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FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af 
Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. opfordrer Kommissionen til nøje at overholde sit forhandlingsmandat i WTO, som 
fastlægger den allerede fuldførte reform af den fælles landbrugspolitik som grænse for 
dens aktioner, forudsat at tilsvarende indrømmelser opnås fra dens handelspartnere; 
erindrer om EU’s forpligtelse til at fjerne eksportstøtten på betingelse af, at der er et 
parallelt initiativ fra handelspartnerne vedrørende eksportstøtte såvel som alle 
eksportforanstaltninger med en tilsvarende virkning;

2. erindrer om, at reformen af den fælles landbrugspolitik i 2003 og ”helbredskontrollen” 
i 2008 har vist, hvor seriøs EU er med hensyn til reformforpligtelserne ved at foregribe 
de sandsynlige resultater af Doha-runden, samtidig med at der stadig forventes 
tilsvarende indrømmelser fra EU’s handelspartnere;

3. udtrykker tilfredshed med aftalen om bananhandlen, som bilægger 20 års strid i WTO 
og udgør et vigtigt skridt fremad mod konsolidering af et regelbaseret multilateralt 
handelssystem; bemærker, at aftalen om bananhandlen udgør et afgørende bidrag til 
løsningen af problemerne vedrørende tropiske produkter og præferencer i forbindelse 
med WTO-forhandlingerne; mener, at denne aftale yderligere konsoliderer EU’s 
holdning vedrørende landbrug i Doha-runden; opfordrer EU til at bygge på dette 
vigtige gennembrud med henblik på at føre WTO-forhandlingerne videre;

4. opfordrer Kommissionen til som en af dens hovedprioriteter at søge en mere effektiv 
beskyttelse af de geografiske betegnelser (GB) i WTO ved at udvide det højere 
beskyttelsesniveau, der for øjeblikket gælder for vin og spiritus (artikel 23 i TRIPS-
aftalen) til også at omfatte alle GB’er, og ved at oprette et system for anmeldelse og 
registrering af geografiske betegnelser;

5. opfordrer Kommissionen til at bevare en stærk holdning til indføjelse af GB’er inden 
for anvendelsesområdet af handelsaftalen om bekæmpelse af forfalskning og bilaterale 
handelsforhandlinger;

6. mener, at bilaterale handelsaftaler kan hjælpe med til at supplere multilaterale 
procedurer ved at gøre det muligt at gøre fremskridt vedrørende specifikke spørgsmål 
såsom geografiske indikationer og sociale og miljømæssige normer; understreger 
betydningen af en sammenhængende holdning til disse spørgsmål i de forskellige 
bilaterale aftaler;

7. understreger, at Kommissionen i forbindelse med WTO-forhandlingerne og andre 
internationale handelsaftaler bør forsøge at sikre, at importerede landbrugsprodukter 
opfylder de samme EU-krav og –standarder inden for områderne fødevaresikkerhed, 
dyrevelfærd og miljøbeskyttelse, som gælder for landbrugsprodukter, der er fremstillet 
i Unionen;
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8. understreger betydningen af en streng gennemførelse af 
præferenceoprindelsesreglerne; opfordrer til en revision af samtlige 
handelspræferencer, som Den Europæiske Union giver til nye vækstlande som f.eks. 
Kina, Indien og Brasilien;

9. bekræfter igen vigtigheden af landbrugshandlen for den økonomiske udvikling og 
afhjælpningen af fattigdom i udviklingslandene; opfordrer EU til at hjælpe AVS-
landene med at tilpasse sig den øgede konkurrence fra de latinamerikanske lande 
(Syd-Syd-handel);

10. understreger nødvendigheden af, at handelspolitikken spiller en rolle ved behandling 
af fødevaresikkerhedsspørgsmål; opfordrer til stærkere overvågning og samordning af 
eksportrestriktionsforanstaltninger for at forhindre forværringen af en eventuel 
fremtidig fødevarekrise.


