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FÖRSLAG

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

A. EU:s jordbrukssektor utgör en mycket känslig och viktig del av TTIP-förhandlingarna 
och kommer att gynnas av nya eller utökade möjligheter till marknadstillträde.

B. Det främsta hindret för handeln med jordbruksprodukter och livsmedel mellan EU och 
USA, och som till och med omöjliggör handeln med vissa varor, är avsaknaden av 
gemensamma standarder på detta område.

C. Konsekvenserna av det ryska embargot har tydligt visat på jordbrukets fortsatta 
geopolitiska betydelse, vikten av att ha tillgång till en rad olika jordbruksmarknader och 
behovet av starka och strategiska handelspartnerskap med tillförlitliga handelspartner.

D. Handelsförhandlingarna med USA innebär en stor möjlighet att förbättra tillträdet till 
USA för vissa starkt exportinriktade europeiska produkter, såsom frukt och grönsaker, 
vin och vissa produkter med ett högt mervärde.

E. TTIP ger en möjlighet att minska den ömsesidiga lagstiftningsmässiga bördan, som utgör 
ett onödigt handelshinder, genom att tillhandahålla omfattande och tydlig information, 
t.ex. om vilka uppgifter som bör finnas med på en etikett, klargöra administrativa 
förfaranden och tullförfaranden och, när detta är möjligt, anpassa och förenkla regelverk.

F. Det är viktigt för det europeiska jordbruket att en ömsesidigt fördelaktig 
handelsöverenskommelse ingås med USA så att Europa kan utveckla sin ställning som 
nyckelaktör på världsmarknaden, utan att man äventyrar de nuvarande 
kvalitetsstandarderna för EU:s jordbruksprodukter och en framtida förbättring av dessa 
standarder, och att man samtidigt bevarar den europeiska jordbruksmodellen och 
garanterar dess ekonomiska och sociala bärkraftighet.

G. TTIP ger en möjlighet att fastställa höga globala standarder och komplettera standarderna 
på de båda världsdelarna, särskilt vid en tidpunkt då nya ekonomiska aktörer vinner mark, 
men som inte delar EU:s och USA:s åtagande till förmån för en regelbaserad handel och 
höga nivåer när det gäller konsumetskydd, miljöskydd och djurskydd.

H. Kommissionen har försäkrat att respekten för europeisk livsmedelssäkerhet och 
hälsostandarder för människor, växter och djur samt djurhälsa, miljöskydd och 
konsumentskydd kommer att vara en grundläggande fråga i förhandlingarna för det 
europeiska jordbruket och kommer att bekräfta och stärka EU:s standarder inom ett 
öppet, rättvist, modernt och globalt handelspolitiskt system.

I. De största hindren för handeln med jordbruksprodukter och livsmedel mellan EU och 
USA ligger innanför gränserna, dvs. den interna regleringen och de icke-tariffära 
handelshindren.

J. Konsumenternas intressen bör prioriteras i TTIP-förhandlingarna.
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K. Harmoniseringen av EU:s och USA:s bestämmelser får inte under några omständigheter 
äventyra konsumenternas hälsa eller försvaga de kvalitetsstandarder som ska uppfyllas av 
de amerikanska produkter som saluförs i Europa.

L. De geografiska beteckningarna är självständiga immateriella äganderätter och inte endast 
en märkning.

M. Tack vare framsteg inom forskningen är det möjligt att stödja utvecklingen av en 
förhandsutvärdering av riskerna i förbindelse med livsmedlens skadlighet med hjälp av 
avancerade datorstödda metoder, som bygger på en analys av stora datamängder och 
understöds av högpresterande beräkningsstrukturer, som kan förbättra tillämpningen av 
försiktighetsprincipen.

1. Europaparlamentet riktar följande rekommendationer till kommissionen:

a. Kommissionen uppmanas att säkerställa ett heltäckande och balanserat avtal – om man 
lyckas nå fram till ett slutligt avtal – som tar hänsyn till alla de sektorer som berörs av 
TTIP, och hålla i åtanke att jordbruket inte får användas som en bricka i 
förhandlingarna i syfte att säkra tillgången till den amerikanska marknaden för andra 
sektorer, samt att jordbruket är ett högt strategiskt politikområde som ligger till grund 
för livsmedelssäkerheten och livsstilen i hela Europa.

b. Kommissionen uppmanas att prioritera ett ambitiöst och balanserat resultat av 
förhandlingarna om jordbruket, som är en sektor där huvudfrågorna 
(marknadstillträde, geografiska beteckningar och sanitära och fytosanitära åtgärder) 
bör tas upp i ett tidigt skede, med hjälp av en detaljerad kartläggning av alla relevanta 
amerikanska handelshinder, och parallellt med varandra i förhandlingsprocessen, 
samtidigt som standarderna för livsmedelssäkerhet och konsumentskydd garanteras, så 
att parlamentet ges tillräckligt med tid och klarhet för att diskutera och utvärdera detta 
kapitel med berörda parter, EU-medborgarna, civilsamhället och arbetsmarknadens 
parter, med särskilt fokus på jordbrukare och små familjejordbruk.

c. Kommissionen uppmanas att införliva en modern och förbättrad mekanism för 
tvistlösning mellan stater och investerare (ISDS) i TTIP, i en form som inte 
undergräver EU:s, dess medlemsstaters och regionala och lokala myndigheters 
suveräna rättigheter, utan som ger en verklig möjlighet för utländska investerare att 
söka och uppnå prövning av klagomål. 

d. Kommissionen uppmanas att tydligt förbinda sig att till fullo bevara de befintliga och 
framtida standarder för livsmedelssäkerhet och hälsostandarder för människor, växter 
och grödor och standarder för miljöskydd, konsumentskydd, djurskydd och djurhälsa 
som anges i EU-lagstiftningen. Kommissionen uppmanas att säkerställa att 
möjligheterna att höja dessa standarder inte på något sätt hindras i framtiden och att 
EU:s grundläggande värderingar, såsom försiktighetsprincipen och ett hållbart 
jordbruk, inte undermineras, samt att EU-medborgarna kan fortsätta att ha förtroende 
för spårbarheten och märkningen av produkter på EU-marknaden. Kommissionen 
uppmanas vidare att utforma specifika åtgärder för att upprätthålla 
försiktighetsprincipen i förhandlingarna.
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e. Kommissionen uppmanas därför att säkerställa att behöriga EU-myndigheter görs 
delaktiga i kontrollen och verifieringen av anläggningar, lokaler och produkter som 
exporteras till EU i fråga om de sanitära och fytosanitära krav som gäller i EU-
medlemsstaterna; kommissionens förslagstext till USA i detta avseende är oroande, 
med tanke på att EU i tidigare handelavtal har behållit möjligheten att granska och 
verifiera de andra avtalsparternas kontrollprogram, och kommissionen uppmanas 
därför att bibehålla detta tillvägagångssätt..

f. Kommissionen uppmanas att vidta alla åtgärder för att säkerställa att 
jordbruksprodukter bara får importeras till EU om de uppfyller de europeiska 
konsumentskydds-, djurskydds- och miljöskyddskraven samt sociala 
minimistandarder.

g. Kommissionen uppmanas att hålla i åtanke att TTIP-förhandlingarna inte i sig själv 
kan ändra genomförandet eller framläggandet av förslag till lagstiftning på något 
område, däribland livsmedelssäkerhet, sanitära och fytosanitära standarder, djurs 
välbefinnande och miljöskydd.

h. Kommissionen uppmanas att säkerställa ett positivt och ambitiöst slutresultat av 
förhandlingarna om jordbruk som återspeglar både de offensiva och de defensiva 
intressen som EU:s jordbrukssektor har i fråga om avskaffande eller minskning av 
såväl tariffära som icke-tariffära handelshinder, inklusive särskilt sanitära och 
fytosanitära standarder och förfaranden, och att säkra en stark ställning för europeiska 
produkter av hög kvalitet, så att EU-producenterna verkligen gynnas i fråga om 
tillträde till den amerikanska marknaden, och beakta att åtgärder för att skydda 
konsumenter och deras hälsa eller för att bevara livsmedelssäkerheten inte ska ses som 
icke-tariffära hinder.

i. Kommissionen uppmanas att främja ett kunskapsutbyte mellan de två parterna på 
området för livsmedelssäkerhet.

j. Kommissionen uppmanas att förhandla fram ett smidigt system för växtskyddskontroll 
av den europeiska exporten, inom vilket man respekterar säkerhetsstandarderna utan 
att skada den europeiska exporten till den amerikanska marknaden och därigenom gör 
det möjligt att öka exporten till USA.

k. Kommissionen uppmanas att säkerställa samma villkor för alla, genom att främja en 
rättvis skattepolitik och god handelssed för livsmedelsprodukter och genom att 
behandla som känsliga alla produkter, som, om de blir föremål för direkt och indirekt 
konkurrens, skulle utsätta EU:s jordbruksproducenter, däribland små jordbruksföretag, 
antingen i EU som helhet eller i enskilda regioner, för alltför stor press eller illojal 
konkurrens, t.ex. i de fall där regleringsvillkor och relaterade produktionskostnader, 
som till exempel djurhållningskrav skiljer sig åt i EU och USA, och att beakta alla 
alternativ för alla känsliga produkter, inklusive tullsänkningar och begränsade 
tullkvoter.

l. Kommissionen uppmanas att i överensstämmelse med förhandlingsmandatet 
förespråka införandet i avtalet av en skyddsklausul, som ska tillämpas om den 
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inhemska livsmedelsproduktionen riskerar att skadas allvarligt på grund av ökad 
import av en viss vara.

m. Kommissionen uppmanas att lägga fram en översikt av de eftergifter som beviljats 
inom ramen för redan ingångna handelsavtal och avtal för vilka förhandlingar pågår, 
vilket redan har krävts av flera medlemsstater, i syfte att ge en överblick av 
eftergifterna för varje produkt, eftersom det annars är omöjligt att förhandla om 
känsliga produkter.

n. Kommissionen uppmanas att så tidigt som möjligt informera parlamentet och 
allmänheten om en potentiell lista över känsliga produkter, så att alla berörda aktörer 
ges tillräckligt med tid för att undersöka och utvärdera förslagen i god tid och innan 
förhandlingarna slutförs.

o. Kommissionen uppmanas att säkerställa lämpligt rättsligt skydd på den amerikanska 
marknaden för EU:s geografiska beteckningar och högkvalitativa jordbruksprodukter, 
och åtgärder för att hantera missbruk och vilseledande information och metoder, samt 
att säkerställa skydd med avseende på jordbruksprodukters märkning, spårbarhet och 
verkliga ursprung som en grundläggande del i ett välavvägt avtal.

p. Kommissionen uppmanas att inbegripa i TTIP avtalet om ekologiska produkter, och 
att utvidga det till att omfatta produkter som inte redan ingår (vin).

q. Kommissionen uppmanas att ta med avtalet om vin mellan EU och USA från 2006 i 
TTIP, och att i detta sektorsavtal stryka de sjutton semigeneriska beteckningarna.

r. Kommissionen uppmanas att ta hänsyn till att det amerikanska inkomststödet för 
jordbrukare i en tid med global prisvolatilitet kan vara en konkurrensnackdel för 
EU:s jordbrukare, och till att EU:s krishanteringsåtgärder bör omprövas så att de 
återspeglar de föränderliga marknadsförhållandena.

s. Kommissionen uppmanas att inrätta en bilateral gemensam arbetskommitté för 
löpande handelsförhandlingar på jordbruksområdet, för att föregripa och undanröja 
handelsstörningar med hjälp av ett system för tidig varning vid händelse av 
lagstiftningsmässiga ändringar och för att främja konvergens i lagstiftningen.

t. Kommissionen uppmanas att i god tid inleda transparenta och heltäckande samtal med 
Europaparlamentet, alla nationella parlament och intressenter på jordbruksområdet om 
alla aspekter av förhandlingarna, och att garantera respekt för all den lagstiftning som 
ligger till grund för jordbruksmodellen och den sociala modellen i EU.

u. Kommissionen uppmanas att säkerställa att det amerikanska förbudet mot import av 
nötkött från EU upphävs.

v. Kommissionen uppmanas att garantera lika konkurrensvillkor genom att införa krav 
på märkning av importerade produkter som framställs med metoder som inte uppfyller 
EU-standarderna för djurs välbefinnande, livsmedelssäkerhet samt folk- och djurhälsa.
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w. Kommissionen uppmanas att omgående genomföra en öppen och objektiv 
undersökning av vilka effekter partnerskapet får på det europeiska jordbruket, 
sektorsvis, särskilt på små familjejordbruk, och att i god tid inleda ett öppet samarbete 
med både offentliga och privata forskningsinstitut som ägnar sig åt frågor som gäller 
livsmedelssäkerhet och som kan tillföra nytt innehåll till alla aspekter av 
förhandlingarna.
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