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B9-0204/2019

Europa-Parlamentets beslutning om foranstaltninger til at afbøde konsekvenserne for 
europæisk landbrug af WTO's afgørelse om Airbus-striden
(2019/2895(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til den afgørelse, der blev truffet af Verdenshandelsorganisationens 
(WTO's) voldgiftsmand i tvisten om subsidier til Airbus (DS316) den 2. oktober 2019, 
og som tillader USA at træffe modforanstaltninger mod EU's eksport til en værdi af 
7,5 mia. USD (6,8 mia. EUR),

– der henviser til den formelle afgørelse, som WTO's tvistbilæggelsesorgan traf den 
14. oktober, og som gav grønt lys til disse sanktioner,

– der henviser til USA's beslutning om at indføre en ny værditoldsats på 25 % på visse 
landbrugsprodukter og en værditoldsats på 10 % på ikke-landbrugsprodukter fra den 
18. oktober 2019,

– der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at landbrugsprodukter tegnede sig for 7,0 % af den samlede værdi af de 
varer, der blev eksporteret af EU-281 i 2018; der henviser til, at med hensyn til værdi 
var den vigtigste kategori af landbrugsprodukter, der eksporteredes, drikkevarer, spiritus 
og eddike, der nåede op på 31 mia. EUR2;

B. der henviser til, at USA er den førende destination for landbrugseksport fra EU-28, idet 
USA tegnede sig for 22,3 mia. EUR i 20183; der henviser til, at denne eksport bidrager 
til at opretholde en positiv handelsbalance med USA; der henviser til, at dette udgør 
16,2 % af EU-28's samlede landbrugsfødevarehandel med lande uden for EU;

C. der henviser til, at EU's eksport af landbrugsfødevarer til en værdi af 4,3 mia. EUR 
(60 % af den samlede værdi af modforanstaltningerne) vil blive ramt af de nye 
toldsatser, som vil svare til 1,1 mia. EUR;

D. der henviser til, at Det Forenede Kongerige, Frankrig, Spanien, Italien, Tyskland og 
Irland – i nævnte rækkefølge – er de vigtigste lande, der er berørt af den amerikanske 
beslutning, idet de tegner sig for 97 % af den samlede eksport, der udsættes for de nye 
toldsatser; der henviser til, at landbrugsfødevaresektoren i andre EU-medlemsstater 

1 Europa-Kommissionen, ‘Monitoring Agricultural Policy’, MAP 2019-1, 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/news/documents/agri-food-trade-2018_en.pdf s. 
5.
2 Europa-Kommissionen, "Extra EU trade in agriculture goods", data hentet i marts 2019 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Extra-EU_trade_in_agricultural_goods#Context 
3 Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Handel, ‘Country Overview USA’, 3. juni 2019 
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/overview_usa_en.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/news/documents/agri-food-trade-2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Extra-EU_trade_in_agricultural_goods%23Context
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/overview_usa_en.pdf
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også vil blive påvirket negativt;

E. der henviser til, at de vigtigste landbrugsprodukter, der er omfattet af WTO's sanktioner, 
vil være produkter af høj værdi (skotsk whisky, vin, mejeriprodukter såsom smør og ost 
samt olivenolie);

F. der henviser til, at landbrugere og erhvervsdrivende i fødevarekæden er ofre for en 
handelskonflikt, der har rod i en transatlantisk uoverensstemmelse om industrisubsidier 
til Airbus og Boeing; der henviser til, at nogle af de medlemsstater, der er omfattet af 
sanktioner, såsom Italien og Irland, ikke engang deltager i Airbus-konsortiet;

G. der henviser til, at den amerikanske beslutning for nogle sektorer, eksempelvis 
olivenoliesektoren, vil skærpe den i forvejen skrøbelige situation på det indre marked, 
mens den i andre sektorer, der fungerer godt, såsom vinsektoren, risikerer at forårsage 
alvorlige forstyrrelser på markedet som helhed;

H. der henviser til, at de amerikanske modforanstaltninger vil øge ustabiliteten i EU's indre 
marked, som allerede må kæmpe med den forstyrrelse, der skyldes den russiske 
embargo, og som skal forberede sig på de potentielle økonomiske konsekvenser af Det 
Forenede Kongeriges udtræden af EU;

I. der henviser til, at EU's nuværende eksportfokus bidrager til en systematisk 
overproduktion og lave producentpriser, hvilket er væsentlige faktorer i den vedvarende 
ustabilitet, der hersker i visse sektorer;

J. der henviser til, at der for programmeringsperioden 2014-2018 var afsat mere end 1 094 
mio. EUR til salgsfremstød inden for de nationale støtteprogrammer for vinsektoren4, 
hvilket udgjorde 18 % af finansieringsrammen; der henviser til, at medierapporter har 
fremhævet, at en betydelig del af udgifterne til den fælles landbrugspolitik via 
reklamekampagner anvendes til at støtte store multinationale selskabers 
fremstødsaktiviteter i tredjelande;

K. der henviser til, at en sammenhængende landbrugs- og fødevarepolitik bør tage hensyn 
til menneskers sundhed som en nøglefaktor for dens udvikling og gennemførelse, og at 
enhver form for markedsføringsaktivitet ved anvendelse af EU-midler bør udformes 
under hensyntagen til de ernæringsmæssige forbedringer, der er relevante for den 
europæiske region, hvor de fremherskende sundhedsmæssige bekymringer omfatter 
dårlig kost, overvægt og fedme, og hvor kostrelaterede ikkeoverførbare sygdomme 
bliver stadig mere udbredte5;

L. der henviser til, at EU's landbrugshandel i visse henseender adskiller sig fra handel 
inden for andre sektorer, navnlig for så vidt som passende ernæring er en rettighed, der 

4 Europa-Kommissionen, Wine CMO: Financial execution of the national support programme 2014-2018, 
situation as of 1 March 2018 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-
fisheries/farming/documents/wine-programming-annex-4-2014-2018_en.pdf 
5 WHO, ‘Prevention and Control of noncommunicable diseases in the European Region: a progress report’, 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/235975/Prevention-and-control-of-noncommunicable-
diseases-in-the-European-Region-A-progress-report-Eng.pdf s. 1.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/wine-programming-annex-4-2014-2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/wine-programming-annex-4-2014-2018_en.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/235975/Prevention-and-control-of-noncommunicable-diseases-in-the-European-Region-A-progress-report-Eng.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/235975/Prevention-and-control-of-noncommunicable-diseases-in-the-European-Region-A-progress-report-Eng.pdf


PE643.373v01-00 4/5 RE\1193480DA.docx

DA

er anerkendt i henhold til folkeretten6, og at eksport og import af landbrugsprodukter på 
nuværende tidspunkt omfatter handel med og transport af levende dyr, som anerkendes 
som følende væsener;

1. understreger, at disse toldsatser vil have en negativ indvirkning på de berørte 
medlemsstater og produkter og vil påvirke beskæftigelsen i fødevarekæden og EU's 
landbrugssektor som helhed med negative virkninger for landbrugere og deres familier;

2. beklager USA's manglende engagement i EU's forsøg på at finde en rettidig 
forhandlingsløsning forud for anvendelsen af toldsatserne og opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at fortsætte bestræbelserne på at opnå en hurtig løsning og nedtrappe 
de handelsmæssige spændinger mellem de to parter;

3. opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge EU's marked i hele 
fødevareforsyningskæden for at påvise eventuelle forstyrrelser som følge af 
anvendelsen af disse sanktioner og følgevirkningerne af produkter, der er fortrængt fra 
fødevareforsyningskæden;

4. opfordrer indtrængende Kommissionen til i overensstemmelse med WTO-reglerne at 
anvende passende instrumenter under den fælles landbrugspolitik og relevante 
foranstaltninger til at håndtere forstyrrelser i det indre marked, både via rettidig 
gennemførelse af markedsreguleringsmekanismerne i fusionsmarkedsordningen7 og 
gennem et langsigtet skift i retning af produktion med fokus på EU's efterspørgsel;

5. opfordrer indtrængende Kommissionen til på grundlag af sin overvågning af EU-
markedet at overveje at mobilisere krisereserven til støtte for de berørte landbrugere;

6. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til i overensstemmelse med WTO-reglerne at 
anvende passende instrumenter under den fælles landbrugspolitik og relevante nationale 
redskaber til at støtte de berørte landbrugere og arbejdstagere i landbruget og, hvis 
kriterierne er opfyldt, at overveje at gøre brug af Den Europæiske Fond for Tilpasning 
til Globaliseringen;

7. påpeger på ny betydningen af en rettidig anvendelse af markedsreguleringsværktøjer for 
bedre at kunne overvåge og matche EU's udbud med EU's efterspørgsel;

8. minder om, at priserne i flere sektorer konsekvent ligger under 
produktionsomkostningerne, og at de pågældende sektorer derfor befinder sig i en 
konstant udsat situation; understreger, at fokus på eksport til eksterne markeder risikerer 
at skabe yderligere ustabilitet;

9. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at prioritere kortere forsyningskæder 
og lokal og regional produktion og navnlig yde støtte og rådgivning til landbrugere i 

6 Artikel 11 i den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=60835 
7 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 
234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007, EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=60835
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forbindelse med diversificering af produktionen og udvikling af korte forsyningskæder;

10. opfordrer de medlemsstater, der er involveret i Airbus-konsortiet, til at gennemføre 
foranstaltninger for at sikre solidaritet mellem luft- og rumfartssektoren og de personer i 
landbrugssektoren, der er påvirket af de amerikanske modforanstaltninger, og yde 
finansiel støtte til sidstnævnte;

11. mener, at EU-finansierede salgsfremstød bør omlægges, så de omfatter et loft for støtte 
pr. ansøger og større fokus på lokalt relevante behov såsom udvikling af kortere 
forsyningskæder, styrkelse af producenternes position i forsyningskæden, fremme af 
sunde kostvaner, bevarelse af forsømte/underudnyttede sorter og bredere genetisk 
diversitet i afgrøderne og bevarelse af miljømæssigt bæredygtige transportformer af 
betydning for landdistrikterne;

12. understreger, at Kommissionen bør sikre, at landbruget ikke længere behandles som en 
brik i handelspolitikken, hverken i forhandlingerne om nye frihandelsaftaler eller i 
bilæggelsen af tvister vedrørende andre sektorer; opfordrer EU til at rette op på 
ubalancerne i sin egen handelsforvaltning og navnlig vurdere omkostninger, fordele og 
risici for mindre landbrugere og producenter, der er et resultat af dets handelspolitik;

13. opfordrer Kommissionen til at fortsætte sin indsats for at støtte reformen af WTO, 
navnlig med henblik på at tilpasse den til de aktuelle udfordringer og forpligtelser, hvor 
landbruget spiller en afgørende rolle, såsom klimaændringer og Parisaftalen, respekt for 
menneskerettighederne og målene for bæredygtig udvikling;

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.


