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Τροπολογία 1
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Στέλιος Κούλογλου, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0037/2019
Bernd Lange
σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατανομή 
στις Ηνωμένες Πολιτείες μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για το βόειο κρέας υψηλής 
ποιότητας που αναφέρεται στο αναθεωρημένο μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την εισαγωγή 
βοείου κρέατος από ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες και 
σχετικά με τους αυξημένους δασμούς που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε 
ορισμένα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει τη συμφωνία αυτή με τις 
ΗΠΑ σχετικά με την κατανομή μεριδίου 
της δασμολογικής ποσόστωσης (TRQ) για 
το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας, ως λύση 
σε μια μακροχρόνια εμπορική διαφορά, 
δεδομένου ότι αποτελεί θετικό 
παράδειγμα λύσης μετά από 
διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και των 
ΗΠΑ·

1. σημειώνει τη συμφωνία με τις 
ΗΠΑ σχετικά με την κατανομή μεριδίου 
της δασμολογικής ποσόστωσης (TRQ) για 
το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας ως λύση 
μιας μακροχρόνιας εμπορικής διαμάχης, 
υπογραμμίζοντας ότι και πάλι ο 
γεωργικός τομέας είναι εκείνος που 
καλείται να προσφέρει τη βάση για μια 
λύση που να είναι προϊόν 
διαπραγμάτευσης μεταξύ της ΕΕ και ενός 
τρίτου εταίρου·
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Τροπολογία 2
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Στέλιος Κούλογλου, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0037/2019
Bernd Lange
σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατανομή 
στις Ηνωμένες Πολιτείες μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για το βόειο κρέας υψηλής 
ποιότητας που αναφέρεται στο αναθεωρημένο μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την εισαγωγή 
βοείου κρέατος από ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες και 
σχετικά με τους αυξημένους δασμούς που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε 
ορισμένα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. χαιρετίζει και αναγνωρίζει το 
γεγονός ότι τα άλλα μέλη του ΠΟΕ που 
εξάγουν στην ΕΕ βόειο κρέας χωρίς 
ορμόνες δέχτηκαν να στηρίξουν την εν 
λόγω συμφωνία αποδεχόμενα να 
κατανεμηθεί υπέρ των ΗΠΑ το 
μεγαλύτερο μέρος της ποσόστωσης. 
αναγνωρίζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με 
την Επιτροπή, δεν δόθηκε αντιστάθμιση 
στα ανωτέρω μέλη του ΠΟΕ προκειμένου 
να υποστηρίξουν τη συμφωνία·

2. σημειώνει ότι άλλα μέλη του ΠΟΕ 
που εξάγουν στην ΕΕ βόειο κρέας χωρίς 
ορμόνες και που διαπραγματεύθηκαν 
πρόσφατα ή αυτή τη στιγμή 
διαπραγματεύονται ΣΕΣ (συμφωνίες 
ελεύθερων συναλλαγών) με την ΕΕ, 
δέχτηκαν να στηρίξουν την εν λόγω 
συμφωνία αποδεχόμενα να κατανεμηθεί 
υπέρ των ΗΠΑ το μεγαλύτερο μέρος της 
ποσόστωσης. επίσης σημειώνει ότι, 
σύμφωνα με την Επιτροπή, δεν δόθηκε 
αντιστάθμιση στα ανωτέρω μέλη του ΠΟΕ 
προκειμένου να υποστηρίξουν τη 
συμφωνία·
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Τροπολογία 3
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Στέλιος Κούλογλου, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0037/2019
Bernd Lange
σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατανομή 
στις Ηνωμένες Πολιτείες μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για το βόειο κρέας υψηλής 
ποιότητας που αναφέρεται στο αναθεωρημένο μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την εισαγωγή 
βοείου κρέατος από ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες και 
σχετικά με τους αυξημένους δασμούς που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε 
ορισμένα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. διαπιστώνει ότι η συμφωνία δεν 
επηρεάζει τα τρέχοντα επίπεδα πρόσβασης 
βοείου κρέατος στην αγορά της ΕΕ και ότι 
δεν πρέπει να αυξηθεί η συνολική 
ποσόστωση πρόσβασης βοείου κρέατος 
χωρίς ορμόνες στην αγορά της ΕΕ· 
αναγνωρίζει ότι η συμφωνία δεν θα πρέπει 
να επηρεάσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
της ποσόστωσης, όπως ορίζονται στο 
Παράρτημα 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
481/201211, συμπεριλαμβανομένων της 
ποιότητας και της ιχνηλασιμότητας των 
προϊόντων, προκειμένου να διασφαλιστεί 
το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας 
για τους καταναλωτές στην ΕΕ· 
διαπιστώνει ότι η συμφωνία δεν επηρεάζει 
την ενωσιακή απαγόρευση εισαγωγών 
βοείου κρέατος από ζώα στα οποία έχουν 
χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες·
________________
11. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 481/2012 της Επιτροπής, της 7ης 
Ιουνίου 2012, που προβλέπει κανόνες για 

3. διαπιστώνει ότι η συμφωνία δεν 
επηρεάζει τα τρέχοντα επίπεδα πρόσβασης 
βοείου κρέατος στην αγορά της ΕΕ και ότι 
δεν πρέπει να αυξηθεί η συνολική 
ποσόστωση πρόσβασης βοείου κρέατος 
χωρίς ορμόνες στην αγορά της ΕΕ· 
αναγνωρίζει ότι η συμφωνία δεν θα πρέπει 
να επηρεάσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
της ποσόστωσης, όπως ορίζονται στο 
Παράρτημα 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
481/201211, συμπεριλαμβανομένων της 
ποιότητας και της ιχνηλασιμότητας των
 προϊόντων, προκειμένου να διασφαλιστεί 
το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας 
για τους καταναλωτές στην ΕΕ· 
διαπιστώνει ότι η συμφωνία αυτή δεν 
επηρεάζει την ενωσιακή απαγόρευση 
εισαγωγών βοείου κρέατος από ζώα στα 
οποία έχουν χορηγηθεί ορισμένες 
αυξητικές ορμόνες· τονίζει, ωστόσο, ότι η 
συμφωνία αυτή ενθαρρύνει τον τομέα 
βοείου κρέατος των ΗΠΑ να αναπτύξει 
την παραγωγή του και, ως εκ τούτου, τις 
εξαγωγές βοείου κρέατος υψηλής 
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τη διαχείριση της δασμολογικής 
ποσόστωσης που αφορά βοδινό κρέας 
υψηλής ποιότητας (EE L 148 της 8.6.2012, 
σ. 9).

ποιότητας προς την ΕΕ, που θα 
ανταγωνίζονται απευθείας τις πλέον 
κερδοφόρες παραγωγές του ευρωπαϊκού 
τομέα, και ότι οι εισαγωγές αυτές 
προστίθενται σε εκείνες άλλων εμπορικών 
εταίρων στο πλαίσιο άλλων υφιστάμενων 
ή μελλοντικών εμπορικών συμφωνιών 
ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ)· καλεί ως 
εκ τούτου την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν υπόψη τις σωρευτικές 
επιπτώσεις αυτών των εμπορικών 
συμφωνιών·
11. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 481/2012 της Επιτροπής, της 7ης 
Ιουνίου 2012, που προβλέπει κανόνες για 
τη διαχείριση της δασμολογικής 
ποσόστωσης που αφορά βοδινό κρέας 
υψηλής ποιότητας, EE L 148 της 8.6.2012, 
σ. 9.
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Τροπολογία 4
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Στέλιος Κούλογλου, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0037/2019
Bernd Lange
σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατανομή 
στις Ηνωμένες Πολιτείες μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για το βόειο κρέας υψηλής 
ποιότητας που αναφέρεται στο αναθεωρημένο μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την εισαγωγή 
βοείου κρέατος από ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες και 
σχετικά με τους αυξημένους δασμούς που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε 
ορισμένα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή να 
προετοιμάσει με τη μέγιστη προσοχή την 
εφαρμογή, από 22 Ιανουαρίου 2022, της 
απαγόρευσης των εισαγωγών κρέατος 
από ζώα που έχουν υποβληθεί σε αγωγή 
με αντιμικροβιακά φάρμακα τα οποία 
χρησιμοποιούνται με σκοπό την 
προώθηση της σωματικής ανάπτυξης ή 
την αύξηση της απόδοσης, όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό 2019/6 για 
τα κτηνιατρικά φάρμακα, και 
προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
νέα διαμάχη στο πλαίσιο του ΠΟΕ όπως 
και η παραχώρηση οποιασδήποτε νέας 
δασμολογικής ποσόστωσης με σκοπό τη 
διευθέτηση κάθε τυχόν τέτοιας διαμάχης·

Or. en


