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FORSLAG

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

A. der henviser til, at EU's landbrugssektor er særdeles følsom og indgår som en essentiel del 
i TTIP-forhandlingerne og vil kunne drage betydelig fordel af nye og udvidede 
muligheder for markedsadgang;

B. der henviser til, at en væsentlig hindring for handlen med landbrugsfødevarer mellem EU 
og USA – som endda umuliggør handel med visse varer – er manglen på fælles standarder 
inden for dette område;

C. der henviser til, at konsekvenserne af den russiske embargo klart har vist den fortsatte 
geopolitiske relevans af landbrug, vigtigheden af at have adgang til forskellige 
landbrugsmarkeder og behovet for stærke og strategiske handelspartnerskaber med 
pålidelige handelspartnere;

D. der henviser til, at handelsforhandlingerne med USA er en stor mulighed for at forbedre 
den amerikanske adgang til visse EU-eksportprodukter såsom frugt og grøntsager, vin og 
visse produkter med en høj merværdi;

E. der henviser til, at TTIP giver mulighed for at løfte de gensidige lovgivningsmæssige 
byrder, der udgør en unødvendig handelshindring, ved at tilvejebringe flere og 
gennemskuelige informationer, såsom hvilke detaljer der skal fremgå af mærkning, 
afklare administrative og toldmæssige procedurer samt tilpasse og forenkle 
reguleringsordningerne, hvor dette er gørligt;

F. der henviser til, at det er vigtigt for det europæiske landbrug at sikre en gensidig 
fordelagtig handelsaftale med USA med henblik på at fremme Europas stilling som en 
central aktør på det globale marked, uden at kvalitetsnormerne for europæiske 
landbrugsprodukter og fremtidige forbedringer af disse normer undergraves, men samtidig 
fastholder den europæiske landbrugsmodel og sikrer dens økonomiske og sociale 
bæredygtighed;

G. der henviser til, at TTIP er en lejlighed til at fastsætte høje standarder globalt og supplere 
standarderne på begge kontinenter, navnlig i en tid hvor nye økonomiske aktører, der ikke 
som EU og USA bekender sig til regelbaseret samhandel, et højt niveau for 
forbrugerbeskyttelse, miljøstandarder eller dyrevelfærd, er i fremmarch;

H. der henviser til, at Kommissionen har forsikret om, at respekten for EU's standarder for 
fødevaresikkerhed, menneske-, plante- og dyresundhed, dyrevelfærd og miljø- og 
forbrugerbeskyttelse vil være en absolut og uomgængelig grundsætning i forhandlingerne 
for det europæiske landbrug og vil bekræfte og styrke EU-standarderne inden for 
rammerne af et åbent, retfærdigt, moderne og globalt handelspolitisk system;
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I. der henviser til, at de vigtigste hindringer for samhandelen med landbrugsfødevarer 
mellem EU og USA ligger inden for grænserne, nærmere bestemt i den nationale 
lovgivning og i de ikke-toldmæssige hindringer;

J. der henviser til, at TTIP-forhandlingerne bør prioritere forbrugernes interesser;

K. der henviser til, at en harmonisering af reglerne i EU og USA under ingen 
omstændigheder må indebære nogen fare for forbrugernes sundhed eller svække de 
kvalitetsstandarder, som amerikanske varer skal overholde, når de markedsføres i Europa;

L. der henviser til, at geografiske betegnelser er uafhængige, intellektuelle 
ejendomsrettigheder og ikke en art varemærke;

M. der henviser til, at forskningen har gjort fremskridt, hvormed udarbejdelsen af 
forudgående risikovurderinger af fødevarers skadelighed kan understøttes ved at anvende 
avancerede beregningsmetoder baseret på analyse af store mængder data og understøttet af 
højeffektive regnemekanismer, som er i stand til at forbedre anvendelsen af 
forsigtighedsprincippet;

1. opfordrer Kommissionen til

a. at drage omsorg for, at enhver aftale, der opnås enighed om, er altomfattende og 
afbalanceret og omfatter alle de sektorer, der hører ind under TTIP, idet det erindres, 
at landbrug ikke skal være et forhandlingsobjekt i bestræbelserne på at sikre adgang til 
det amerikanske marked for andre sektorer, og at landbrug er et yderst strategisk 
politikanliggende, som fødevaresikkerheden og alle europæeres levevis afhænger af

b. at opprioritere et ambitiøst og afbalanceret resultat af forhandlingerne om landbrug, en 
sektor hvis nøglekomponenter (markedsadgang, geografiske betegnelser og sundheds-
og plantesundhedsforanstaltninger) bør håndteres tidligt i forløbet på grundlag af et 
detaljeret kort over alle relevante amerikanske hindringer og i form af sideløbende 
forløb i forhandlingsprocessen, samtidig med at standarderne for fødevaresikkerhed og 
forbrugerbeskyttelse opretholdes, med henblik på at give Parlamentet tilstrækkelig tid 
og klarhed til at diskutere og evaluere dette kapitel med interessehaverne, de 
europæiske borgere, civilsamfundet og arbejdsmarkedets parter, med særligt fokus på 
landbrugere og små familielandbrug

c. at etablere en moderne og forbedret ISDS-mekanisme (tvistbilæggelse mellem 
investorer og stater) i TTIP-regi, der ikke undergraver EU's, medlemsstaternes eller de 
regionale og lokale myndigheders suveræne rettigheder, men giver udenlandske 
investorer en rimelig mulighed for at søge og opnå afhjælpning i klagesager

d. at engagere sig stærkt til fordel for, at de nuværende og fremtidige standarder for 
fødevaresikkerhed og menneskesundhed, plantesundhed og afgrøde- og 
miljøbeskyttelse, forbrugerbeskyttelse og dyresundhed og -velfærd som defineret i 
EU-retten, nøje opretholdes; sikre, at forbedringen af disse standarder på ingen måde 
hindres i fremtiden, at grundlæggende værdier for EU, såsom forsigtighedsprincippet 
og bæredygtigt landbrug, ikke undergraves, og at EU-borgerne kan fortsætte med at 
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have tillid til sporbarheden og mærkningen af varer på EU-markedet; og skitsere 
specifikke foranstaltninger til at opretholde forsigtighedsprincipper under 
forhandlingerne

e. derfor at drage omsorg for, at de kompetente EU-myndigheder er involveret i 
kontrollen og verifikationen af anlæg, faciliteter og produkter, der kan eksporteres til 
EU, hvad angår overholdelsen af de i USA gældende regler for sundhed og 
plantesundhed, og udtrykker bekymring vedrørende Kommissionens udkast til forslag 
til USA i denne henseende, idet det erindres, at EU i de forudgående handelsaftaler 
bibeholdt evnen til at revidere og verificere andre aftalepartneres kontrolprogram, og 
opfordrer Kommissionen til at fastholde denne tilgang

f. at bestræbe sig til det yderste på at sikre, at landbrugsimport til EU kun tillades, hvis 
importvarerne er blevet fremstillet på en måde, der stemmer overens med de 
europæiske standarder for forbruger-, dyre- og miljøbeskyttelse samt de sociale 
minimumsstandarder

g. at erindre, at TTIP-forhandlingerne ikke i sig selv kan ændre implementeringen af 
eller lovforslag inden for ethvert område, herunder EU's fødevaresikkerhed, SPS-
standarder, dyrevelfærd og miljøforanstaltninger

h. at drage omsorg for et positivt og ambitiøst endeligt resultat af forhandlingerne for 
landbrugets vedkommende, der afspejler EU's landbrugssektors offensive såvel som 
defensive interesser vedrørende ophævelse eller reduktion af både told- og ikke-
toldmæssige handelshindringer, herunder især sundheds- og plantesundhedsstandarder 
og -procedurer, således at der sikres en stærk position for europæiske 
højkvalitetsvarer, hvormed EU's producenter opnår en reel gevinst i form af adgang til 
EU-markedet, og mener, at foranstaltningerne til at beskytte forbrugerne og deres 
sundhed eller opretholde fødevaresikkerheden ikke bør anses for ikke-toldmæssige 
handelshindringer

i. at tilskynde til udveksling af knowhow parterne imellem angående fødevaresikkerhed 
og sikkerhed

j. at forhandle en fleksibel ordning for plantesundhedskontrol af den europæiske eksport, 
der fastholder sikkerhedsstandarderne uden at skade den europæiske eksport til det 
amerikanske marked, og på den måde muliggøre en stigning i eksporten til USA

k. at tilsikre lige konkurrencevilkår ved at tilskynde til retfærdige skattepolitikker og 
praksisser for fødevarehandel og ved at håndtere produkter eller sektorer, hvor direkte 
og indirekte konkurrence ville udsætte EU's landbrugsproducenter – herunder 
smålandbrug, enten i EU som helhed eller i enkelte regioner – for uforholdsmæssigt 
pres eller skævvreden konkurrence, som værende følsomme produkter/sektorer, 
eksempelvis i tilfælde hvor forskriftsmæssige vilkår og tilknyttede 
produktionsomkostninger i EU – såsom krav til opstaldningsareal –afviger fra det 
amerikanske modstykke, og at overveje alle muligheder for behandling af alle 
følsomme varer, herunder toldsatsreduktion og begrænsede toldkvoter
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l. i overensstemmelse med forhandlingsmandatet at bestræbe sig til det yderste på at 
indføje en beskyttelsesklausul i aftalen, til anvendelse i tilfælde af risiko for alvorlige 
negative virkninger på den hjemlige fødevareproduktion som følge af stigende import 
af en bestemt vare

m. – som flere medlemsstater allerede har opfordret til – at fremlægge en oversigt over de 
indrømmelser, der er gjort i de allerede indgåede handelsaftaler og i dem, der 
forhandles om, således at der skabes overblik over alle indrømmelser for hver enkelt 
vare, da det ellers er umuligt at forhandle om følsomme varer

n. så tidligt som muligt at informere Parlamentet og offentligheden om en potentiel liste 
over følsomme produkter, så alle interessehavere har tilstrækkelig tid til at undersøge 
og vurdere forslagene rettidigt og inden forhandlingerne afsluttes

o. at sikre hensigtsmæssig juridisk beskyttelse af EU's geografiske betegnelser og EU-
landbrugets kvalitetsprodukter på det amerikanske marked og foranstaltninger til at 
håndtere uretmæssig anvendelse, vildledende oplysninger og praksis og sikker 
beskyttelse vedrørende mærkning, sporbarhed og ægthed af oprindelsen af 
landbrugsprodukter som et essentielt led i en afbalanceret aftale

p. i TTIP at indføje aftalen om økologiske produkter, udvidet til dem som endnu ikke er 
omfattet (vin)

q. at inkorporere vin-aftalen fra 2006 mellem EU og USA i TTIP og lade de 17 
halvgeneriske betegnelser i denne sektoraftale udgå

r. at tage hensyn til, at den amerikanske indkomststøtte til landmænd i perioder med 
globale prisudsving kan stille EU-landmænd konkurrencemæssigt dårligere og til, at 
EU-foranstaltningerne til krisestyring bør revurderes for at afspejle de ændrede 
markedsvilkår

s. at oprette et bilateralt fælles arbejdsudvalg for permanente handelsdrøftelser om 
landbrug med henblik på at foregribe og eliminere handelsmæssige 
irritationsmomenter i form af et system til "tidlig varsling" i tilfælde af 
forskriftsmæssige ændringer og for at fremme forskriftsmæssig konvergens

t. at inddrage Europa-Parlamentet, alle nationale parlamenter og landbrugets 
interessehavere på fuldstændig gennemsigtig, rettidig og altomfattende vis vedrørende 
samtlige aspekter i forhandlingerne, og sikre ubetinget overholdelse af al lovgivning 
som ligger til grund for den europæiske landbrugsmodel og sociale model

u. at drage omsorg for, at USA ophæver forbuddet mod oksekødsimport fra EU

v. at sikre lige konkurrencevilkår ved at indføre krav om mærkning af importvarer 
fremstillet med metoder, der ikke er i overensstemmelse med EU's standarder for 
dyrevelfærd, fødevaresikkerhed eller folke- og dyresundhed

w. snarest muligt at fremlægge en klar og uvildig undersøgelse om TTIP's indvirkninger 
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på det europæiske landbrug, opgjort sektor for sektor, navnlig indvirkningen på små 
familielandbrug, og til rettidigt og på gennemsigtig vis at inddrage både offentlige og 
private forskningsinstitutioner, der arbejder med fødevaresikkerhed og kan yde 
væsentlige bidrag til alle aspekter af forhandlingerne.
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