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3 SKARPE OM KLIMA OG ØKOLOGI

Spidskandidater til EP-valg uenige om lavere moms på grønne varer
Spidskandidaterne til EU-parlamentet har meget forskellige holdninger til grøn omstilling af både
EU's landbrugsstøtte og til nye momsregler, der vil kunne sænke prisen på miljøvenlige varer. Til
gengæld støtter stort set alle partier økologernes ønske om at hæve baren yderligere for klima- og
naturkrav i EU's regler for økologisk produktion.
Som led i kampagnen ØkoValg 2019 har Økologisk Landsforening stillet ”3 skarpe spørgsmål om klima og
økologi” til partiernes spidskandidater til Europaparlamentsvalget. Alle på nær Liberal Alliance har
svaret, og resultaterne viser, at det gør en forskel for klima og økologi, hvor vælgerne sætter deres kryds.
Kandidaterne er blandt andet blevet spurgt, om de vil arbejde for, at EU's landbrugsstøtte ændres til en
støtte til landmænds klima- og naturindsatser, og om de vil arbejde for, at EU tillader nedsat moms på
øko-fødevarer og andre grønne, certificerede varer. Fx varer med Svanemærket eller EU's miljøblomst.
- En grøn omstilling af moms og EU's landbrugspolitik er to af de helt store håndtag, hvis vi vil dreje
produktion af fødevarer, og et hav af andre varer, i en grøn retning. At løse udfordringerne for klima og
biodiversitet kræver game changers, som giver de store skridt, ikke kun de små. Rundspørgen viser, at
der er EU-politikere, som er klar til et tigerspring for klima og økologi, siger Paul Holmbeck, politisk
direktør i Økologisk Landsforening - Danmarks forening af økologiske landmænd, virksomheder,
madprofessionelle og forbrugere.
I dag hindrer EU lavere moms på grønne varer
Spørgsmålet om momsnedsættelse på økologiske varer har været debatteret i flere år i Danmark og
andre lande, og hver gang bliver trumfkortet, at EU ikke tillader det, lagt på bordet. Nu har Økologisk
Landsforening spurgt partiernes spidskandidater, om de vil arbejde for, at EU tillader, at medlemslande
må nedsætte moms på grønne varer. Mange har svaret ja. S, K og V var dog ikke med på idéen.
- Nedsættelse af moms på certificerede grønne varer, som varer med det røde økologimærke og
svanemærket, vil være en game changer. Det vil på relativt kort sigt flytte meget produktion og forbrug i
retning af øget bæredygtighed. Første skridt i den retning er, at EU tillader differentiering af moms, så
miljøpåvirkningen kan afspejles i varernes pris, siger Paul Holmbeck.
Flere spidskandidater vil gøre EU-politik grøn
Hvis de danske spidskandidater får magt i EU-parlamentet, som de har agt, så er der en større grøn
omlægning af EU's landbrugspolitik på vej. Næsten alle partier vil arbejde for en omstilling af mindst 50
procent af EU's landbrugsstøtte til belønning for landmænds indsatser for klima og natur. S og K er
positive over for en grønnere landbrugsstøtte, men svarer nej til spørgsmålet om en omstilling på 50
procent i 2021.
- EU's landbrugspolitik fylder godt 40 procent af EU's samlede budget. Så hver drejning i en grønne
retning har enorm betydning for både klima og miljø. Klima- og naturudfordringer kræver, at landbruget i
fremtiden belønnes for samfundsgoder som klima og natur. Det vil også styrke borgernes opbakning til
EU-politik og landbruget, siger Paul Holmbeck.
Bred støtte til økologers ambitioner
På nær den konservatives spidskandidat har alle kandidater i rundspørgen støttet de økologiske
producenters ønsker om, at EU hæver baren yderligere for klima- og naturkrav i økologisk produktion.
Det glæder Økologisk Landsforening.
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- De økologiske landmænd, virksomheder, forbrugere og madprofessionelle har meget høje ambitioner
for klima- og naturindsatsen i økologi. Vi skal videre. Og vi glæder os til at arbejde med de danske EUparlamentarikere om at hæve baren i EU's økologikrav, til gavn for klima og natur i hele Europa, siger
Paul Holmbeck.
For yderligere kommentarer/oplysninger
Paul Holmbeck, politisk direktør, Økologisk Landsforening, 28 19 19 62
Joachim Kjeldsen, pressemedarbejder, Økologisk Landsforening, 30 54 39 30, jkj@okologi.dk

De tre skarpe til spidskandidaterne til EU valg:
1. Omstilling af EU's landbrugspolitik fra 2021
Vil du arbejde for en omstilling af EU's landbrugspolitik gældende fra 2021, så minimum 50
procent af den passive arealstøtte til landmænd omdannes til en betaling til landmænd for
deres konkrete indsatser for fælles goder som klima og natur?
2. Differentiering af moms på grønne varer
Vil du arbejde for, at EU tillader differentiering af moms på certificerede grønne varer, så det
bliver muligt for medlemslande at nedsætte moms på økologiske fødevarer og varer med f.eks.
Svanemærket eller EU-blomsten?
3. Stærkere klima- og naturkrav i EU's økologiregler
Vil du arbejde for, at de økologiske organisationers ønsker om endnu stærkere klima- og
naturkrav i EU's økologiregler imødekommes, så økologisk landbrug leverer endnu mere på
natur og klimaet?
Se EU-spidskandidaternes uddybende svar her.

