Representera Sveriges bönder i COPA/COGECA och Bryssel

Att få möjligheten att vara med och påverka EUs jordbruk och
livsmedelsindustri i COPA/COGECA är en stor förmån som jag har fått möjlighet
till tack vare mitt engagemang i LRF och Lantmännen. Förra året blev jag vald
till president i COGECA efter att ha varit vice president ett antal år.
COGECA är den delen av den gemensamma bondeorganisationen i EU som
företräder de kooperativa livsmedelsföretagen och COOPA är den del som
företräder de olika bondeorganisationerna. Våra arbetsområden och olika
frågor sammanfaller oftast så därför har vi gemensamt kansli med ett 40 tal
anställda med olika specialister samt gemensam generalsekreterare Pekka
Pesonen från Finland.
Cirka 50 procent av EUs totala livsmedelsproduktion sker av kooperativa
livsmedelsföretag, vilket är en betydande andel och av stor vikt att driva deras
intressen.
Det är en stor variation på hur de kooperativa livsmedelsföretagen styrs och
ägs och hur stora de är. Ett av de större är Bayva i Tyskland som omsätter över
80 miljarder SEK inom handel med förnödenheter och spannmål att jämföra ett
av de mindre, som till exempel mejerikooperativ i Portugal, som är en
sammanslutning av 15 andra mindre mejerikooperativ och är mindre än
Falköpings mejeriförening.
Som ni säkert förstår så är det en spännande tillvaro i Bryssel och för oss alla
nu. Några av de mest aktuella frågorna denna höst är;
 Brexit. Hur kommer britternas utträde ur EU att hanteras och vilka
konsekvenser blir det för jordbruket och industrin i EU ?
 TTIP avtal. Förmodligen blir det inget avtal mellan USA och EU förrän
efter presidentvalet. Ett eventuellt avtal skulle ge stor påverkan på
köttproduktionen i EU.
TTP avtalet mellan USA o Japan, kan komma att också påverka EUs
export till Japan men berör inte EUs nötköttsproduktion.
 CAP. Naturligtvis är också framtida CAP en fråga som är aktuell för
många olika organisationer. Redan nu positionerar sig de olika
miljöorganisationerna (NGO) för hur man vill ha ökat inflytande över
CAP efter 2020.

Arbetet i Bryssel är ju en fråga om att få inflytande, att skapa nätverk, att få
betydelsefulla organisationer och personer att framföra våra ståndpunkter.
Så när jag är i Bryssel ca en vecka i månaden så är det naturligtvis interna
möten, men även träffar med personer i Parlamentet, i Kommissionen, med
ministrar och andra organisationers företrädare.
Historiskt så har vi svenskar ibland uppfattats som lite väl mycket drivande i
miljö och djurvälfärdsfrågor, men idag är synen en annan då flera länder talar
om bättre djurvälfärd och djurhälsa.
Som president ska jag ju representera alla våra europeiska
medlemsorganisationer, så därför får jag vara försiktig med att driva svenska
frågor, men det klart. vid vissa tillfällen när det passar så tar jag svenska
exempel. Och naturligtvis presenterar jag mig som mjölk- och kött producent,
med engagemang i LRF, SNP och Lantmännen
Jag vill också framhålla LRFs personal i Bryssel, som är mycket respekterade för
sin kunskap, och tydliga framträdande. Man ska komma ihåg att Sverige är ett
litet land då det gäller livsmedelsproduktion.
COOPA /COGECA är en stor betydelsefull organisation i Bryssel, vi har många
viktiga ingångar i alla beslutsorgan och det är spännande att få påverka de
politiska förutsättningarna för EUs livsmedelskooperation.
Thomas Magnusson president COGEGA och styrelseledamot i SNP

