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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att strikt följa sitt förhandlingsmandat i 
WTO, i vilket de senaste reformerna av den gemensamma jordbrukspolitiken sätts som 
gräns för kommissionens handlingsram, under förutsättning att likvärdiga medgivanden 
erhålls från dess handelspartner. Parlamentet påminner om EU:s åtagande att avskaffa 
exportbidragen på det strikta villkoret att unionens handelspartner vidtar motsvarande 
åtgärd när det gäller exportbidragen, samt när det gäller alla exportåtgärder som har 
motsvarande effekt. 

2. Europaparlamentet påminner om att reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken 
2003 och ”hälsokontrollen” 2008, har visat hur seriösa EU:s reformåtaganden är genom 
att föregripa de sannolika resultaten av Doharundan, samtidigt som likvärdiga 
medgivanden fortfarande förväntas från EU:s handelspartner.

3. Europaparlamentet välkomnar handelsavtalet om bananer som innebär en lösning på 
tjugo års WTO-tvister och utgör ett viktigt steg mot konsolideringen av ett regelbaserat 
multilateralt handelssystem. Parlamentet noterar att handelsavtalet om bananer på 
ett avgörande sätt bidrar till att lösa frågor som avser tropiska produkter och preferenser i 
WTO-förhandlingarna. Parlamentet anser att detta avtal ytterligare konsoliderar 
EU:s ståndpunkt om jordbruk i Doharundan. Parlamentet uppmanar EU att bygga vidare 
på detta viktiga genombrott och att driva WTO-förhandlingarna framåt.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att som en av sina främsta prioriteringar 
fortsätta arbeta för ett effektivare skydd av ursprungsbeteckningar i WTO, genom att 
utvidga den högre skyddsnivå, som för närvarande gäller för vin och sprit (artikel 23 i 
Trips-avtalet) till att omfatta alla ursprungsbeteckningar, och genom att inrätta ett system 
för anmälan och registrering av geografiska ursprungsbeteckningar.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätthålla en stark ställning i frågan om 
att införliva geografiska ursprungsbeteckningar i handelsavtalet för bekämpning av 
varumärkesförfalskning och i bilaterala handelsförhandlingar.

6. Europaparlamentet anser att bilaterala handelsavtal på ett förtjänstfullt sätt kan 
komplettera multilaterala processer genom att göra det möjligt att uppnå framsteg i vissa 
frågor, såsom geografiska ursprungsbeteckningar och sociala och miljömässiga normer. 
Parlamentet framhåller betydelsen av ett sammanhängande tillvägagångssätt när det gäller 
dessa frågor i de olika bilaterala avtalen.

7. Europaparlamentet betonar att kommissionen i WTO-förhandlingarna och i andra 
internationella handelsavtal måste sträva efter att garantera att importerade 
jordbruksprodukter uppfyller samma EU-krav och -normer på områdena 
livsmedelssäkerhet, djurskydd och miljöskydd som gäller för jordbruksprodukter som 
producerats i unionen.
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8. Europaparlamentet betonar betydelsen av ett strikt genomförande av reglerna om ursprung 
som medför förmånsbehandling. Parlamentet begär en översyn av alla handelspreferenser 
som Europeiska unionen beviljat tillväxtekonomier såsom Kina, Indien och Brasilien.

9. Europaparlamentet bekräftar på nytt den betydelse som handeln med jordbruksvaror har 
för den ekonomiska utvecklingen och fattigdomsminskningen i utvecklingsländerna. 
Parlamentet uppmanar EU att hjälpa AVS-länderna att anpassa sig till den tilltagande 
konkurrensen från latinamerikanska länder (syd-syd-handeln).

10. Europaparlamentet framhåller behovet av att handelspolitiken spelar en roll i hanteringen 
av utmaningarna på området livsmedelssäkerhet. Parlamentet begär en förstärkt 
övervakning och samordning av exportbegränsande åtgärder för att förhindra att 
en eventuell framtida livsmedelskris förvärras. 


