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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 europæisk landbrug klart er i en defensiv position, når det gælder produkter — 

navnlig animalske produkter - fra New Zealand, særlig med hensyn til 

produktionsomkostninger, som er blandt de laveste i verden og er forbundet med 

ekstensive fremgangsmåder; påpeger, at hvad angår størrelsen af det new zealandske 

marked (4,5 millioner forbrugere) er EU's offensive interesser begrænset til 

nicheprodukter og afhænger af fjernelsen af ikketoldmæssige hindringer; 

2. mener, at en ambitiøs, afbalanceret og omfattende frihandelsaftale (FTA), som fuldt ud 

respekterer og beskytter sårbare sektorer i europæisk landbrug og fuldt ud respekterer og 

opretholder de høje produktions-, miljø-, fødevaresikkerheds- og dyrevelfærdsstandarder, 

som EU-producenter opretholder, kan være til gensidig gavn og kan åbne muligheder for 

europæiske producenter og fremme EU's stilling som en central aktør på det globale 

marked; 

3. henleder opmærksomheden på, at visse sektorer i den europæiske landbrugssektor, såsom 

mejeriprodukter, fåre- og lammekød, gedekød, okse- og kalvekød, vin, biavlsprodukter og 

frugt, er følsomme, og advarer mod, at enhver ubalance i frihandelsaftalen i forhold til 

landbrugssektoren og dens følsomme sektorer ville være til skade for de europæiske 

producenter, navnlig små og mellemstore bedrifter; 

4. opfordrer Kommissionen til at sikre lige vilkår ved at behandle de produkter, for hvilke 

den direkte konkurrence vil udsætte EU's landbrugsproducenter for et alt for stort eller 

uholdbart pres, som følsomme, f.eks. ved at indføre overgangsperioder eller passende 

kvoter eller ved at undlade at indgå forpligtelser i relation til eller udelukke de mest 

følsomme sektorer; opfordrer Kommissionen til at tage højde for sæsonbestemte 

produktionscyklusser i Europa, navnlig i lammekøds- og mejerisektorerne; 

5. opfordrer til, at der indføjes effektive bilaterale beskyttelsesforanstaltninger for at 

forhindre en kraftig stigning i importen, som kan forårsage eller risikerer at forårsage 

alvorlig skade for de europæiske producenter i følsomme sektorer; 

6. understreger, at europæisk landbrug har en særlig rolle at spille med hensyn til at bevare 

landbosamfundenes struktur og sikre fødevaresikkerheden i Europa, og advarer mod 

risikoen for en alvorlig uligevægt i aftalen i landbrugssektoren til skade for Den 

Europæiske Union og familielandbrugsmodellen og mod fristelsen til at benytte landbrug 

som en brik i forhandlingerne om øget adgang til det new zealandske marked for 

industriprodukter og tjenesteydelser; opfordrer derfor til, at landbrug bliver et af de første 

kapitler, der forhandles i aftaler af denne art i fremtiden; 

7. understreger, at europæiske producenter står over for en række nuværende og fremtidige 

forpligtelser med hensyn til modvirkning af klimaændringer, miljøbeskyttelse og 

opretholdelse af høje standarder for dyrevelfærd, kombineret med et højt niveau af 

administrative forpligtelser; 
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8. understreger, at respekt for bæredygtig landbrugsproduktion, forsigtighedsprincippet, som 

EU's lovgivning om fødevaresikkerhed er baseret på, "fra jord til bord"-tilgangen, 

gensidighed og nøje opretholdelse af EU’s standarder og procedurer for menneskers og 

dyrs sundhed og fødevaresikkerhed som defineret i EU-retten er grundlæggende og 

urokkelige principper i alle EU's forhandlinger om frihandelsaftaler for europæisk 

landbrug; 

9. understreger, at dyrevelfærd er af stor vigtighed for EU-borgerne, og at der er behov for at 

sikre, at EU's dyrevelfærdsstandarder beskyttes, og at al import overholder gældende EU-

lovgivning om fødevaresikkerhed, dyre- og plantesundhed, forbrugerbeskyttelse og 

miljøstandarder; 

10. opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at parterne fremsætter stærke tilsagn 

om at forbedre beskyttelsen og velfærdsstandarder for landbrugsdyr, og understreger, at 

intet i aftalen bør forhindre parterne i at regulere uafhængigt med henblik på at fastsætte 

og gennemføre legitime og højere politiske mål; 

11. opfordrer Kommissionen til at fastholde en harmoniseret forhandlingsstrategi, der er 

afbalanceret med den strategi, der blev vedtaget under de tilsvarende forhandlinger med 

Australien, samtidig med at der tages behørigt hensyn til de specifikke faktorer, der 

adskiller de to markeder; 

12. understreger betydningen af at anerkende ordningen med geografiske betegnelser som en 

central del af europæiske interesser og understreger behovet for at inkludere en 

tilstrækkelig omfattende og repræsentativ liste af produkter med geografiske betegnelser, 

der er registreret i henhold til ordningerne, i en potentiel fremtidig aftale med New 

Zealand, og for at sikre deres juridiske beskyttelse, både som en prioriteret offensiv 

interesse og som en forudsætning for indgåelse af en aftale; 

13. opfordrer Kommissionen til som et væsentligt element i en afbalanceret aftale at sikre 

beskyttelse vedrørende mærkning, sporbarhed og ægtheden af oprindelsen af 

landbrugsprodukter for at undgå at give forbrugerne et falsk eller vildledende indtryk; 

14. bemærker, at new zealandske producenter ikke bærer omkostningerne ved elektronisk 

identifikation af får, nitratsårbare områder eller forbrænding af døde dyr, og opfordrer til, 

at dette gøres klart gennem mærkning; 

15. understreger forskellen i størrelse mellem EU's indre marked og New Zealands marked, 

hvilket der skal tages hensyn til i en potentiel frihandelsaftale mellem de to lande; 

16. minder om, at New Zealand har en særdeles konkurrencedygtig og stærkt 

eksportorienteret landbrugssektor, der er enestående i sin eksponering mod internationale 

markeder på grund af et lavt niveau af landbrugsstøtte; bemærker navnlig mejeri-, fåre- og 

gedesektorernes dominans og den stærkt eksportorienterede og dominerende sektor for 

frugtproduktion; 

17. er af den opfattelse, at New Zealand er en af hovedaktørerne i verdenshandelen, når det 

drejer sig om landbrugsprodukter, og har udviklet effektive sektorer baseret på 

monopollignende eksportvirksomheder; bemærker, at landbrugsprodukter og 

landbrugsfødevarer som helhed tegner sig for 60 % af landets samlede handel med varer, 
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hvor mejerisektoren tegner sig for 25,3 % af den samlede eksport, og eksporten af fårekød 

udgør 45 % af verdenshandelen; konstaterer, at New Zealand er en af verdens førende 

eksportører af fårekød, navnlig lam, og er den største eksportør af kiwier; 

18. understreger, at New Zealands eksport til Den Europæiske Union hovedsagelig består af 

landbrugsvarer, mens New Zealands import fra EU er domineret af forarbejdede 

produkter, og bemærker, at New Zealand fortsat pålægger relativt høje toldsatser på en 

række forarbejdede landbrugsprodukter (f.eks. ost, vin og spiritus), og at visse ikke-

toldmæssige hindringer, som f.eks. plantesundhedsforanstaltninger, er til betydelig gene 

for en del af EU's eksport; 

19. påpeger, at New Zealand er medunderskriver af Stillehavspartnerskabsaftalen, hvilket 

også bør tages i betragtning under forhandlingsprocessen; 

20. understreger, at adskillige følsomme europæiske landbrugssektorer er blevet hårdt ramt af 

den fortsatte russiske embargo, af valutakurssvingninger, som skyldes resultatet af Brexit-

folkeafstemningen, og af markedskriser, der hænger sammen med ekstreme prisudsving; 

er af den opfattelse, at en yderligere åbning af markedet i disse sektorer, navnlig med 

hensyn til visse industriers monopolistiske struktur, særlig den newzealandske 

mejerisektor, kan forårsage alvorlige problemer og have katastrofale følger for de 

europæiske producenter; understreger, at der i det endelige resultat skal tages behørigt 

hensyn til alle europæiske producenters interesser; 

21. bemærker offentliggørelsen af Kommissionens konsekvensanalyse af den potentielle 

virkning af en frihandelsaftale mellem EU og New Zealand og opfordrer Kommissionen 

til at få gennemført yderligere analyser af virkningen af frihandelsaftalen efter sektor og 

medlemsstat med henblik på at muliggøre en fuldstændig evaluering af de mulige 

gevinster og tab ved en sådan en handelsaftale for europæiske producenter og af dens 

potentielle indvirkning på priserne ab landmand i følsomme sektorer og på forpligtelserne 

i henhold til klimaaftalen fra Paris; 

22. bemærker de fordele i sektorerne for mejeriprodukter og fårekød, som New Zealand blev 

indrømmet på tidspunktet for Det Forenede Kongeriges tiltrædelse af De Europæiske 

Fællesskaber, og understreger, at der skal tages højde for disse tildelinger i 

forhandlingerne om frihandelsaftalen; 

23. understreger, at alle potentielle fremtidige toldkontingenter, som New Zealand kan 

indrømmes under en frihandelsaftale, vil finde anvendelse på et mindre EU-marked med 

443 millioner forbrugere, hvilket nødvendigvis vil indvirke på de økonomiske følger af 

sådanne kontingenter, navnlig i sektorer som f.eks. fårekød og mejeriprodukter, hvor Det 

Forenede Kongerige i øjeblikket tegner sig for en betydelig andel af forbruget og/eller 

importen af disse produkter; opfordrer derfor Kommissionen til at tage hensyn til de 

igangværende forhandlinger om Brexit og Brexits konsekvenser for EU's landbrugs- og 

fødevaresektorer i handelsforhandlingerne med New Zealand; 

24. fremhæver den kumulative indvirkning af EU's handelsindrømmelser inden for landbrug 

og bemærker, at alle indrømmelser på landbrugsområdet, som New Zealand indrømmes, 

fuldt ud skal tages betragtning i forbindelse med de markedsadgangsindrømmelser, der er 

givet under Verdenshandelsorganisationen, eller som led i andre igangværende eller 

afsluttede forhandlinger om frihandelsaftaler; understreger i denne forbindelse, at 
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Kommissionens undersøgelse af den kumulative indvirkning af fremtidige handelsaftaler, 

for så vidt angår mejeriprodukter, viser, at det nuværende handelsunderskud på 200 

millioner EUR vil blive fordoblet eller mere end tredoblet afhængigt af de antagelser, der 

verserer vedrørende liberaliseringen; 

25. understreger, at Kommissionen på en fuldt ud gennemsigtig, rettidig og vidtfavnende 

måde skal indgå i en dialog med alle interessenter på landbrugsområdet om alle aspekter 

af forhandlingerne og anmoder om, at Udvalget om Landbrug holdes underrettet om 

udviklingen i relation til landbrug; 

26. minder om, at lam i Den Europæiske Union kun må markedsføres, når de er 6 eller 9 

måneder gamle, mens en højere alder - 12 måneder - er tilladt i New Zealand; insisterer 

på, at den fremtidige aftale fastsætter en aldersgrænse på 6 eller 9 måneder for lovligt salg 

på EU's indre marked af lam fra lande uden for EU. 
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