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FORSLAG 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om International 

Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. mener, at den fælles landbrugspolitik har udgjort en hjørnesten i europæisk politik siden 

dens indførelse i 1962; minder om, at EU siden indførelsen af den fælles landbrugspolitik 

har insisteret på "fællesskabspræference", hvilket betyder, at der gives forrang til 

produkter fra medlemsstaterne; 

2. understreger, at EU's fælles landbrugspolitik går i modsat retning i forhold til de vigtigste 

landbrugspolitikker i resten af verden, der direkte knytter landbrugsstøtten til priser eller 

produktionsmængder og har en kontracyklisk karakter; mener, at det under disse 

omstændigheder er vigtigt at forhandle frihandelsaftaler om landbrugsprodukter, der ikke 

destabiliserer det europæiske landbrug og landdistrikterne; 

3. understreger, at handel med landbrugsprodukter og landbrugsfødevaresektoren spiller en 

central rolle som drivkraft for økonomisk vækst og jobskabelse, navnlig i landdistrikterne, 

og fremhæver, at investeringer i sektoren og fremme af EU's stilling som en central aktør 

på det globale marked er afgørende for landbrugets fremtid i Unionen; 

4. er klar over, at landbrugerne i EU vil stå over for store udfordringer i fremtiden, og mener 

derfor, at det er absolut nødvendigt at have en stabil fælles europæisk ramme i form af den 

fælles landbrugspolitik til at støtte landbrugerne i EU med henblik på at fremme 

investeringer og sætte skub i væksten i landbrugsfødevaresektoren; 

5. glæder sig over henvisningen i Kommissionens meddelelse "Handel for alle" til 

fødevareindustrien som en sektor, hvor eksportmulighederne er af afgørende betydning og 

aktivt bør fremmes via en ny fællesskabsstrategi for handel og investeringer; 

6. understreger betydningen af at sikre større sammenhæng mellem de foranstaltninger, der 

er foreslået som led i Unionens nye handelsstrategi, og dem, der er vedtaget som led i den 

fælles landbrugspolitik, for at sikre rimelige indkomster for landbrugere og bevare en 

europæisk produktionsmodel, som respekterer miljøet, dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og 

regional balance; minder om, at det – som det allerede er blevet understreget af Europa-

Parlamentet i dets beslutning af 8. juli 2015 om TTIP – er nødvendigt at sikre økonomisk 

og social levedygtighed for den europæiske landbrugsmodel; 

7. beklager dybt, at Kommissionens meddelelse "Handel for alle" ikke udtrykkeligt 

anerkender landbrugssektorens multifunktionelle og særlig følsomme karakter som et 

vigtigt element, der skal tages i betragtning i forbindelse med udviklingen af EU's 

handelspolitik; 

8. mener, at det med hensyn til den aktuelle landbrugskrise er af afgørende betydning at få 

åbnet nye markeder for EU's landbrugsprodukter, såsom mejeriprodukter, kød og levende 

dyr samt frugt og grøntsager; understreger, at det er nødvendigt at finde nye 

afsætningsmuligheder med et højt købspotentiale; 
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9. tilskynder til, at der kun forhandles om, og godkendes, bilaterale eller multilaterale aftaler 

med tredjelande, der er afbalancerede, og som vil kunne yde særlig beskyttelse af de mest 

følsomme sektorer samt tilstrækkelig beskyttelse af alle europæiske 

landbrugsproducenter; går kraftigt ind for at udelukke sektorer, der kunne blive alvorligt 

påvirket heraf; 

10. er af den opfattelse, at sporbarhed for landbrugsprodukter og effektive oprindelsesregler 

skal forsvares i forhandlinger om frihandelsaftaler, således at man undgår en situation, 

hvor disse regler undergraves af andre aftaler mellem EU's frihandelspartnere og andre 

tredjelande; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at udelukke følsomme 

landbrugsprodukter fra alle former for kumulation af oprindelse; minder Kommissionen 

om, at formålet med frihandelsforhandlingerne er at lette samhandelen med ægte EU-

produkter og produkter, der stammer fra EU's frihandelspartnere; 

11. mener, at det er nødvendigt at tage hensyn til de særlige ulemper, som små landbrugere og 

sårbare områder har; mener, at EU bør bevare sit stærke ry for produktion af høj kvalitet; 

går ind for et indgående engagement med interessenter i den europæiske 

landbrugsfødevaresektor, før der indledes nye forhandlinger om frihandelsaftaler; 

12. mener, at den frihandelsaftale, der er ved at blive indgået med Canada, samt de 

igangværende forhandlinger med USA og Mercosur og de planlagte forhandlinger med 

Australien og New Zealand vil åbne EU-markedet for de mest konkurrencedygtige 

landbrugsproducenter i verden og for de lande, der har det største eksportpotentiale; 

opfordrer derfor Kommissionen til at forsvare følsomme landbrugsprodukter på en 

hensigtsmæssig måde; 

13. minder om, at USA fortsat er EU's største eksportmarked for landbrugsprodukter; 

opfordrer Kommissionen til at sikre, at TTIP-forhandlingerne fører til en ambitiøs, 

omfattende og afbalanceret handels- og investeringsaftale af høj standard, der fremmer 

bæredygtig og inklusiv vækst samt øget samhandel for EU's landbrugssektor; 

14. mener, at det er nødvendigt at øge merværdien af landbrug og gennemføre salgsfremstød 

med henblik på at åbne nye markeder; understreger især, at det er vigtigt at styrke 

europæiske kvalitetsordninger, idet de sikrer det bedst mulige image for EU's produkter på 

verdensmarkedet, hvilket giver indirekte fordele for europæisk landbrug som helhed; 

15. mener imidlertid, at det er afgørende at fremme den indenlandske efterspørgsel, navnlig 

efter frugt og grønt, eftersom borgerne i 24 ud af de 28 medlemsstater indtager mindre end 

den daglige mængde på 400 gram, som Verdenssundhedsorganisationen anbefaler; 

16. glæder sig over Kommissionens realistiske vurdering af den vedvarende mangel på 

fremskridt i forbindelse med Dohaudviklingsdagsordenen; mener, at selv om multilaterale 

forhandlinger er uundværlige, så har Dohaudviklingsdagsordenen tydeligvis ikke opfyldt 

forventningerne hos den europæiske landbrugsfødevaresektor trods ensidige indrømmelser 

fra EU's side såsom dem, der blev fremlagt på den 10. ministerkonference i Nairobi; 

opfordrer derfor EU til at fastlægge en ny og mere effektiv strategi for multilaterale 

forhandlinger i WTO; 

17. fremhæver betydningen af associeringsaftaler (AA'er)/vidtgående og brede 

frihandelsaftaler (DCFTA'er) med Georgien, Moldova og Ukraine for EU's 
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landbrugssektor og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til hurtigt at sikre fuld 

gennemførelse af disse aftaler; 

18. mener, at det i forbindelse med handelsforhandlinger, som direkte påvirker EU's 

landbrugsinteresser, bør anerkendes, at kommissæren med ansvar for landbrug spiller en 

ledende rolle for så vidt angår alle landbrugsmæssige aspekter; mener, at der for så vidt 

angår kollegialitetsprincippet i Kommissionen ikke bør træffes afgørelse om indgåelse af 

handelsaftaler uden kommissærens forudgående vurdering af de grundlæggende interesser 

for EU's landbrug; 

19. understreger, at landbruget er et yderst strategisk politisk spørgsmål, som 

fødevaresikkerheden og alle europæeres levevis er afhængig af, og at EU's handelsstrategi 

bør være i overensstemmelse med målene for den fælles landbrugspolitik som fastsat i 

artikel 39 TEUF; afviser derfor enhver forhandling, der kan true den europæiske 

landbrugsfødevaresektors investeringsbestræbelser, eller hvor det europæiske landbrug 

ofres som en brik i forhandlingerne; opfordrer Kommissionen til at ophøre med at sætte 

industriens og servicesektorens interesser før landbrugets; 

20. beklager desuden de situationer, hvor konsekvenserne af politiske konflikter, som ikke 

hidrører fra landbruget, går ud over landbrugere; 

21. advarer om den kumulative virkning af toldindrømmelser, hvad enten de hidrører fra 

multilaterale eller bilaterale forhandlinger eller fra andre ordninger som f.eks. GSP; 

minder om, at 71 % af EU's samlede import af landbrugsfødevarer nu indføres med 

nultold; 

22. mener, at handelsaftaler bør omfatte beskyttelsesklausuler i form af bestemmelser, som 

kan aktiveres ved hjælp af forenklede og fleksible mekanismer; 

23. opfordrer indtrængende Kommissionen til at udvise den allerstørste forsigtighed, når den 

forbereder eller reviderer tilbud om markedsadgang i forbindelse med 

handelsforhandlinger, og til at udarbejde en strategi for at beskytte følsomme sektorer; 

opfordrer til, at sådanne tilbud systematisk baseres på en udtømmende uafhængig 

vurdering af den virkning, som nye handelsindrømmelser over for tredjelande ville få for 

EU's landbrugssektor; 

24. minder om, at Kommissionen skal forelægge en individuel konsekvensanalyse for alle nye 

forslag om handelsaftaler, herunder en analyse af virkningerne på de lokale og regionale 

markeder; ser frem til resultaterne af konsekvensanalysen af den kumulative virkning af 

de forskellige kvoter for følsomme produkter, der allerede er tildelt vore partnere (under 

forhandling eller planlagte), som bebudet af Kommissionen på samlingen i Rådet for 

Landbrug og Fiskeri den 11. april 2016; 

25. opfordrer indtrængende Kommissionen til i god tid at fremlægge sine resultater for 

Parlamentet og afvente Parlamentets holdning, inden den godkender eller foreslår 

eventuelle kommercielle tilbud, samt til at ændre eller tilbagekalde kommercielle tilbud, 

som allerede er forelagt eller er under forberedelse, hvis en konsekvensanalyse afslører, at 

de vil have negative konsekvenser for følsomme produkter; anmoder Kommissionen om 

at foretage en evaluering af konsekvenserne af, at EU har åbnet sig for det globale marked 

for landbrugsprodukter; 
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26. understreger, at EU's landbrugsfødevareindustri er en effektiv sektor i Unionens økonomi, 

der er kendetegnet ved kvalitet, mangfoldighed og innovation i produktionen og udgør et 

afgørende bidrag til fødevaresikkerheden; 

27. mener, at der bør lægges særlig vægt på beskyttelsen af små og mellemstore 

landbrugsbedrifter, både i forbindelse med forhandlingen af aftaler og i analysen af deres 

virkning; 

28. mener, at Kommissionen skal forelægge Parlamentet klare og pålidelige toldoplysninger 

vedrørende varer, der indføres i Unionen, og at disse varer bør overvåges; 

29. understreger, at EU's høje standarder for miljø, fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og social 

velfærd, som afspejler vores samfundsmæssige værdier, og som kræves af forbrugerne, 

sætter EU's landbrugere i en økonomisk dårligere situation i forhold til deres modparter i 

tredjelande på grund af sidstnævntes produktionsformer, størrelse af produktionsstrukturer 

og almindeligvis lavere standarder; er af den opfattelse, at handelsaftaler bør fremme fair 

konkurrence mellem de forskellige handelspartnere for at sikre, at EU's landbrugere er i 

stand til fuldt ud at drage fordel af toldindrømmelserne uden at blive udsat for unfair 

konkurrence; 

30. understreger behovet for at sikre, at EU's standarder for fødevaresikkerhed og miljøet 

beskyttes ved at anvende gensidighedsmekanismer og bevare grundlæggende værdier 

såsom forsigtighedsprincippet og bæredygtigt landbrug samt en høj grad af sporbarhed og 

mærkning af produkter; bemærker den store forskel, der er i dyrevelfærdsstandarder på 

internationalt plan, og fordømmer anvendelsen af den laveste fællesnævner i 

handelsaftaler; 

31. understreger behovet for strammere importkontrol ved grænserne og mere stringente 

inspektioner fra Levnedsmiddel- og Veterinærkontorets side af produktions- og 

afsætningsvilkårene i de lande, der eksporterer til EU, med henblik på at sikre 

overholdelse af EU-lovgivningen; 

32. bemærker, at mange af EU's store handelspartnere kun yder ringe beskyttelse af 

dyrevelfærd, hvilket f.eks. er tilfældet i USA, hvor der ikke er føderal lovgivning til 

beskyttelse af husdyr inden slagtning; kræver, at Kommissionen medtager dyrevelfærd 

som et samhandelsproblem i alle igangværende og fremtidige bilaterale og multilaterale 

handelsforhandlinger, og at al import af animalske produkter fra udviklede lande 

forpligtes til at overholde EU's lovgivning om dyrevelfærd, og at import fra 

udviklingslande bør leve op til tilsvarende standarder; 

33. understreger, at der i forbindelse med handelsforhandlinger mellem EU og tredjelande bør 

rettes særlig opmærksomhed mod anvendelsen af pesticider, navnlig mod de forskellige 

tilgange til deres anvendelse, idet standarderne for anvendelse af pesticider er betydeligt 

højere i EU end i tredjelande; 

34. understreger betydningen af at sikre, at der under forhandlinger om aftaler med 

tredjelande ikke forekommer bestemmelser, der kan begrænse eller svække de garantier 

vedrørende landbrugsfødevareindustrien, som EU i øjeblikket giver forbrugerne, navnlig 

for så vidt angår anvendelse af produkter fremstillet af GMO'er eller ved brug af kloning;  
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35. opfordrer til, at import af landbrugsprodukter til EU kun tillades, hvis de importerede 

produkter lever op til de europæiske standarder for forbrugerbeskyttelse, dyrevelfærd og 

miljøbeskyttelse og overholder de sociale minimumsstandarder; 

36. opfordrer Kommissionen til at forbyde import af ethvert landbrugsprodukt, der sælges til 

offentligheden til priser, der ligger under deres reelle produktionsomkostninger, for 

således at forhindre enhver form for social, økonomisk og miljømæssig dumping; 

37. insisterer på, at forbrugerne skal have korrekte oplysninger om de handlede produkters 

karakteristika; 

38. opfordrer indtrængende Kommissionen til – i lyset af at beskyttede geografiske 

betegnelser udgør en af de største konkurrencefordele for det europæiske landbrug, og at 

der også kan anmodes om, at produkter fra tredjelande beskyttes under EU's ordning for 

geografiske betegnelser – fortsat at have en streng holdning i denne henseende i alle 

igangværende forhandlinger, herunder forhandlingerne om TTIP; mener desuden ikke, at 

en aftale, der ikke beskytter de geografiske betegnelser, bør undertegnes; 

39. beklager, at vores handelspartnere i forbindelse med nyligt afsluttede og igangværende 

handelsforhandlinger kun yder beskyttelse til en "kort liste" over europæiske geografiske 

betegnelser; anmoder derfor Kommissionen om at fastlægge bestemmelser, der sikrer et 

højt beskyttelsesniveau for alle EU's geografiske betegnelser på markeder i tredjelande, 

med hvilke der føres forhandlinger, sammen med passende 

gennemførelsesforanstaltninger; 

40. bemærker, at beskyttelse og anerkendelse af geografiske betegnelser i tredjelande 

potentielt er meget værdifuldt for hele EU's landbrugsfødevaresektor, og mener, at alle 

handelsaftaler bør omfatte beskyttelsesforanstaltninger og foranstaltninger til bekæmpelse 

af forfalskning; 

41. beklager i denne forbindelse, at en række vigtige oprindelsesbetegnelser, der nyder 

beskyttelse på europæisk plan, i forbindelse med handelsaftalen med Canada er blevet 

behandlet som generiske eller halvgeneriske; opfordrer i denne henseende indtrængende 

Kommissionen til i forbindelse med handelsforhandlinger at yde støtte til de lande, der 

endnu ikke har indført ordninger til beskyttelse af geografiske oprindelsesbetegnelser, for 

således at skabe effektive ordninger, som er forenelige med de eksisterende EU-

bestemmelser; 

42. understreger, at det er vigtigt at opnå fremskridt for så vidt angår sundhedsmæssige, 

plantesundhedsmæssige og andre ikketoldmæssige hindringer for handel med 

landbrugsprodukter i alle forhandlinger om frihandelsaftaler, især hvad angår de absolutte 

grænser, som EU har sat for forhandlingerne vedrørende aspekter, der kan have en 

indvirkning på forbrugernes sundhed; 

43. understreger, at handelsforhandlinger under ingen omstændigheder må anvendes til at 

ændre EU-lovgivningen; 

44. understreger, at det bredere internationale reguleringsmæssige samarbejde på 

landbrugsområdet i forbindelse med TTIP-forhandlingerne og andre igangværende 

forhandlinger om reguleringsspørgsmål bør styrkes og bør have en positiv afsmitning i 
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tredjelande, navnlig i udviklingslande; 

45. understreger, at EU bør fremme innovation med henblik på at øge produktiviteten som et 

middel til at håndtere den stadig voksende globale befolkning ved at støtte initiativer, der 

tager fat på spørgsmål som klimaændringer, og hjælpe landbrugere med at tilpasse sig alle 

former for miljømæssige udfordringer. 
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