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FÖRSLAG 

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens 

utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som 

antas: 

A. Kommissionens studie från december 2016 Impacts of EU trade agreements on the 

agricultural sector (vilken inverkan har EU:s handelsavtal på jordbrukssektorn) visar att 

EU:s avtal med Mexiko, Sydkorea och Schweiz har ökat EU:s export av 

jordbruksbaserade livsmedelsprodukter med mer än 1 miljard euro och höjt mervärdet i 

den jordbruksbaserade livsmedelssektorn med 600 miljoner euro. Sedan EU:s 

frihandelsavtal med Peru och Colombia började tillämpas (i mars 2013 respektive i 

augusti 2013) har EU:s export av jordbruksprodukter till båda länderna ökat avsevärt 

(73 procent för Peru och 82 procent för Colombia). 

B. EU är sedan 2013 den enskilt största exportören av jordbruksbaserade 

livsmedelsprodukter och har ett exportöverskott sedan 2010. EU:s export av 

jordbruksbaserade livsmedel till tredjeländer har ökat, och uppgick 2017 till ett 

rekordhögt värde av 137,9 miljarder euro. EU är också världens största importör av 

jordbruksprodukter från utvecklingsländer. 

1.  Europaparlamentet understryker att EU:s handelspolitik måste vara samstämd med 

EU:s andra politikområden, såsom utvecklings- och miljöpolitiken, och stödja målen för 

hållbar utveckling, och att den kan bidra till uppnåendet av målen för den gemensamma 

jordbrukspolitiken, framför allt i fråga om att tillförsäkra jordbruksbefolkningen en 

skälig levnadsstandard och säkerställa att konsumenterna får tillgång till produkter till 

skäliga priser. Parlamentet betonar att EU:s jordbruksbaserade livsmedelsindustri bör 

dra nytta av de tillväxtmöjligheter som erbjuds av export, med tanke på att 

uppskattningsvis 90 procent av den globala efterfrågan på jordbruksbaserade 

livsmedelsprodukter som kommer att tillkomma under nästa årtionde kommer att 

komma från länder utanför Europa. Parlamentet betonar att den gemensamma 

jordbrukspolitiken måste uppfylla det europeiska samhällets livsmedelsbehov och 

miljö- och klimatrelaterade behov innan man tänker på att producera för export på den 

internationella marknaden för jordbruksprodukter. Parlamentet betonar att så kallade 

utvecklingsländer bör ha tillräckliga möjligheter att på egen hand inrätta och 

upprätthålla en stark jordbruksbaserad livsmedelssektor. 

2. Europaparlamentet anser att de olika reformer av den gemensamma jordbrukspolitiken 

som har genomförts sedan 1990-talet i hög grad har influerats av kraven från den 

internationella handeln och WTO. Dessa reformer har gjort EU:s jordbruksprodukter 

och den europeiska jordbruksbaserade livsmedelssektorn konkurrenskraftigare, men de 

har också gjort det svårare för stora delar av jordbrukssektorn genom att utsätta dem för 

de instabila världsmarknaderna. Det är nu dags att följa förslaget i kommissionens 

meddelande om framtiden för livsmedel och jordbruk i Europa och fokusera mer på 

andra mål för den gemensamma jordbrukspolitiken, såsom målen för jordbrukarnas 

levnadsstandard och för hälsa, sysselsättning, miljö och klimat. 

3. Europaparlamentet bekräftar att EU:s handelspolitik och jordbrukspolitik är nära 

förbundna med varandra och kommer att förbli så i framtiden, att handelspolitiken inte 

får ges företräde framför jordbrukspolitiken och att bibehållandet och utvecklingen av 
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ett hållbart jordbruk måste prioriteras. Parlamentet påpekar att denna koppling visar på 

den viktiga roll som jordbruket spelar i bilaterala förhandlingar om EU:s frihandelsavtal 

och multilaterala förhandlingar i Världshandelsorganisationen (WTO), i frågor som rör 

marknadstillträde för jordbruksprodukter, inhemskt stöd, exportsubventioner, skydd av 

geografiska beteckningar, sanitära och fytosanitära (SPS) bestämmelser, återhållsam 

användning av antimikrobiella läkemedel för att minska spridningen av antimikrobiell 

resistens, samt en förenkling av importförfaranden och ett säkerställande av att 

jordbruksprodukter som importeras till den inre marknaden framställs i enlighet med 

EU:s arbetsrättsliga standarder och miljöstandarder, försiktighetsprincipen, regler om 

djurskydd och andra säkerhetsstandarder. 

4. Europaparlamentet insisterar på att processer och produktionsmetoder (PPM) är en 

viktig del av de sociala, ekonomiska och miljömässiga standarderna för den globala 

handeln med jordbruksprodukter, och uppmuntrar kommissionen att verka för att 

Världshandelsorganisationen (WTO) ska erkänna PPM som sådan. 

5. Europaparlamentet understryker att uppfyllandet av målen i Parisavtalet om 

klimatförändringar och målen för hållbar utveckling ska vara en av de ledande 

principerna för all handelspolitik när det gäller jordbruksprodukter. Parlamentet 

konstaterar att kommissionen i sitt diskussionsunderlag om hur vi bemöter 

globaliseringen med rätta framhåller efterfrågan på mer rättvis handel och hållbara och 

lokala produkter som en förändrande trend i globaliseringen. Parlamentet betonar att 

EU:s handelspolitik i hög grad kan bidra till att uppnå målen för hållbar utveckling och 

klimatmålen i Parisavtalet. 

6. Europaparlamentet anser att handelsavtal gynnar huvudsakligen stora jordbruksföretag 

både i och utanför EU, och att de kan få allvarliga negativa socioekonomiska följder för 

små och medelstora jordbruksföretag i EU och i tredjeländer. 

7. Europaparlamentet välkomnar de framsteg som har gjorts för att främja EU:s 

jordbruksintressen i nyligen genomförda bilaterala handelsförhandlingar, framför allt 

vad gäller marknadstillträde för högkvalitativa jordbruksbaserade livsmedelsprodukter 

från EU och skyddet av geografiska beteckningar i tredjeländer. Parlamentet hoppas att 

denna trend kan fortsätta och ytterligare förstärkas.  

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, inom ramen för pågående och framtida 

bilaterala handelsförhandlingar med tredjeländer, säkerställa lika villkor för alla globalt 

och att med största försiktighet hantera frågan om liberalisering av marknadstillträde 

både till tredjeländer och till EU i känsliga jordbrukssektorer, genom att i första hand 

överväga övergångsperioder, tullkvoter, lämpliga skyddsåtgärder som tar hänsyn till 

sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter i EU och i länder som vi exporterar till, 

eventuella undantag för de känsligaste produkterna från avtalens tillämpningsområden 

efter en bedömning från fall till fall samt efterlevnad av ömsesidighetsregler i fråga om 

tredjeländers egna känsliga jordbrukssektorer. Parlamentet noterar att detta kan beröra 

olika produkter, beroende på vem handelspartnern är. Parlamentet understryker att man 

för känsliga produkter och för varje sektor måste beakta de högsta ackumulerade 

beloppen av de jordbrukskoncessioner som EU beviljar inom ramen för alla sina 

internationella åtaganden. 
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9. Europaparlamentet påminner om att det i handelsavtal måste införlivas effektiva 

skyddsklausuler som snabbt kan tillämpas för att tillfälligt upphäva förmåner vid 

marknadsstörningar som skadar känsliga sektorer. 

10. Europaparlamentet betonar därför principen om kvalificerat marknadstillträde, det vill 

säga att importerade varor bör uppfylla EU:s standarder. 

11. Europaparlamentet anser vidare att varor som produceras i samband med avskogning, 

mark- eller resursrofferi och kränkningar av de mänskliga rättigheterna inte bör beviljas 

tillträde till EU:s marknad. 

12. Europaparlamentet beklagar att inga framsteg gjordes i fråga om inhemskt 

jordbruksstöd vid WTO:s 11:e ministerkonferens. Parlamentet välkomnar emellertid 

den förklaring som EU och Cairns-gruppen gjorde gemensamt före konferensen och 

uppmanar kommissionen att fortsätta samarbetet om inhemskt stöd. Parlamentet 

upprepar att EU:s framtida ståndpunkter i denna fråga inte får ges företräde framför 

diskussionerna om framtiden och reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken och 

vederbörligen måste respektera ramen för den reformerade gemensamma 

jordbrukspolitiken. Parlamentet betonar att internationella handelsbestämmelser under 

dessa förhållanden inte får stå i vägen för tillhandahållandet av inhemskt stöd till EU:s 

jordbruk för att förebygga och hantera marknadskriser, styra utvecklingen av 

jordbruksmetoder mot produktionssystem som är ekonomiskt lönsamma och miljö- och 

klimatvänliga, samt i högre grad säkerställa vårt strategiska utbud av vegetabiliskt 

protein, så att utvecklingen av den cirkulära ekonomin äntligen kan främjas. 

Parlamentet konstaterar att starka miljömässiga och sociala standarder ytterligare skulle 

höja kvaliteten på de kollektiva nyttigheter som denna politik ger den europeiska 

allmänheten. 

13. Europaparlamentet påminner om att EU har avvecklat sina exportsubventioner, och att 

det inte finns någon budgetpost kvar för exportsubventioner i EU:s nuvarande budget. 

Parlamentet uppmanar EU:s handelspartner att i detta avseende engagera sig för att 

minska sådant inhemskt stöd som snedvrider handeln. Parlamentet uppmanar de 

WTO-medlemmar som fortsätter att bevilja exportstöd att verkställa ministerbeslutet om 

exportkonkurrens som antogs i Nairobi den 19 december 2015. 

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbli vaksam och intensifiera EU:s 

defensiva insatser för att åtgärda befintliga och framtida hinder för tillträde till 

marknader i tredjeländer, som blir allt fler, och samtidigt respektera miljön och 

mänskliga rättigheter, inklusive rätten till mat. Parlamentet understryker att de flesta av 

dessa hinder påverkar jordbruksprodukter (27 procent enligt kommissionens databas 

med information om tillträde till marknaderna), som i sin tur huvudsakligen avser 

SPS-åtgärder för marknadstillträde. 

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föregripa och beakta konsekvenserna 

av brexit vid utarbetandet av utbyteserbjudanden och beräkningen av kvoter. 
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