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Hearing an der Chamber

zum Fräihandelsaccord mat den USA
11. Juli 2014

Interventioun vum Laurent Frantz

Vertrieder vun de Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer

Dir Dammen an Dir Hären Deputéiert,

Fir unzefänken, wëll ech dem Här Marc Angel Merci soen, fir d’Organisatioun vun dësem Hearing an

och e Merci datt ech, als Vertrieder vun de Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer (LJB&JW),

d’Méiglechkeet krut, fir hei Stellung zum TTIP ze huelen.

Wéi mir äis bei de LJB&JW mam Thema Fräihandelsofkommes tëschen Europa an Amerika ausernee

gesat hunn, hu mir äis fir d’éischt gefrot: Wat ass Landwirtschaft an Amerika? Wat ass Landwirtschaft

an Europa?

D’Landwirtschaft an Amerika ass enorm industriell organiséiert. Dëst trëfft an alle Beräicher zou. Am

Extremsten ass et an der Fleeschproduktioun, déi komplett an den Hänn vun Agro-Industriebetriber

ass. Awer och den Aackerbau - am sougenannten “Wheat Belt” - ass op eng Aart a Weis strukturéiert,

déi ganz aner Dimensiounen unhuelen. D’Ëmweltoplage spillen nëmmen eng ënnergeuerdent Roll.

Den Asaz vu Gentechnesch Verännerten Organismen (GVO) ass Standard an déi ganz Landwirtschaft

steet bal komplett ënnert der Kontroll vun e puer Industriebetriber. Am Duerchschnëtt ass an den

USA e landwirtschaftleche Betrib vill méi grouss wéi an Europa.

Hei an Europa, a virun allem a Westeuropa ass d’Struktur vum Familljebetrib am meeschte verbreet.

Déi lescht 50 Joer ass eis Landwirtschaft en Deel vun der Gemeinsamer Europäescher Agrarpolitik

(GAP). Am Laf vun de Joren hunn an der GAP, d’Ëmweltoplagen an d’Déiereschutzmoossnahmen, fir
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d’Qualitéit vun eise Produkter ze garantéieren, eng ëmmer méi grouss Roll gespillt. Haut ass Europa

dee Kontinent, wou déi Liewensmëttel mat där héchster Qualitéit produzéiert ginn. An dorop muss

een als Bauer stolz sinn!

Obwuel hei zu Lëtzebuerg den Undeel vun der Landwirtschaft un der Gesamtbeschäftegung mat 1,2

% relativ kleng ass, ass d’Gesamtbedeitung vill méi héich. Produzéieren ech beispillsweis Mëllech,

muss déi an enger Molkerei verschafft ginn. Kafen ech en Trakter, muss dee produzéiert ginn. Brauch

den Konstrukteur vun Traktere Stol, ass de Stolproduzent - dee fréier an der Neier Avenue säi Sëtz

hat - bestëmmt net rosen iwwert den Optrag. Wann een dëst alles zesummerechent, kann ee

feststellen, datt all 6. Aarbechtsplaz an Europa un der Landwirtschaft hänkt – duerfir ass de gesamten

Agrarsektor e wichtegt Standbeen fir eis ganz Economie.

All Bierger deen 3 Mol am Dag gären eppes Guddes a Gesondes fir ze iessen hätt, steet 3 Mol am Dag

an dem direkte Kontakt mat der Landwirtschaft. De Baueren hir Haaptaufgab ass numol

d’Produktioun vun de Liewensmëttel. Grad heiduerch ass den Agrarberäich esou e sensibele Beräich.

Déi Haaptsträitpunkten am Agrarberäich tëschent den USA an Europa sinn déi verschidden Douane-

Taxen an d’Hürden duerch déi verschidde Standarden, déi ze iwwerbrécke sinn.

Bei deene verschiddenen Douane-Taxe muss een en Ënnerscheed maachen. Op där enger Säit ginn et

verschidden Taxen, déi extrem héich sinn, wéi beispillsweis d’Importtaxen op Wäin oder Kéis an den

USA. Dës Taxe stellen deelweis e politesche Boykott op dëse Produkter duer. Et muss op jiddwer Fall

– an dat op diplomateschem Wee - en Zil sinn, dass dës Taxen ofgeschaf ginn. Op där anerer Säit ginn

et vill Importtaxen, déi relativ niddereg an awer extrem wichteg sinn, well se d’Produktiounskäschten

ausgläichen. Dës Taxe maache Sënn, well se déi eege Landwirtschaft schützen.

Aus Siicht vun den USA stamen 20 % vun hiren Agrarimporter aus der EU. Nëmmen 8 % vun den

Agrarexporter ginn a Richtung EU. D’Land- an Ernährungswirtschaft aus den USA konzentréiert sech

zur Zäit - nieft de kanadeschen a mexikaneschen - verstäerkt op déi asiatesch Mäert. Dës

Handelsstréim kënne sech - je nom Ausgang vun den TTIP-Verhandlungen - massiv änneren.

Duerch eng vollstänneg Liberaliséierung vun den Agrarprodukter kéint - virun allem - de

Fleeschmaart an Europa ënnert d’Rieder kommen. Dat bedéngt duerch déi Formen, wéi d’Déieren an

Amerika gehale ginn, déi méi käschtegënschteg sinn, wéi dat hei an Europa de Fall ass. Dat ass

esouwuel bei de Ranner, wéi och bei de Schwäin an Hinger de Fall. Dobäi kënnt nach den Asaz vun

Hormonen, deen d’Mascht méi séier a méi käschtegënschteg mécht. Trotz den Transportkäschten

géif Fleesch, dat an Amerika ënnert deene méi nidderege Standarde produzéiert ginn ass, méi bëlleg

op eise Mäert verkaaft ginn, wéi eist eegent. Eng vollstänneg Liberaliséierung géif d’Aarbechtsplazen

an dësem Sektor an Europa op d’Spill setzen.

Den Import vun Hormonfleesch, deen ech elo grad ernimmt hunn, war och schonn en éischt Beispill

vun enger Hürd duerch déi verschidde Standarden. En anert Beispill, wat ëmmer nees ernimmt gëtt,

ass de Verbuet vum Import vu Poulet, wou de Schluechtkierper mat Chlor behandelt gouf. Där

Beispiller ginn et awer net nëmmen op europäescher Säit. Et ass beispillsweis an den USA verbuede,

fir Kéis ze importéieren, wou d’Mëllech net pasteuriséiert gouf. All fräit an onofhängegt Land muss

d’Recht behalen, fir seng Liewensmëttelstandarden ze definéieren. An Europa däerfen dës

Standarden op kee Fall duerch e méiglechen TTIP erofgesat ginn!
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Lauschtert een, wat an der Agrarindustrie an Amerika iwwert d’TTIP-Verhandlunge gesot gëtt,

heescht et ëmmer: Europa muss seng Landwirtschaft moderniséieren. Ënnert dem Stréch heescht dat

ëmmer: Mir sollen an Zukunft GVO-Zorten asetzen. Bei äis sinn - laut representativen Ëmfroen -

iwwer 90 % vun der Bevëlkerung géint den Asaz vu Gentechnik. Op eng Technik, déi vun der breeder

Bevëlkerung an deem Mooss ofgeleent gëtt, solle mir verzichten. Et ass bekannt, datt Lobbyiste vun

deenen 2 groussen amerikanesche Firmen, déi am GVO-Beräich aktiv sinn, um Verhandlungsdësch

setzen. Och wann dës Verhandlungen hannert zouenen Diren ofgehale ginn, kann een sech virstellen,

wat dës Lobbyisten do schaffen. Si setze wuel kaum als Massendénger mat um Dësch. E méiglechen

TTIP-Ofschloss däerf net zu der breeder Aféierung vun der Gentechnik an Europa féieren!

E leschte Punkt, deen äis Suerge mécht, betrëfft d’Auswierkungen, déi dat Ofkommes op eis aner

Agrarexporter hätt. Europa exportéiert vill landwirtschaftlech Produkter an den asiatesche Raum.

D’EU féiert hei eng Marketingstrategie, déi komplett op d’Qualitéit vun den europäesche Produkter

setzt. Wann elo iergendee Qualitéitsstandard an der EU, duerch den TTIP erofgesat gëtt, verléiere

mir dann net d’Glafwierdegkeet géintiwwer vun dësen Handelspartner?

Och Member vun eiser Plattform - awer haut net dobäi - sinn d’Bio-Baueren. Fir si ass de wichtegste

Punkt, datt d’Landwirtschaft onofhängeg vun der Industrie bleift. Dëst gëllt fir all Punkt, ob Saatgut,

patentéiert Genen, Planzeschutzmëttel, Medikamenter oder d’Veraarbechtung vun de

landwirtschaftleche Produkter.

Ech soen Iech Merci.


