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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens 
utveckling och utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvariga utskott 
infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet betonar att EU:s handelspolitik, särskilt efter den pågående 
översynsprocessen, kan spela en viktig roll i övergången till mer hållbara och 
motståndskraftiga jordbruksbaserade livsmedelssystem, i linje med målen i den 
europeiska gröna given och dess princip om att inte vålla skada, Parisavtalet och FN:s 
mål för hållbar utveckling, i syfte att säkerställa fullständig anpassning till målet att 
begränsa den globala uppvärmningen och förlusten av biologisk mångfald.

2. Europaparlamentet konstaterar att jordbruket i EU står för 1 % av de totala utsläppen av 
växthusgaser i världen1 och är medvetet om jordbrukssektorns insatser för att bekämpa 
klimatförändringarna. Parlamentet betonar behovet av att fortsätta att ge jordbrukare i 
EU, särskilt småbrukare, tillräckligt stöd för att säkerställa överensstämmelse med 
hållbarhetsstandarder, konkurrenskraft, livskraftiga landsbygdsområden, anständiga 
inkomster och en skälig levnadsstandard för den europeiska jordbruksbefolkningen. 
Parlamentet efterlyser en effektiv rättvis omställning, bland annat genom multilateralt 
engagemang och internationellt samarbete, mot ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt 
hållbart globalt livsmedelssystem som möjliggör lika villkor, och som inte lämnar 
någon på efterkälken. 

3. Europaparlamentet noterar att EU:s inre marknad är världens största importör och 
exportör av jordbruksbaserade livsmedelsprodukter. Parlamentet är övertygat om att EU 
bör använda sin ställning som en viktig global aktör till att fastställa riktmärken och 
internationella standarder för hållbara livsmedelssystem, som grundar sig på respekten 
för mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter, rättvis konkurrens, 
försiktighetsprincipen, miljöskydd och djurskydd i enlighet med WTO-reglerna. 
Parlamentet anser att skyddet av standarder på dessa områden bör vara en integrerad del 
av alla kapitel i handelsavtal och att multilateralt samarbete och regleringssamarbete 
ytterligare skulle kunna bidra till att uppnå målen i från jord till bord-strategin.

4. Europaparlamentet anser att hållbar produktion bör vara ett utmärkande kännetecken för 
EU:s jordbruksbaserade livsmedelsprodukter och handelsavtal, och bör ytterligare 
främjas genom att utvidga begreppet kvalitet till att även omfatta sociala och 
miljömässiga aspekter och att begreppet hållbar produktion bör omfatta det globala 
klimat- och miljöavtrycket och resursförbrukningen per kilo produkt, utöver det 
väletablerade anseendet för EU:s jordbruksbaserade livsmedelsprodukter som säkra och 
hälsosamma produkter. Parlamentet betonar i detta avseende att EU:s kvalitetsordningar 
och geografiska beteckningar, tillsammans med en ambitiös, marknadsorienterad och 
omfattande säljfrämjande politik för EU, bör betraktas som en tillgång med avseende på 
målet att främja hållbar handel. 

1 Europeiska miljöbyrån, uppgifter från september 2017 (exklusive utsläpp/upptag från markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-verksamheter)).
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5. Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att främja den globala 
utfasningen av bekämpningsmedel som inte längre är godkända i EU och att säkerställa 
att farliga bekämpningsmedel som förbjudits för användning i EU inte exporteras 
utanför EU. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att så snart som möjligt 
lägga fram ett lagstiftningsförslag i detta syfte. Parlamentet välkomnar kommissionens 
tillkännagivande om att se över importtoleranser för ämnen som uppfyller 
uteslutningskriterierna och uppmanar kommissionen att anta en nolltoleranspolitik mot 
resthalter av sådana ämnen. Parlamentet uppmanar kommissionen att införa standarder 
för att förhindra att arbetstagare och invånare kontamineras genom användning av 
bekämpningsmedel.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka handelsaspekterna av från jord 
till bord-strategin, för att säkerställa samstämmighet mellan den gemensamma 
handelspolitiken, handlingsplanen för tullunionen, den gemensamma jordbruks- och 
fiskeripolitiken och målen för strategin från jord till bord, EU:s strategi för biologisk 
mångfald 2030 och annan relaterad EU-politik, och att gradvis sträva efter att uppnå 
dessa mål genom utveckling av effektiva gröna allianser i alla relevanta bilaterala, 
regionala och multilaterala forum, inbegripet FN:s toppmöte om livsmedelssystem 
2021, samt genom en ambitiös översyn av handelspolitiken, genom att inrätta ett särskilt 
ramverk för hållbara jordbruksbaserade livsmedelssystem och produkter för framtida 
handelsavtal, i synnerhet genom klausuler om upprätthållandet av skyddsnivån, 
förbättra skyddsklausulernas funktion och sätta stopp för import av produkter som 
överskrider de högsta tillåtna restmängderna i EU för växtskyddsmedel i enlighet med 
WTO:s regler. Parlamentet uppmanar kommissionen att främja bättre samordning 
mellan alla offentliga och privata intressenter för att dessa mål ska uppnås. Parlamentet 
anser att EU på nytt bör bekräfta det uppdrag som kommittén för globalt tryggad 
livsmedelsförsörjning har som den internationella politiska plattformen för 
livsmedelstrygghet och nutrition.

7. Europaparlamentet betonar att man, delvis på grund av de störningar i de globala 
produktionskedjorna och den ökade prisvolatilitet som covid-19-pandemin förorsakar, 
behöver utveckla ett öppet strategiskt oberoende för EU, för att säkerställa tillträde till 
viktiga marknader och minska beroendet av import av kritiska varor såsom 
växtbaserade proteinkällor. Parlamentet upprepar att jordbruksbaserade 
livsmedelssystem måste erkännas som en avgörande aspekt av EU:s öppna strategiska 
oberoende för att säkerställa tillräcklig tillgång till säkra livsmedel av god kvalitet och 
för att upprätthålla fungerande och motståndskraftiga livsmedelskedjor och 
handelsflöden under framtida kriser, i linje med artikel 2.1 i Parisavtalet.

8. Europaparlamentet betonar vikten av att förbättra insynen i livsmedelskedjan och av att 
förbättra spårbarheten för alla produktions- och distributionsprocesser i enlighet med de 
europeiska konsumenternas rätt till mer information om ursprung och 
produktionsmetoder för de livsmedel som de konsumerar. Parlamentet konstaterar att 
innovativa digitala verktyg såsom blockkedjor och lämplig obligatorisk 
ursprungsmärkning av livsmedelsprodukter  avsevärt kan öka transparensen och 
spårbarheten och därigenom bekämpa bedrägerier och olagliga produktionsmetoder 
samt förbättra konsumenternas förtroende. Parlamentet begär att man ska främja lokala 
marknader och hållbara livsmedelskedjor för att bevara EU-produkternas särdrag och 
särprägel.
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9. Europaparlamentet välkomnar ambitionen i från jord till bord-strategin att säkerställa 
verkställbara kapitel om handel och hållbar utveckling i alla EU:s handelsavtal som ett 
sätt att garantera att de större lagstiftningsambitioner som läggs fram är förenliga med 
EU:s handelspolitik och efterlevs av tredjeländer som har undertecknat handelsavtal 
med EU. Parlamentet betonar vikten av att kapitlen om handel och hållbar utveckling i 
handelsavtal blir mer verkställbara särskilt, som en sista utväg, genom 
sanktionsbaserade tvistlösningsmekanismer, för att främja en global strategi för klimat 
och biologisk mångfald, främja en mer hållbar jordbruksbaserad livsmedelsproduktion, 
stoppa den globala avskogningen och höja arbetsrättsstandarderna, i linje med 
Internationella arbetsorganisationen ILO:s åtta grundläggande konventioner. 
Parlamentet föreslår att kapitlen om handel och hållbar utveckling också bör ta hänsyn 
till likvärdiga produktionsstandarder, såsom djurskydd, spårbarhet, antimikrobiell 
resistens och användning av växtskyddsmedel, som systematiskt bör certifieras av 
oberoende revisions- och certifieringsorgan i alla produktions- och distributionsled, 
samt färdplaner med milstolpar som ska utvärderas i efterhand. Parlamentet uppmanar 
med kraft kommissionen att ge stöd till utvecklingsländer för att främja 
livsmedelstrygghet och bidra till anpassningen till europeiska standarder för hållbara 
jordbruksbaserade livsmedelssystem. Parlamentet förväntar sig att kommissionens 
ansvariga för efterlevnaden av handelsbestämmelserna fullt ut ska fullgöra sin roll när 
det gäller att garantera en korrekt tillämpning av avtalen i fråga genom att ta itu med 
marknadssnedvridningar, stärka efterlevnaden av kapitlen om handel och hållbar 
utveckling och inleda en konstruktiv dialog med regeringar och intressenter. 

10. Europaparlamentet konstaterar att kapitlen om handel och hållbar utveckling inte 
behandlar handelsavtalens potentiellt negativa konsekvenser när det gäller förändrad 
markanvändning, avskogning och klimatförändringar. Parlamentet anser att europeiska 
och internationella miljö-, säkerhets- och djurskyddsstandarder liksom sociala 
standarder genomgående bör tillämpas i alla kapitel i handelsavtal, för att säkerställa att 
inga andra handelsbestämmelser undergräver dessa standarder.

11. Europaparlamentet är övertygat om att det behövs lagstiftning om obligatorisk, 
horisontell tillbörlig aktsamhet på EU-nivå i hela leveranskedjan för EU-företag och 
utländska företag som verkar på den inre marknaden, för att nå målen för hållbar 
utveckling, främja god samhällsstyrning och öka spårbarheten och ansvarsskyldigheten 
i de globala leveranskedjorna.

12. Europaparlamentet varnar för risken att utsätta EU:s jordbruksbaserade 
livsmedelssektor för en konkurrensnackdel på grund av en bristande konvergens för 
standarderna globalt och ökade kostnader för konsumenterna. Parlamentet erinrar om att 
konsekvensbedömningar är en integrerad del av EU:s beslutsfattande process och att 
ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser måste tas i beaktande. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att utarbeta en omfattande, vetenskaplig och kumulativ 
konsekvensbedömning på förhand utifrån offentliga samråd med företrädare för den 
jordbruksbaserade livsmedelskedjan och andra berörda intressenter, och att 
offentliggöra regelbundna uppföljningsbedömningar tillsammans med utgångsvärden 
och referensperioder för de mål som anges i strategin från jord till bord, samt 
proportionerliga åtgärder, en lämplig tidsram för anpassning och 
kompensationsmekanismer i syfte att upprätthålla konkurrenskraften, produktiviteten 
och den sociala motståndskraften hos EU:s jordbruksbaserade livsmedelssektor och 
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förhindra att jordbruksproduktionen och det därav följande miljöavtrycket 
utkontrakteras och omlokaliseras till tredjeländer, särskilt genom att säkerställa 
ömsesidighet när det gäller standarder och effektiv övervakning för alla 
jordbruksbaserade produkter som importeras till EU. 

13. Europaparlamentet understryker att en samordnad och harmoniserad strategi för illojal 
konkurrens och behovet av likvärdiga livsmedelsstandarder, med vederbörlig hänsyn till 
försiktighetsprincipen, är av avgörande betydelse för att säkerställa en oavbruten 
tillgång till livsmedel i alla medlemsstater och ändamålsenliga och effektiva säkerhets- 
och tullkontroller, bland annat genom avskaffande av icke-tariffära handelshinder i 
tredjeländer, skillnader i kontrollernas nivå och kvalitet samt skillnader i tullförfaranden 
och sanktionsåtgärder vid de platser där varor förs in i EU:s tullunion. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att stärka tullkontrollerna med hjälp av direkta och enhetliga 
kontrollmekanismer i samordning med medlemsstaterna och i full överensstämmelse 
med subsidiaritetsprincipen för att förhindra livsmedelsbedrägerier, förfalskning och 
import av produkter som överskrider det högsta godtagbara gränsvärdet för resthalter av 
verksamma ämnen, särskilt ämnen som uppfyller EU:s uteslutningskriterier, att stärka 
skyddet av immateriella rättigheter, särskilt geografiska beteckningar, och säkerställa 
respekt för EU:s produktionsstandarder på områden såsom djurskydd, antimikrobiell 
resistens och användning av växtskyddsmedel, samt att undvika att växtskadegörare och 
djursjukdomar kommer in i EU, för att säkerställa högsta möjliga sanitära och 
fytosanitära skyddsnivå.

14. Europaparlamentet påpekar att handelsavtalen bör säkerställa att de involverade 
parterna aktivt deltar i främjandet av principerna om hållbar utveckling och att 
internationella standarder är förenliga med EU:s miljö- och klimatmässiga ambitioner. 
Parlamentet anser dessutom att dessa avtal bör ta hänsyn till den bindande karaktären av 
förenligheten med Parisavtalet för att garantera en global omställning till hållbara 
livsmedelssystem.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid utarbetandet av från jord till bord-
strategin ta hänsyn till att varje sektor har sina egna produktionsmetoder, som är mer 
eller mindre hållbara. Parlamentet uppmanar kommissionen att understryka att en 
balanserad kost bör inbegripa alla livsmedel.

16. Europaparlamentet understryker att jordbruk och fiske är livsviktiga för utvecklingen av 
hållbara ekonomiska verksamheter i de yttersta randområdena och betonar det mervärde 
som dessa sektorer bidrar med när det gäller livsmedelssäkerhet och att tillgodose 
efterfrågan på tillräckliga, säkra och högkvalitativa produkter. Parlamentet kräver att 
man under genomförandet av från jord till bord-strategin och i påföljande 
lagstiftningsförslag systematiskt tar hänsyn till de strukturella agronomiska och 
handelsmässiga svårigheter i de yttersta randområdena som avses artikel 349 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, för att dessa områden ska kunna konkurrera på 
lika villkor och för att säkerställa att det finns lönsamma alternativa lösningar för de 
jordbruksbaserade livsmedelssektorerna, om deras produktionsmedel och handelsflöden 
är begränsade.

17. Europaparlamentet betonar vikten av att ge lika tillgång till tekniska och vetenskapliga 
innovationer, inbegripet växtförädlingsinnovationer som kan förbättra sortresistens och 
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främja mångfalden av genetiska resurser och livsmedelsproduktionssystem, samtidigt 
som särskild uppmärksamhet ägnas åt lokala arter, i enlighet med EU:s bestämmelser 
om livsmedelssäkerhet och i synnerhet försiktighetsprincipen. Parlamentet betonar att 
upprättandet av starka förbindelser med handelspartner om forskning, utveckling och 
kunskapsöverföring på områden som markförvaltning, anpassning till och begränsning 
av klimatförändringar, agroekologi och rättvisa och motståndskraftiga värdekedjor 
skulle kunna vara en nyckelfaktor för att främja en mer hållbar jordbruksbaserad 
livsmedelsproduktion och samtidigt skydda jordbruksproduktiviteten och stödja EU-
jordbrukets konkurrenskraft på de globala marknaderna. Parlamentet rekommenderar att 
samarbetet också fokuserar på småbrukare och småskaliga livsmedelsproducenter, 
eftersom de skulle gynnas mest av ett sådant samarbete.

18. Europaparlamentet välkomnar det nya initiativet om klimat och handel som föreslagits 
inom WTO. Parlamentet understryker vikten av att använda denna ram för att utveckla 
ett omfattande och hållbart system för jordbruksbaserade livsmedel som bygger på 
gemensamma och ambitiösa produktionsstandarder. Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen att proaktivt verka inom WTO för att möjliggöra en ekologisk 
omställning, se till att handelspolitiken är förenlig med målen för hållbar utveckling, 
fortsätta förhandlingarna om transparenta livsmedelssäkerhetslager och i synnerhet 
förhindra situationer där jordbruksbaserade livsmedelsprodukter blir justeringsvariabler 
eller indirekta offer för handelskonflikter, samtidigt som man fortsätter att utveckla en 
ambitiös och hållbar handelspolitik som är förenlig med WTO. 

19. Europaparlamentet noterar kommissionens undersökning om de kumulativa ekonomiska 
konsekvenserna av EU:s handelsavtal på jordbruket, där det framgår att i såväl ett 
försiktigt som ett ambitiöst scenario förväntas EU:s handelsavtal ha en generellt sett 
positiv inverkan på EU:s handel med jordbruksbaserade livsmedelsprodukter och ett 
ökat värde fram till 2030, som visar att EU:s handelsavtal har en positiv inverkan på 
EU:s jordbrukssektor.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka behovet av att tillämpa 
särskilda villkor och undantag för vissa livsmedelskategorier eller livsmedel, t.ex. 
olivolja, och för sådana som omfattas av geografiska beteckningar, för utvärderingen av 
en harmoniserad märkning av näringsinnehållet, med tanke på vilken viktig roll de 
spelar i EU:s handelsavtal och när det gäller att skydda det lokala värdet på global nivå.
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