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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: 

1. Europaparlamentet anser att Australien är en av de viktigaste aktörerna inom 

världshandeln med jordbruksprodukter och har utvecklat starka exportsektorer (70 % av 

produktionen exporteras). 

2. Europaparlamentet konstaterar att Australien år 2015 var världens tredje största 

exportör av nöt- och kalvkött, världens åttonde största exportör av mejeriprodukter, 

världens femte största exportör av jordbruksgrödor och världens tredje största exportör 

av socker. 

3. Europaparlamentet betonar att Australien, på grund av de låga kostnaderna för 

jordbruksproduktion till följd av extensiva och storskaliga jordbruksföretag, har en 

jordbrukssektor som är mycket konkurrenskraftig och starkt exportinriktad, och som 

ständigt letar efter nya avsättningsmöjligheter för sina produkter på den internationella 

marknaden. Parlamentet menar därför att ett ökat tillträde till den mycket stora EU-

marknaden genom att tariffära och icke-tariffära handelshinder inom sektorn avlägsnas 

eller minskas utan tvivel kommer att vara en av prioriteringarna i samband med 

förhandlingarna för Australiens producenter och exportörer, och anser att ett balanserat 

och omfattande frihandelsavtal som respekterar de mest sårbara sektorerna inom det 

europeiska jordbruket kan vara till ömsesidig fördel. 

4. Europaparlamentet betonar att det europeiska jordbruket fyller en särskild funktion för 

att bevara landsbygdens struktur och trygga livsmedelsförsörjningen i Europa. 

Parlamentet betonar att jordbrukarna och deras uppehälle inte bör vara brickor i 

förhandlingarna om handelsavtal. 

5. Europaparlamentet anser att incitament för höga standarder och ömsesidighet och ett 

fullständigt upprätthållande av de höga sociala standarder och standarder för 

produktion, miljö och djurskydd liksom principerna om ett hållbart jordbruk som EU:s 

producenter följer, är av största vikt för ett balanserat frihandelsavtal som kan erbjuda 

möjligheter för europeiska producenter samt främja EU:s ställning som en central aktör 

på den globala marknaden. Parlamentet anser att dessa standarder inte får sänkas inom 

den inre marknaden, varken för export eller import, och betonar att respekt för hållbar 

jordbruksproduktion och ett strikt upprätthållande av standarderna för 

livsmedelssäkerhet, människors hälsa, konsumentskydd och djurs hälsa och 

välbefinnande, i enlighet med EU-lagstiftningen, är en grundläggande och orubblig 

grund för alla EU:s förhandlingar om frihandelsavtal för det europeiska jordbruket. 

6. Europaparlamentet betonar att man måste säkerställa att djurskyddet kan förbättras i 

överensstämmelse med befolkningens etiska och hälsomässiga värderingar. 

7. Europaparlamentet betonar att ett ömsesidigt erkännande av sanitära och fytosanitära 

bestämmelser inte får medföra risker för miljö, människor och djur, till exempel till 

följd av avskaffandet av importkontrollerna av livsmedel och djurfoder. 
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8. Europaparlamentet välkomnar offentliggörandet av kommissionens första 

konsekvensbedömning av frihandelsavtalet mellan EU och Australien, men noterar att 

de europeiska producenterna och exportörerna av jordbruksprodukter kanske inte till 

fullo kommer att kunna utvärdera sina potentiella vinster och förluster på grund av 

begränsade importuppgifter, i synnerhet om underkategorierna inom köttsektorn, och 

beklagar avsaknaden av en bedömning per EU-medlemsstat och per sektor samt av 

information om de potentiella konsekvenserna för de yttersta randområdena och om hur 

Brexit kommer att påverka befintliga kvoter. Parlamentet noterar vidare bekymrat att 

sektorn för kött från idisslare enligt undersökningen är den sektor i EU där produktionen 

skulle minska mest, och förväntar sig dessutom en mer detaljerad analys för att avhjälpa 

avsaknaden av information. 

9. Europaparlamentet betonar att för EU:s exportörer av jordbruksprodukter representerar 

Australien en ny marknad med 23 miljoner konsumenter, vilket är mer än 20 gånger 

mindre än den europeiska marknaden, och att EU:s offensiva intressen inom jordbruket 

är begränsade till skyddet av geografiska beteckningar och nischprodukter och 

förutsätter att icke-tariffära handelshinder avskaffas. Parlamentet uppmanar därför 

kommissionen att vederbörligen beakta detta. 

10. Europaparlamentet är bekymrat över risken för att avtalet präglas av en allvarlig obalans 

när det gäller jordbrukssektorn till nackdel för EU:s jordbruksproducenter, och betonar 

att jordbruket inte bör utnyttjas som en bricka i förhandlingsspelet för att säkra ökat 

tillträde till den australiska marknaden för andra produkter än jordbruksprodukter och 

tjänster. 

11. Europaparlamentet noterar att australiska jordbruksföretag inte bär kostnaderna för 

elektronisk identifiering av får, nitratkänsliga områden eller förbränning av döda djur, 

och efterlyser ett tydliggörande av detta genom märkning. 

12. Europaparlamentet betonar att försiktighetsprincipen, som EU:s bestämmelser om 

livsmedelssäkerhet bygger på, och jord till bord-perspektivet, som fastställer strängare 

EU-regler, liksom EU:s sanitära och fytosanitära standarder och förfaranden bör 

upprätthållas i förhandlingarna. 

13. Europaparlamentet framhåller att vissa sektorer inom det europeiska jordbruket är 

mycket känsliga, såsom sektorerna för nöt- och kalvkött, get- och fårkött, socker, 

honung, spannmål och mejeriprodukter, av vilka många nyligen har genomgått 

allvarliga kriser som krävt särskilda stödmekanismer, och anser att ett ytterligare 

öppnande av marknaden inom dessa sektorer skulle kunna få negativa och skadliga 

konsekvenser för de europeiska producenterna. Parlamentet uppmanar därför 

kommissionen att säkerställa lika villkor genom att behandla som känsliga de produkter 

som, om de utsätts för direkt konkurrens, skulle utsätta EU:s jordbruksproducenter för 

alltför stort eller ohållbart tryck, och kräver att man inför relevanta och effektiva 

bilaterala skyddsåtgärder, övergångsperioder och minskade kvoter med hänsyn till den 

australiska sektorns konkurrenskraft, i syfte att förhindra en kraftig ökning av importen, 

som skulle orsaka eller riskera att orsaka allvarliga skador för de europeiska 

producenterna inom känsliga sektorer eller för producenter med små och medelstora 

företag. 

14. Europaparlamentet anser att för de mest känsliga jordbruksprodukterna, såsom 
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mejeriprodukter, nöt- och kalvkött, fårkött och speciella sockerarter, måste EU avstå 

från att ingå någon form av förpliktelse och säkerställa lika villkor, och EU bör utesluta 

dessa produkter från förhandlingarna. 

15. Europaparlamentet betonar att ett handelsavtal endast kan baseras på ömsesidiga 

fördelar, och uppmanar bestämt kommissionen att säkra ett permanent skydd mot hot 

från liberaliserad import, inbegripet genom att i avtalet införa bestämmelser om 

skyddsklausuler som skulle aktiveras genom enkla och flexibla mekanismer när 

importen från Australien överskrider de fastställda nivåerna och skapar alltför stora 

obalanser på den europeiska marknaden, samt genom att inkludera en bilateral 

skyddsklausul för jordbrukssektorn med obegränsad giltighetstid. 

16. Europaparlamentet hoppas att de åtgärder som EU har vidtagit i förbindelse med krisen 

i mejerisektorn inte betraktas av Australien som en form av statligt stöd (vilket tidigare 

har skett för tomatsektorn) och därmed utnyttjas som förevändning för att begränsa de 

europeiska produkternas tillträde till den australiska marknaden. 

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lösa alla pågående handelstvister 

mellan EU och Australien innan eventuella förhandlingar inleds på jordbruksområdet, 

till exempel oenigheten om de antidumpningsåtgärder som de australiska 

myndigheterna har vidtagit gentemot europeiska tomatbearbetningsföretag. 

18. Europaparlamentet betonar betydelsen av att fastställa gemensamma kriterier avseende 

kvalitets- och säkerhetsstandarder för jordbruksprodukter som är föremål för handel. 

19. Europaparlamentet påminner särskilt om att lamm endast får saluföras när de är sex 

eller nio månader gamla i EU, medan en högre ålder – tolv månader – är tillåten i 

Australien. Parlamentet betonar att det framtida avtalet måste fastställa en åldersgräns 

på sex eller nio månader för laglig saluföring på EU:s inre marknad av lamm som 

importeras till EU. 

20. Europaparlamentet betonar att inget i avtalet bör hindra någon av parterna från att på 

egen hand anta regler för att fastställa och uppnå legitima politiska mål, bland annat 

sociala, miljömässiga och folkhälsomässiga mål, eller från att vidta skyddsåtgärder. 

21. Europaparlamentet betonar de kumulativa effekterna av EU:s handelsmedgivanden 

inom jordbruket, både i multilaterala och bilaterala sammanhang. Parlamentet kräver 

därför att alla jordbrukskoncessioner inom ramen för de planerade förhandlingarna 

bedöms med full hänsyn till de koncessioner som beviljats av WTO (t.ex. 

hormonbehandlat nötkött) och Kanada (det övergripande avtalet om ekonomi och 

handel, Ceta), liksom de koncessioner som kan komma att beviljas med Mercosur, 

Mexiko, Nya Zeeland och Förenta staterna (om förhandlingarna om det transatlantiska 

partnerskapet för handel och investeringar, TTIP, återupptas). Parlamentet noterar 

vidare att när det gäller nöt- och kalvkött har tillägget av de kvoter som beviljats inom 

ramen för Ceta inneburit att de totalt beviljade kvoterna som under 2000-talet 

fastställdes till 300 000 ton uppnåtts, vilket i kombination med en sjunkande inhemsk 

konsumtion innebär att den europeiska marknaden har nått sin mättnadspunkt. 

Parlamentet betonar också att kommissionens studie om de kumulativa effekterna av 

framtida handelsavtal visar en möjlig fördubbling av handelsunderskottet för nöt- och 

kalvkött till närmare 0,9 miljarder euro beroende på liberaliseringshypoteserna. 
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22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bibehålla en harmoniserad 

förhandlingsstrategi, i linje med den strategi som antogs under de parallella 

förhandlingarna med Nya Zeeland, samtidigt som vederbörlig hänsyn tas till de särdrag 

som skiljer de båda marknaderna åt. 

23. Europaparlamentet betonar att alla tullkvoter som kan komma att beviljas Australien, 

efter Brexit kommer att gälla för en mindre gemenskapsmarknad. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att ta hänsyn till de pågående Brexit-förhandlingarna och hur 

Brexit påverkar EU:s jordbruks- och livsmedelssektorer i samband med 

handelsförhandlingarna med Australien, i synnerhet inom sektorer där Förenade 

kungariket står för en betydande del av konsumtionen och/eller importen. Parlamentet 

framhäver att EU hädanefter till fullo måste ta hänsyn till Brexit i samband med beslut 

om vilka eventuella koncessioner unionen kan erbjuda i nya handelsavtal och att vid 

behov se över förhandlingsmandatet. 

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa lämpligt rättsligt skydd på 

den australiska marknaden för EU:s geografiska beteckningar och högkvalitativa 

jordbruksprodukter, samt att se till att åtgärder vidtas mot missbruk och vilseledande 

information och metoder. Parlamentet uppmanar också kommissionen att säkerställa 

skydd med avseende på jordbruksprodukternas märkning, spårbarhet och verkliga 

ursprung som ett viktigt inslag i ett balanserat avtal. 

25. Europaparlamentet insisterar på behovet av att inkludera åtgärder för att bekämpa 

förfalskning av livsmedelsprodukter. 

26. Europaparlamentet bekräftar unionens intresse av ett avtal med Australien som skulle 

kunna minska de tariffära hindren för vissa bearbetade jordbruksprodukter, lätta på alla 

onödigt stränga hälsokontroller och effektivt erkänna och skydda geografiska 

beteckningar, och anser att tydliga bestämmelser om skydd av största möjliga antal 

geografiska beteckningar, bland annat för vin, däribland vin som redan omfattas av det 

bilaterala avtalet mellan EU och Australien om handel med vin, samt spritdrycker och 

andra livsmedelsprodukter, och skydd av känsliga sektorer bör vara en förutsättning för 

varje avtal. Parlamentet betonar dock för kommissionen att det inte är acceptabelt att 

offra det europeiska jordbrukets intressen för att säkra ett avtal, och att parlamentets 

utskott för jordbruk och landsbygdens utveckling, i enlighet med artikel 207.3 i EUF-

fördraget, bör underrättas om utvecklingen i förhandlingarna om jordbruket, och 

betonar vidare att kommissionen i god tid måste inleda öppna och heltäckande samtal 

med alla intressenter på jordbruksområdet om alla aspekter av förhandlingarna och 

offentliggöra förhandlingsmandatet. 
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