Min mangfoldighedsprofil
My diversity profile

Efternavn: Rohde
Fornavn: Jens
Fødselsår: 1970
Erhverv: Medlem af EuropaParlamentet
Parti: Venstre
Politiske poster pt: Næstformand og koordinator i EuropaParlamentets Industriudvalg, suppleant i
Udvalget for Borgernes Rettigheder og Indre Anliggender
Ønskes: En ny femårig periode som medlem af EuropaParlamentet

Hvis jeg var en grønsag så var jeg: Spinat (Spinach)
Hvis jeg var kornsort så var jeg: Rug (Rye)
Hvis jeg var en frugt så var jeg: Et æble (An apple)
I år vil jeg dyrke:
a) Ingenting
b) En gammel sort
c) Noget helt andet, nemlig: har du et bud? (What would you suggest?).
EUs frøforordning:
a) Bør trækkes tilbage, den går helt galt i byen
b) Bør revideres, den er for bureaukratisk og snæver
c) Bør beholdes med nuværende ordlyd  den er perfekt!
d) Bør... EUs frøforordning?  den har jeg aldrig hørt om
Stor mangfoldighed af grønsager, frugt og korn kræver:
a) Stort frirum uden for mange regler
b) En egen standard på lige fod med industriplanter
c) Er egentlig ikke så vigtig
Hvem skal bestemme hvilke grønsags, korn og frugtsorter der skal kunne købes?
a) Myndighederne
Der bør være en undtagelse fra de generelle certificering og markedsføringsregler for
nicheproducenter/hobbybrug, dog ikke i den form, som Kommissionens foreslog det i forslaget til
frøforordning. (Niche producers and small farmer should be exempted from the general rules for

certification and marketing, but not in the way the Commission suggested in the proposal for a
PRMregulation).
b) Industrien
c) Forbrugerne
Koncentrationen på EUs frømarked er et omdiskuteret emne. 95% af grønsagssektoren:
a) Kontrolleres af kun 5 firmaer
b) Kontrolleres af 10 firmaer
c) Kontrolleres af mere end 20 firmaer
Jeg anerkender ikke præmissen for spørgsmålet. Producenter kan ikke "kontrollere" et marked i en
markedsøkonomi som den europæiske, og hvis der forekommer karteldannelse, prisaftaler eller
lignende, skal myndighederne gribe ind. (I don’t recognize the premise of the question. Producers
cannot ”control” a market in a market economy like we have in Europe. If there are cases of
cartels, price agreements etc the authorities shall take action).

