
tydlig med att inga medel
kan förbjudas innan det
finns tillräckligt bra alternativ. Han vill dessutom att
det i det kommande direktivet ska inkluderas tuffare
gränsvärden för restsubstanser av växtskyddsmedel
i produkter som importeras
till EU.
Koljordbruk är ett annat
område som det franska
ordförandeskapet väntas
fokusera på. EU-kommissionen kommer den 14
december att presentera ett meddelande om
”Hållbara kolcykler” som
åtföljs av specifika förslag
under 2022. Det är en del
i målsättningen om att
jordbruket ska kunna lagra
in mer kol. Ett informellt
jordbruksministermötet
är planerat i Strasbourg i
februari och då är koljordbruk på agendan.
Ingrid Rydberg
ingrid.rydberg@lrf.se

Frankrikes frågor blir ofta EUs
Frankrike var tillsammans med Tyskland
kärnan när förstadiet till
dagens EU grundlades.
Landet är fortfarande
ett av de mest inflytelserika medlemsländerna. Inställningen till
det europeiska bygget,
samarbetet och den inre
marknaden har precis

som i alla andra medlemsländer varierat över
tid och med landets
president.
President Emanuel Macron har från och med sin
presidentvalskampanj till
stundande franska ordförandeskap i EUs ministerråd (Conseil des Ministres)
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pratat intensivt engagerat
och viljestarkt för l’Europe, eller EU som vi andra
skulle säga*.
Vad Frankrike tänker sig
arbeta för på jordbruksområdet framgår av en särskild
artikel i detta nummer av
Internationella Perspektiv.
Och det handlar mycket
om ”lika villkor” för det

europeiska jordbruket som
för jordbruket i de länder
som exporterar till Europa.
Frågan har alltid varit viktig
för Frankrike.
Att tillfoga alla handelsavtal så kallade ”clauses
miroirs” eller spegelklausuler, är något som dyker
upp våren 2021 i Frankrike.
Tanken är att EUs handels-

Marknaden
Världsmarknadspriser
Noteringar i USD per ton på Chicagobörsen
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Världsmarknadspriser
I diagrammet illustreras
prisnoteringar på spannmålsbörsen i Chicago.
Priserna gäller för kontrakt
med framtida leverans
inom 1-2 månader.
Chicagobörsen avspeglar väl svängningarna på
världsmarknaden även om
inte prisnivån är direkt
jämförbar med den europeiska.
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avtal måste inkludera en
klausul som säger något om
att kraven på importerade
produkter måste spegla de
krav som ställs på produktionen i EU.
President Macron har
talat om ”clauses miroirs”,
statssekreteraren hos
utrikes- och EU-ministern Clément Beaune har
talat sig varm för det och
jordbruksminister Julien
Denormanie har gjort
detsamma. De två senare
diskuterade bland annat
frågan på ett handelspolitiskt seminarium arrangerat
av de franska lantbrukskamrarna tidigare i höst. Den
franska regeringen medger
att få till dessa spegelklausuler blir svårt, men är
nödvändigt.
Beaune jämför arbetet
med att byta programvara
i den europeiska handelspolitiken. Arbetet börjar

inom unionen, konstaterar jordbruksministern
och refererar till franska
framgångar, bland annat
att man ville få in skrivningar om spegelklausuler
i texterna om nya CAP. Det
gick inte, men Frankrike
fick till en deklaration från
tre EU-institutioner. Man
refererar också till den nya
läkemedelsförordningen
där det blir samma krav på
köttimporten som för EUs
jordbruksproduktion när
det gäller att inte använda
antibiotika i tillväxtstimulerande syfte. Vidare fortsätter man enligt Clément
Beaune att vägra Mercosuravtal så länge det inte
innehåller bättre skrivningar om hållbarhet.
Och du finns frågan
högt upp på jordbruksdagordningen under Frankrikes ordförandeskap i EU.
Frågan är långt ifrån ny,
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men får nytt livsrum.
Nytt livsrum får också
den gamla franska frågan
om att det på EU-marknaden inte ska säljas produkter som kan kopplas till
avskogning i exportlandet.
Frankrike åtog sig redan
i sin klimatplan från juli
2017 att ta fram en nationell strategi för att stoppa
importen av skog eller
jordbruksprodukter som
bidrar till avskogning och
som konsekvens direkta förändringar av markanvändningen. Efter samarbete
mellan fem departement i
den franska administrationen offentliggjordes den 14
november 2018 en strategi
för bekämpning av avskogning (SNDI – Stratégie
National de lutte contre la
Déforestation Importée**.

* Särskilt för att inte gamla
nordiska och EFTA-vänner
som Norge, Island och
Schweiz inte ska känna sig
utanför. Ett särskilt God Jul
till norska Bondelaget som
brukar rätta i fall någon
vilsen EU-medlem råkar
staka sig.
** De fem departementen var: miljödepartementet, utrikesdepartementet,
departementet för jordbruk
och livsmedel, departementet för högre utbildning,
forskning och innovation
samt finansdepartementet.

Christina Furustam
christina.furustam@lrf.se
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EU har lagt förslag för att stoppa import kopplade
till avskogning
EU-kommissionen beslutade den 17 november
om ett förordningsförslag som innebär nya
regler för att minska
EUs påverkan på avskogning i världen. De
importprodukter som
omfattas av förslaget är
soja, nötkött, palmolja,
trä, kakao, kaffe och
vissa förädlade produkter från dessa råvaror.
Den största drivkraften för
avskogning och utarmning
av skogsmark är förändrad
markanvändning för utökad jordbruksproduktion.
Och det är framförallt vissa
produkter från vissa länder
som bidrar till denna avskogning.
Syftet med Kommissionens initiativ är att EU ska
bidra till globalt minskad
avskogning och utarmning
av skogsmark (”deforestation” och ”forest degradation”) och härigenom
minska världens utsläpp av

växthusgaser.
Resonemanget är att
EU är en stor ekonomi
med stor inverkan på
världsmarknaden. Kommissionen räknar med att
initiativet genomfört leder
till minskade utsläpp på
minst 31,9 miljoner ton
koldioxid per år.
Kommissionen beskriver initiativet som banbrytande och att man önskar
se EU föregå med gott
exempel. Förslaget går
längre än andra genom
att inte bara fokusera på
illegal avskogning utan på
avskogning och utarmad
skogsmark i allmänhet.
Hade man valt alternativet
att enbart sätta regler för
produkter som kan kopplas
till vad ursprungsländerna
klassat som illegal avskogning riskerar länder med
starkt exportberoende att
frestas lätta på regler för att
få tillträde till EU-marknaden, är analysen. Det finns
också enligt enligt Kommissionen bevis som bekräftar

att delar av avskogningen
kommer från vad som
enligt exportländernas lagstiftning är legalt förändrad
markanvändning.
I fråga om hur den
föreslagna ”non deforestation”-importen påverkar
de länder som producerar
de aktuella produkterna
förklarar Kommissionen att
förordningsförslaget säkerställer att inhemska och
importerade produkter värderas mot samma standarder. Här förekommer inga
förbud mot vare sig länder
eller produkter, poängterar
Kommissionen.
I praktiken är förslaget
tänkt att fungera på det
viset att de företag som
importerar soja, nötkött,
palmolja, trä, kakao, kaffe
och vissa förädlade produkter från dessa råvaror de
inrättar en metod för att ta
ansvar för att de produkterna som säljs i EU inte
kommer är kopplade till
avskogning eller utarmning
av skogsmark (due diligen-

ce ungefär skälig aktsamhet).
Listan över vilka produkter som omfattas av
förordningen kommer att
följas upp och revideras
för att säkerställa att den
stämmer med verkligheten.
Produkter kan komma att
läggas till och tas bort rån
listan.
Kommissionen har haft
för slaget ute på offentlig
konsultation och fick 1,2
miljoner svar. Den offentliga konsultationen är därmed den näst mest besvarade i EUs historia. Förslaget
har överväldigande stöd
från Europas medborgare,
konstaterar Kommissionen.
Kommissionen säger i sitt
frågor och svar att svaren
på den offentliga konsultationen visar att man har
starkt stöd för sina åtgärder
att ta i tu med avskogning
och utarmning av skogsmark.
Christina Furustam
christina.furustam@lrf.se

Den kära julgranen…
Julgranen på Piazza Venezia i Rom fortsätter i romersk folkmun att heta Spelacchio. Ordet finns inte i det italienska
ordförrådet. Namnet illustrerar något med få, tunna och därmed hårliknande barr. Det uppstod när romarna bedrövade över 2017 års extremt dyra och fula gran vitt och brett ironiserade över Rom-administrationens julgran. Kanske visste
”stadshuset” de vad de gjorde med valet av gran. Sedan 2017 är granen på Piazza Venezia en institution på riktigt och
namnet, ja det lever kvar men nu som tillgiven snarare än nedsättande benämning på Roms julgran. Än är granen vare
sig svensk eller dansk, dock. Den kommer från Como i norra i Italien.
God Jul och Gott Nytt år önskar Internationella Perspektiv!
INTERNATIONELLA
PERSPEKTIV
...produceras av Lantbrukarnas Riksförbund och ger snabb information om
internationella jordbruks- och handelspolitiska frågor. Normal utgivningsdag
är fredag, cirka 20 nummer per år.
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