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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 har en viktig roll att spela 
i omställningen till mer hållbara jordbruksbaserade livsmedelssystem, i linje med 
Parisavtalet och den europeiska gröna given. 

2. Europaparlamentet noterar att EU:s inre marknad är världens största importör och 
exportör av jordbruksbaserade livsmedelsprodukter. Parlamentet är övertygat om att EU 
bör använda denna ställning för att fastställa riktmärken för standarder för hållbara 
livsmedelssystem, som grundar sig på försiktighetsprincipen, miljöskydd och djurskydd.

3. Europaparlamentet anser att hållbar produktion bör bli ett utmärkande kännetecken för 
EU:s jordbruksbaserade livsmedelsprodukter, och att begreppet kvalitet bör utvidgas till 
att även omfatta sociala och miljömässiga aspekter. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att eftersträva målen i Från jord till 
bord-strategin genom att utveckla gröna allianser på alla relevanta forum, inbegripet 
FN:s toppmöte om livsmedelssystem 2021.

5. Europaparlamentet betonar vikten av verkställbara kapitel om handel och hållbar 
utveckling i handelsavtal för att främja biologisk mångfald och en mer hållbar 
jordbruksbaserad livsmedelsproduktion, och för att stoppa den EU-drivna globala 
avskogningen. Parlamentet efterlyser stöd till utvecklingsländerna för att främja 
livsmedelstrygghet och anpassning till europeiska standarder för hållbarhet.

6. Europaparlamentet varnar för risken att EU:s jordbruksbaserade livsmedelssektor utsätts 
för en konkurrensnackdel om standarderna inte närmar sig varandra globalt, och att 
detta leder till ökade kostnader för konsumenterna. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram en omfattande konsekvensbedömning av strategins mål 
samt proportionerliga åtgärder för att upprätthålla konkurrenskraften hos 
EU:s jordbruksbaserade livsmedelssektor och säkerställa ömsesidighet när det gäller 
standarder.

7. Europaparlamentet välkomnar det nya initiativet om klimat och handel som föreslagits 
inom WTO, och uppmanar kommissionen att fortsätta att utveckla en ambitiös och 
hållbar handelspolitik som är förenlig med WTO:s regler.


