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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om EU:s jordbruk och internationell handel
(2010/2110(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av tredje delen avdelning III och femte delen avdelningarna II och V i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av WTO-avtalen, särskilt jordbruksavtalet som förhandlades fram under 
Uruguayrundan och trädde i kraft den 1 januari 1995,

– med beaktande av den förklaring som antogs vid den fjärde ministerkonferensen i Doha 
den 9–14 november 2001, det beslut som antogs av WTO:s allmänna råd den 
1 augusti 2004 och den förklaring som antogs vid den sjätte ministerkonferensen 
i Hongkong den 13–18 december 2005,

– med beaktande av sin resolution av den 4 april 2006 om bedömningen av Doharundan 
efter WTO:s ministerkonferens i Hongkong1,

– med beaktande av de reviderade utkast till villkor för jordbruk som delades ut den 
6 december 2008 av WTO:s ordförande för jordbruksförhandlingarna, 

– med beaktande av samförståndsavtalet av den 15 maj 2009 mellan Amerikas förenta stater 
och Europeiska kommissionen om import av nötkött från djur som inte behandlats med 
vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta staternas tillämpning av höjda avgifter för 
vissa produkter från Europeiska gemenskapen,

– med beaktande av den lösning som man gemensamt uppnådde den 15 juli 2009 mellan 
Kanada och Europeiska unionen på tvisten ”European Communities – Measures Affecting 
the Approval and Marketing of Biotech Products”,

– med beaktande av avtalet mellan EU och en rad latinamerikanska länder om villkoren för 
en slutlig lösning av pågående tvister om EU:s importsystem för bananer (Genèveavtalet) 
som paraferades den 15 december 2009,

– med beaktande av sin resolution av den 16 december 2009 om utsikterna för 
utvecklingsagendan från Doha efter WTO:s sjunde ministermöte2,

– med beaktande av slutförandet den 17 december 2009 av förhandlingarna mellan EU och 
Marocko om liberaliseringsåtgärder för jordbruks- och fiskeprodukter,

– med beaktande av slutförandet den 1 mars 2010 av förhandlingarna mellan EU, Peru och 
Colombia om undertecknandet av ett flerpartsavtal,

                                               
1 EUT C 293E, 2.12.2006, s. 155.
2 Antagna texter, P7_TA(2009)0110.
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– med beaktande av den lösning man gemensamt uppnådde den 18 mars 2010 mellan 
Argentina och Europeiska unionen på tvisten ”European Communities – Measures 
Affecting the Approval and Marketing of Biotech Products”,

– med beaktande av sin resolution av den 25 mars 2010 om en kvalitetspolitik för 
jordbruksprodukter: vilken strategi ska användas?1,

– med beaktande av slutförandet den 19 maj 2010 av förhandlingarna mellan EU och 
Centralamerika om handelspelaren i associeringsavtalet,

– med beaktande av sin resolution av den 8 juli 2010 om den gemensamma 
jordbrukspolitikens framtid efter 20132,

– med beaktande av frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea som undertecknades den 
6 oktober 2010,

– med beaktande av de pågående förhandlingarna mellan EU och Mercosur om 
ett associeringsavtal,

– med beaktande av de pågående förhandlingarna mellan EU och Kanada om 
ett övergripande avtal om ekonomi och handel,

– med beaktande av de pågående förhandlingarna mellan EU och Indien om 
ett frihandelsavtal,

– med beaktande av de pågående förhandlingarna mellan EU och Ukraina om 
ett associeringsavtal,

– med beaktande av sin studie med titeln ”Stocktake of the WTO Agricultural Negotiations 
after the Failure of the 2008 Talks” från juni 2009,

– med beaktande av handboken ”Geographical Indications and TRIPs: 10 Years Later. 
A roadmap for EU GI holders to get protection in other WTO Members” som beställdes 
av kommissionen,

– med beaktande av kommissionens förslag av den 15 september 2010 till 
Europaparlamentets och rådets förordning om OTC-derivat, centrala motparter och 
transaktionsregister (KOM(2010)0484),

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
och yttrandena från utskottet för internationell handel och utskottet för utveckling 
(A7-.../2010), och av följande skäl:

                                               
1 Antagna texter, P7_TA-PROV(2010)0088.
2 Antagna texter, P7_TA-PROV(2010)0286.
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A. EU är den i särklass största importören av jordbruksprodukter i världen, med importer 
som nästan har fördubblats i värde över det senaste årtiondet och som nu uppgår till nästan 
20 procent av den globala importen.

B. EU:s andel av den globala jordbruksexporten sjunker till följd av den snabbare tillväxten 
hos andra viktiga handelspartner inom jordbrukssektorn. Under perioden 2007–2009 
utgjorde slutprodukter 68 procent av värdet av EU:s export, medan mellanprodukter och 
basvaror stod för 23 respektive 9 procent.

C. EU:s underskott i handeln med jordbruksvaror nådde ett rekord på 7 miljarder euro 2008. 
EU:s underskott i handeln med till exempel Mercosur har mer än fördubblats sedan 2000 
och EU:s import av jordbruksprodukter från Mercosur har nu nått ett värde av 
19 miljarder euro jämfört med 1 miljard euro för exporten.

D. EU är världens största importör av jordbruksprodukter från utvecklingsländer och 
importerar mer än USA, Japan, Kanada, Australien och Nya Zeeland tillsammans. Cirka 
71 procent av EU:s totala import av jordbruksprodukter kommer från utvecklingsländer 
som en följd av ”Allt utom vapen”-initiativet till förmån för de minst utvecklade länderna, 
det allmänna preferenssystemet och avtalen om ekonomiskt partnerskap.

E. WTO:s utkast till villkor för jordbruk från 2008 skulle kräva ännu större medgivanden 
från EU:s sida än vad som fastställdes i det redan långtgående förslag som EU lade fram i 
oktober 2005.

F. EU har redan drastiskt minskat sitt handelssnedvridande internstöd, i motsats till andra 
viktiga handelspartner, särskilt USA, som bibehöll och i vissa fall förstärkte sina 
instrument inom ramen för 2008 års jordbrukslag.

G. EU har ensidigt gjort avsevärda nedskärningar i sitt exportbidrag, vars andel av budgeten 
för den gemensamma jordbrukspolitiken har sjunkit från 29,5 procent 1993 till endast 
1,2 procent 2009. Vissa viktiga handelspartner fortsätter att i stor utsträckning använda 
andra former av exportincitament.

H. USA fortsätter inom ramen för tvisten om kötthormoner att utfärda sanktioner mot EU och 
har även meddelat att sanktionerna kommer att rotera för att täcka andra 
jordbruksprodukter från EU för att därigenom få ökad genomslagskraft 
(karusellagstiftning). Enligt samförståndsavtalet beviljar EU en tullkvot med nolltullsats 
på 20 000 ton nötkött.

I. USA har anmält EU:s bestämmelser om hygien och saluföring av fjäderfä till WTO.

J. En ömsesidigt godtagbar lösning nåddes med Kanada och Argentina om GMO-tvisten. 
USA har lämnat in en allmän begäran om handelsrepressalier.

K. WTO-panelens beslut om socker var en av de största drivkrafterna bakom sockerreformen 
och inverkar fortfarande i stor utsträckning på handeln med socker. Under loppet av tre år 
har EU förvandlats från den andra största sockerexportören till den andra största 
nettoimportören.



PE450.614v01-00 6/12 PR\833565SV.doc

SV

L. 2006 års sockerreform har uppfyllt målen att öka konkurrenskraften, sänka sockerpriset 
och minska produktionskvoten för socker med cirka 30 procent. Den har dock också 
medfört nedläggning av 83 av totalt 189 fabriker i EU-27, en förlust av mer än 
16 500 direkta jobb i landsbygdsområdena och slutet på sockerbetsodlingen för cirka 
140 000 jordbrukare.

M. Parlamentets godkännande krävs för ingåendet av handelsavtal som förhandlas fram av 
kommissionen.

Konsekvens mellan EU:s jordbrukspolitik och den gemensamma handelspolitiken

1. Europaparlamentet anser att EU:s jordbrukssektor har ett uppenbart mervärde för den 
europeiska ekonomin och en strategisk roll i EU 2020-strategin för att hantera de 
ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar EU står inför. 

2. Europaparlamentet betonar att utrikeshandelspolitiken inte får äventyra EU:s förmåga att 
upprätthålla en stark jordbrukssektor och trygga livsmedelsförsörjningen mot bakgrund av 
den växande instabiliteten på marknaden. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
försvara det europeiska jordbrukets multifunktionella roll och EU:s modell för jordbruk 
och livsmedel.

3. Europaparlamentet fördömer kommissionens strategi eftersom den alltför ofta innebär 
eftergifter på jordbruksområdet för att uppnå förbättrat marknadstillträde i tredjeländer för 
industriprodukter och tjänster.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en ny strategi som säkrar balans 
mellan den inhemska produktionen och importen och som för varje jordbrukssektor 
beaktar utvecklingen av multilaterala och bilaterala handelsförhandlingar samt 
EU:s miljömässiga, sociala och säkerhetsmässiga standarder.

5. Europaparlamentet betonar att när det gäller jordbrukssektorn måste kommissionen utföra 
konsekvensbedömningar, som ska offentliggöras innan förhandlingarna inleds och 
uppdateras för att beakta nya ståndpunkter som kommer fram genom förhandlingarna. 
Parlamentet betonar att det krävs ett korrekt och öppet förfarande för samråd med alla 
berörda parter.

6. Europaparlamentet understryker att ekonomisk ersättning inte kan uppväga de negativa 
konsekvenserna av ett avbrott i EU:s jordbruksproduktion, som garanterar 
livsmedelsförsörjning och livsmedelskvalitet och är av största betydelse för välståndet i 
EU:s landsbygdsområden samt skyddar landsbygden mot risken för att jordbruksmark 
överges och landsbygden avfolkas. Parlamentet betonar därför att nödvändiga 
förutsättningar måste upprätthållas så att EU:s jordbruk förblir lönsamt och jordbrukarna 
kan erhålla en skälig inkomst. 

7. Europaparlamentet påminner om att EU:s producenter uppfyller världens strängaste 
standarder i fråga om produkthygien, hållbara produktionsmetoder, växtskydd, djurens 
hälsa och välbefinnande, spårbarhet, kontroll av halter av bekämpningsmedelsrester, 
veterinärmedicin och tillsatser. 
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8. Europaparlamentet anser att standarder som är likvärdiga de som tillämpas i EU måste 
tillämpas på importerade produkter för att garantera att EU:s jordbrukare konkurrerar på 
lika villkor och att EU:s medborgare effektivt skyddas. Parlamentet understryker att det 
krävs strängare importkontroller vid gränserna.

9. Europaparlamentet betonar att det på importområdet krävs strikt efterlevnad av 
ursprungsregler och mekanismer för att förebygga triangelhandel. 

10. Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att aktivt främja EU:s offensiva 
jordbruksintressen med hänsyn till EU:s högkvalitativa jordbruksprodukters omfattande 
exportpotential. Parlamentet understryker bland annat att de säljfrämjande åtgärderna 
måste förstärkas, vilket inbegriper en ökning av EU:s samfinansieringsandel. Parlamentet 
noterar att dessa åtgärder är förenliga med WTO-bestämmelserna eftersom de omfattas av 
”gröna boxen”. 

Jordbruket i det multilaterala handelssystemet

Utvecklingsagendan från Doha 

11. Europaparlamentet menar att EU, för att säkra ett framgångsrikt resultat för 
utvecklingsagendan från Doha, lade fram ett extremt generöst förslag på 
jordbruksområdet, men att detta inte föranledde en motsvarande ambitionsnivå från andra 
industriländer och avancerade utvecklingsländer.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att strikt följa det förhandlingsmandat den 
tilldelats av rådet, 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 ber kommissionen att inte 
lägga fram förslag som skulle komma att styra de beslut som ska fattas om framtiden för 
den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013.

13. Europaparlamentet beklagar avsaknaden av framsteg i insatserna för att inrätta ett 
multilateralt register för vin och sprit och utvidga skyddet av geografiska beteckningar till 
alla jordbruksprodukter. Parlamentet påminner om att dessa faktorer är en absolut 
förutsättning för att ett balanserat resultat ska kunna nås i jordbruksförhandlingarna.

14. Europaparlamentet påpekar att EU redan avsevärt har minskat sitt handelssnedvridande 
internstöd och efterlyser fasta åtaganden i detta avseende från andra handelspartner.

15. Europaparlamentet påminner om det åtagande som WTO:s medlemmar gjorde under 
2005 års ministerkonferens i Hongkong om att avskaffa alla former av exportbidrag 
parallellt med införandet av regler för alla former av exportåtgärder med likvärdiga 
verkningar, framför allt exportkrediter, statshandelsföretag och livsmedelsbistånd.

16. Europaparlamentet anser att den generella sänkningen av tullsatserna bör utvärderas i 
ljuset av EU:s förslag för internstöds- och exportkonkurrenspelarna och bygga på 
möjligheten att hålla kvar den särskilda skyddsklausulen, ett särskilt undantag från 
tullförenklingsbestämmelserna och tillräcklig flexibilitet när det gäller formeln för att 
beräkna tullsänkningar och fastställandet av känsliga produkter. Parlamentet anser att den 
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föreslagna mekanismen för fastställande av känsliga produkter äventyras på ett förödande 
sätt av skyldigheten att nå en betydande tullkvotsexpansion. 

WTO:s tvistlösningsorgan

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att lösningen av tvisten om 
kötthormoner leder till att sanktionerna mot EU:s produkter hävs och samtidigt garanterar 
att nötköttsimporten till EU följer EU:s krav.

18. I fråga om tvisten om klorbehandlade kycklingar anser Europaparlamentet att import till 
EU av sådana produkter skulle strida mot den europeiska allmänhetens krav på säkra 
produkter.

19. Europaparlamentet uppmanar mycket bestämt kommissionen att försvara 
EU:s bestämmelser om tillstånd för och saluföring av genmodifierade organismer mot alla 
angrepp inom ramen för WTO.

Jordbruket i multilaterala, interregionala och bilaterala handelsförbindelser

20. Europaparlamentet understryker att man för att undvika att ”betala två gånger” – först på 
bilateral och därefter på multilateral nivå – måste stödja så kallade single pocket-avtal, 
som innebär att eftergifter i bilaterala avtal kopplas till det slutliga resultatet av 
Dohaförhandlingarna.

21. Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att stödja införlivandet av 
geografiska beteckningar som en väsentlig del av handelsavtalet för bekämpning av 
varumärkesförfalskning (Acta). Parlamentet beklagar att endast en kort lista över 
EU:s geografiska beteckningar ska skyddas av våra handelspartner inom ramen för 
nyligen slutförda eller pågående handelsförhandlingar.

22. Europaparlamentet ber kommissionen att säkerställa att handelsavtal inte inverkar på 
EU:s ingångsprissystem för frukt och grönsaker, samtidigt som nuvarande importplaner 
upprätthålls och systemets funktion förbättras.

23. Europaparlamentet beklagar att kommissionen inom ramen för handelsavtalen inte vill 
kräva att likvärdiga standarder införs för importerade produkter. Parlamentet anser att 
dessa avtal åtminstone måste garantera överensstämmelse med internationella 
skyldigheter och standarder (såsom sanitära och fytosanitära standarder).

24. Europaparlamentet påpekar att nya bilaterala medgivanden om tillträde till 
EU:s sockermarknad som beviljas tredjeländer (till exempel de latinamerikanska länderna) 
kommer att destabilisera EU:s sockermarknad och urholka förmånerna för de minst 
utvecklade länderna och AVS-länderna. Parlamentet oroar sig allt mer över att sådana 
medgivanden, när de beviljas nettoimporterande länder, främjar bytesmekanismer. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att även i fortsättningen utesluta socker och 
sockerbaserade produkter, inbegripet etanol, från de bilaterala förhandlingarna.
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25. Europaparlamentet anser att det är oacceptabelt att kommissionen återupptog 
förhandlingarna med Mercosur utan att offentliggöra en detaljerad konsekvensbedömning 
och utan att inleda en verklig politisk debatt med rådet och parlamentet. 

26. Europaparlamentet är djupt bekymrat över konsekvenserna för EU:s jordbrukssektor av 
ett eventuellt associeringsavtal med Mercosur, med hänsyn till Mercosurs ansökan från 
mars 2006 om tillträde till EU:s jordbruksmarknad, vilken gick mycket längre än det 
redan omfattande förslag som EU lade fram 2004. 

27. Europaparlamentet noterar att jordbruksföretagen i Mercosurländerna har mycket lägre 
produktionskostnader, inbegripet kostnader för mark, arbetskraft och andra 
kapitalkostnader, och att Mercosurproducenterna inte behöver uppfylla samma höga 
säkerhets- och hållbarhetsstandarder som EU-producenterna.

28. Europaparlamentet anser att graden av marknadsintegration i tullunionen Mercosur för 
närvarande inte kan garantera tillräcklig spridning av importerade produkter inom 
regionen. 

29. Europaparlamentet understryker att flera rapporter från Kontoret för livsmedels- och 
veterinärfrågor framhäver att brasilianskt nötkött för närvarande inte uppfyller 
EU-producenternas och de europeiska konsumenternas standarder för livsmedelssäkerhet, 
djuridentifikation och spårbarhet, djurhälsa och sjukdomskontroller. 

30. Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över den politik som Argentina för, i strid med 
sina skyldigheter inom ramen för WTO, i syfte att begränsa importen av livsmedel som 
konkurrerar med den inhemska produktionen. Parlamentet påpekar att dessa åtgärder ska 
läggas till Argentinas icke-automatiska importlicenssystem, som redan inverkar negativt 
på EU:s export. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta alla åtgärder som krävs för 
att säkerställa att dessa åtgärder, som strider mot andan i förhandlingarna om ett avtal 
mellan EU och Mercosur, inte längre tillämpas.

31. Europaparlamentet noterar att man med frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea enligt 
kommissionen skulle befria EU:s exportörer från en börda motsvarande 380 miljoner euro 
i årliga tullar, genom att avskaffa tullarna för 99 procent av EU:s jordbruksexport. 

32. Europaparlamentet är bekymrat över de medgivanden som gjorts inom ramen för 
Europa-Medelhavsavtalen för produkter som visar samma säsongsmässiga variationer 
som europeiska produkter.

33. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmärksamma försöken att kringgå 
importtullarna på etanol, eftersom allt större mängder etanol nu förs in i EU i form av 
blandningar med mycket låga importtullar.

34. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Det är mycket viktigt att i samband med EU:s diskussioner om framtiden för den 
gemensamma jordbrukspolitiken se till att jordbrukspolitiken och utrikeshandelspolitiken 
stämmer överens. 

Den gemensamma jordbrukspolitiken är en symbol för den europeiska integrationen, 
i egenskap av en av de mest avancerade formerna av EU:s överstatliga beslutsfattande. De 
successiva reformerna av den gemensamma jordbrukspolitiken har genomförts mot bakgrund 
av både interna och externa påtryckningar. Multilaterala handelsförhandlingar och 
WTO-reglerna på jordbruksområdet har varit en mycket stor drivkraft bakom reformen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken. De interna påtryckningarna i EU mot 
en marknadsorientering av den gemensamma jordbrukspolitiken och större tonvikt vid andra 
europeiska politikområden speglas även i EU:s utrikeshandelspolitik, där kommissionens 
förhandlingsstrategi går ut på att erbjuda en öppning av jordbruksmarknaden i utbyte mot 
ett förbättrat marknadstillträde för europeiska industriprodukter och industriella tjänster på 
tredjeländers marknader.

Jordbruk och handel är två politikområden som griper i varandra. Dynamiken inom de båda 
ekonomiska verksamhetsområdena inverkar på och påverkas också i hög grad av de regelverk 
som antas på multilateral, interregional, regional och bilateral nivå. Dessa regelverk är inte 
statiska utan skapar hierarkier och utvecklas genom förhandlingar. Mångfalden av regelverk, 
skilda handelsintressen, spända handelsförbindelser och handelstvister speglar komplexiteten 
inom ländernas interna jordbrukspolitik och den internationella handeln.

Jordbruket är inte enbart en ekonomisk verksamhet utan jordbruks- och livsmedelspolitiken 
ska uppfylla grundläggande mål, såsom en tryggad livsmedelsförsörjning och 
livsmedelssäkerhet. En effektiv avvägning mellan handelsrelaterade och icke 
handelsrelaterade aspekter blir därför den huvudsakliga utmaningen. Denna avvägning, som 
beror på i vilken grad de delar som utgör en rättsordning är integrerade (allt från fullständig 
åtskillnad, på lägsta nivå, via ömsesidigt erkännande till enhetlighet) skapar dock färre 
problem inom EU än på det multilaterala planet. Inom WTO åtföljs negativ integration, i form 
av marknadsöppning genom avskaffande av handelhindren, inte i tillräcklig grad av positiv 
integration, i form av harmonisering av regelverk. WTO-avtalet om tillämpning av sanitära 
och fytosanitära åtgärder (SPS-avtalet) och avtalet om tekniska handelshinder (TBT-avtalet) 
kan betraktas som ett steg mot ett nytt sätt att hantera regleringen.

Jordbruket integrerades in i ramen för WTO i samband med Uruguayrundans jordbruksavtal, 
med det långsiktiga målet att etablera ett rättvist och marknadsbaserat system för 
jordbrukshandel genom betydande progressiva nedskärningar i jordbruksstöd och skydd, som 
resulterar i korrigering och förebyggande av begränsningar och störningar på världens 
jordbruksmarknader. 

Ett stort problem i samband med Doharundans jordbruksförhandlingar är att de involverar 
grupper av länder med mycket olika jordbruksmodeller och intressen. De icke 
handelsrelaterade aspekterna inom EU och andra medlemmar med multifunktionella 
jordbruksmodeller beaktas inte i tillräcklig grad. Under dessa förhandlingar intog EU länge 
(och gör det i viss mån fortfarande) en defensiv hållning i fråga om jordbruket. En del 
förbehåll måste dock göras i fråga om vissa missuppfattningar, som inte beaktar i hur stor 
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utsträckning den gemensamma jordbrukspolitiken har ändrats sedan den inleddes. 

EU är världens största importör av jordbruksprodukter från utvecklingsländer och importerar 
mer jordbruksvaror än USA, Japan, Kanada, Australien och Nya Zeeland tillsammans. De 
nuvarande påtryckningarna för nya öppnanden av EU:s marknad kommer främst från 
konkurrerande jordbruksexportörer. Att bevilja förbättrat marknadstillträde för dessa länder 
skulle inte enbart få negativa konsekvenser för EU:s jordbruksproducenter utan också för de 
utvecklingsländer där behoven är som störst och vars preferensmarginal skulle urholkas.

EU har dessutom, i motsats till andra nyckelpartner, avsevärt minskat sitt 
handelssnedvridande stöd, genom att frikoppla direktstöden från produktionen och genom en 
generell utveckling mot intervention i form av säkerhetsnät, vilket ger EU färre effektiva 
instrument för att hantera den ökade instabiliteten på marknaden. EU har också lagt fram 
ett långtgående förslag på att fasa ut sina redan drastiskt minskade exportbidrag, under 
förutsättning att liknande regler införs för andra former av exportincitament, och framför allt 
exportkrediter och garantier (som i synnerhet används i USA), statshandelsföretag på
jordbruksområdet (som i synnerhet används i Australien, Nya Zeeland och Kanada) och 
livsmedelsbistånd (som används i stor skala i USA).

EU har också inom WTO varit ”svarande” i viktiga tvistlösningsärenden, bland annat i 
samband med genmodifierade organismer, geografiska beteckningar, kötthormoner och 
klorbehandlade kycklingar. När det gäller kötthormoner ansåg man, trots EU:s legitima oro 
för folkhälsan och åtgärdens icke diskriminerande karaktär, att det inte fanns någon rationell 
koppling mellan riskbedömningen och medlen för att uppnå detta mål.

Det har gjorts gällande att WTO:s rättsliga organs ”juridiska aktivism” i samband med 
lösningen av vissa tvister utgör en stor utmaning för WTO:s legitimitet ur ett demokratiskt 
perspektiv. Man bör notera att WTO:s tvistlösningsmekanism allmänt betraktas som det 
viktigaste systemiska resultatet av Uruguayrundan och att den utgör ett rättsligt 
paradigmskifte till följd av införandet av obligatoriskt förfarande och bindande resultat.

Inrättandet av WTO har utvidgat omfattningen av regler som direkt inverkar på nationella 
lagar och politik, och fokus har övergått från hinder ”vid gränserna” till hinder som finns 
”innanför gränserna”. Denna övergång ifrågasätter i vilken omfattning WTO-medlemmarna 
kan utöva sina lagstiftningsbefogenheter och fastställa standarder (på området för folkhälsa, 
miljöskydd och livsmedelssäkerhet) som eventuellt kan vara handelsbegränsande. 
I WTO-avtalen fastställs de mål som WTO-medlemmarna legitimt kan eftersträva att uppnå 
(t.ex. artikel XX i GATT, SPS-avtalet och TBT-avtalet). Enligt SPS-avtalet förutsätts det att 
inhemska standarder är förenliga med WTO-bestämmelserna om de baseras på internationella 
standarder (t.ex. i Codex Alimentarius), medan standarder som fastställs till högre nivåer än 
de internationella standarderna ska motiveras vetenskapligt med en riskbedömning.

På grund av dödläget i de multilaterala handelsförhandlingarna har EU fortsatt 
förhandlingarna om bilaterala och interregionala handelsavtal för att komplettera, inte ersätta, 
de multilaterala avtalen. Man kan hävda att ingåendet av den här typen av avtal kommer att 
leda till att handelsparterna förlorar intresset för en WTO-uppgörelse om de uppnår önskat 
tillträde till de marknader de siktat in sig på. En mångdubbling av dessa avtal skulle också 
kunna äventyra det multilaterala handelssystemet genom att skapa konkurrerande 
handelsblock. Man kan också ifrågasätta om inte dessa avtal erbjuder en möjlighet som för 
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närvarande inte medges inom WTO, att förhandla om klausuler avseende hållbar utveckling 
och andra klausuler och att i utbyte mot medgivanden kräva efterlevnad av sociala och 
miljömässiga standarder. Orsaken till att man föredrar bilaterala avtal kan helt enkelt förklaras 
med att de är mindre invecklade och att många tror att deras intressen bättre beaktas genom 
ett selektivt urval av handelspartner. För närvarande konkurrerar USA och EU om vem som 
först får tillträde till nya nyckelmarknader och under vilka villkor.

Inom ramen för dessa förhandlingar har EU ett uppenbart behov av att säkerställa en mer 
balanserad strategi inom de olika sektorerna och att främja både defensiva och offensiva 
europeiska jordbruksintressen. Samordning mellan den gemensamma jordbrukspolitiken och 
EU:s utrikeshandelspolitik ska säkra bevarandet av den europeiska jordbruksmodellen samt 
lika villkor för EU-producenterna på världsmarknaden.

Den europeiska jordbrukssektorns multifunktionella roll kan fungera som en katalysator för 
nya paradigmer, eftersom den tillhandahåller allmänna nyttigheter som är av stor betydelse för 
våra samhällen och som inte kan tillhandahållas via marknaden, såsom tryggad 
livsmedelsförsörjning, livsmedelssäkerhet och kvalitet till ett rimligt pris för 
EU:s medborgare. Efterfrågan på livsmedel stiger globalt samtidigt som 
produktionskostnaderna har ökat, allvarlig instabilitet råder på jordbruksmarknaderna och 
tillgången till mark och vatten samt energitillförseln har minskat. En stark gemensam 
jordbrukspolitik är också av grundläggande betydelse för att bevara och garantera en hållbar 
miljö och ekonomisk utveckling i EU:s landsbygdsområden, där det finns en risk för 
avfolkning och för att jordbruksmark överges.

Den gemensamma jordbrukspolitikens ekonomiska sammansättning hänger samman med 
andra sociala och politiska mål. Den europeiska jordbrukssektorn har ett klart mervärde och 
en viktig roll i EU:s 2020-strategi för att hantera de socioekonomiska och miljömässiga 
utmaningar som EU står inför, både internt och som en ledande internationell aktör. 
EU:s handelspolitik kommer att spela en viktig roll för huruvida jordbruket även i 
fortsättningen på ett positivt sätt kan bidra till uppfyllandet av dessa mål. Handelspolitiken får 
inte äventyra dynamiken inom EU:s jordbrukssektor. I stället kan och måste handelspolitiken 
och jordbrukspolitiken ömsesidigt stödja varandra


