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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet noterar den allmänt utbredda oron över den gemensamma 
jordbrukspolitikens minskande men ackumulerade negativa följder för 
utvecklingsländerna. Parlamentet beklagar att några sådana följder inte omnämns i 
kommissionens meddelande om den gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att i den nya gemensamma jordbrukspolitiken slå 
fast principen om att inte vålla skada gentemot utvecklingsländerna som ett centralt mål.

2. Europaparlamentet anser att alla exportstöd bör avvecklas i den gemensamma 
jordbrukspolitiken efter 2013 och att sambandet mellan direktbetalningar och produktion 
bör avskaffas så att konkurrens på lika villkor kan skapas mellan jordbruksprodukter från 
EU och från utvecklingsländerna. För att främja biodynamiska och hållbara 
jordbruksmetoder uppmanar parlamentet kommissionen att finansiera 
övergångsbestämmelser för de grödor som påverkas av att sambandet avskaffas.

3. Europaparlamentet uppmanar EU att använda sig av sin handels- och utvecklingspolitik 
för att främja hållbara jordbruksmetoder och livsmedelssuveränitet i utvecklingsländerna, 
i syfte att mildra den gemensamma jordbrukspolitikens ackumulerade negativa följder för 
utvecklingsländerna. Parlamentet anser det nödvändigt att säkerställa 
livsmedelssäkerheten för de minst utvecklade länderna och de utvecklingsländer som är 
nettoimportörer av livsmedel, avskaffa landgrabbing, säkra småbrukares och inhemska 
bönders äganderätt och att få utsädesmonopol och beroende av särskilda 
bekämpningsmedel att upphöra.

4. Europaparlamentet noterar att livsmedel inte endast är en handelsvara utan att tillgång till 
livsmedel framför allt är en universell mänsklig rättighet.

5. Europaparlamentet anser att i samband med att man tar itu med den internationella 
spekulationen om marknadspriset på jordbruksråvaror, bör det i den nya gemensamma 
jordbrukspolitiken fastställas relevanta mekanismer och bestämmelser för regleringen av 
derivatmarknaderna för jordbruksråvaror samt en ökad transparens. Parlamentet anser att 
EU bör föregå med gott exempel genom att inom sitt territorium inrätta lokala 
auktionsmarknader för jordbruksprodukter och lokala distributionssystem vilket skulle 
öka småbrukarnas förhandlingsläge i livsmedelskedjan.

6. Europaparlamentet uppmanar till en grundlig förändring av förhandlingstexterna till 
avtalet mellan EU och Mercosur. Parlamentets uppmaning är ett svar på kommissionens 
konsekvensbedömning i vilken varnas för en omfattande ökning av den olagliga 
skogsavverkningen och det olagliga industriella jordbruket på bekostnad av 
landsbygdssamhällen och miljön, vilket skulle orsaka en förlust av miljontals 
arbetstillfällen inom jordbruket i Europa och utgöra hinder för den gemensamma 
jordbrukspolitikens genomslagskraft.


