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Tarkistus 1
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0037/2019
Bernd Lange
Esitys neuvoston päätökseksi sellaisista eläimistä saadun naudanlihan tuontia, joille ei ole 
annettu tiettyjä kasvua edistäviä hormoneja, sekä korotettuja tulleja, joita Yhdysvallat 
soveltaa tiettyihin Euroopan unionin tuotteisiin, koskevassa tarkistetussa 
yhteisymmärryspöytäkirjassa (2014) tarkoitetun korkealaatuisen naudanlihan 
tariffikiintiöosuuden myöntämisestä Yhdysvalloille tehdyn Amerikan yhdysvaltojen ja 
Euroopan unionin välisen sopimuksen tekemisestä
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. on tyytyväinen Yhdysvaltojen 
kanssa tehtyyn sopimukseen 
korkealaatuisen naudanlihan tariffikiintiön 
myöntämisestä, sillä se ratkaisee 
pitkäaikaisen kauppakiistan ja on 
myönteinen esimerkki EU:n ja 
Yhdysvaltojen välisestä 
neuvotteluratkaisusta;

1. panee merkille Yhdysvaltojen 
kanssa tehdyn sopimuksen korkealaatuisen 
naudanlihan tariffikiintiöosuuden 
myöntämisestä, joka ratkaisee 
pitkäaikaisen kauppakiistan, ja 
huomauttaa, että jälleen kerran 
maatalousala joutuu laskemaan perustan 
EU:n ja kolmannen maan väliselle 
neuvotteluratkaisulle;

Or. en
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Tarkistus 2
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0037/2019
Bernd Lange
Esitys neuvoston päätökseksi sellaisista eläimistä saadun naudanlihan tuontia, joille ei ole 
annettu tiettyjä kasvua edistäviä hormoneja, sekä korotettuja tulleja, joita Yhdysvallat 
soveltaa tiettyihin Euroopan unionin tuotteisiin, koskevassa tarkistetussa 
yhteisymmärryspöytäkirjassa (2014) tarkoitetun korkealaatuisen naudanlihan 
tariffikiintiöosuuden myöntämisestä Yhdysvalloille tehdyn Amerikan yhdysvaltojen ja 
Euroopan unionin välisen sopimuksen tekemisestä
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää myönteisenä ja arvostaa sitä, 
että muut WTO:n jäsenet, jotka vievät 
hormoneilla käsittelemätöntä naudanlihaa 
EU:hun, asettuivat sopimuksen tueksi ja 
hyväksyivät sen, että valtaosa kiintiöstä 
myönnetään Yhdysvalloille; toteaa, että 
komission mukaan näille WTO:n jäsenille 
ei ole hyvitetty sopimuksen tukemista;

2. panee merkille, että muut WTO:n 
jäsenet, jotka vievät hormoneilla 
käsittelemätöntä naudanlihaa EU:hun ja 
jotka ovat vastikään tehneet 
vapaakauppasopimuksen tai neuvottelevat 
parhaillaan vapaakauppasopimuksesta 
EU:n kanssa, asettuivat sopimuksen tueksi 
ja hyväksyivät sen, että valtaosa kiintiöstä 
myönnetään Yhdysvalloille; panee lisäksi 
merkille, että komission mukaan näille 
WTO:n jäsenille ei ole hyvitetty 
sopimuksen tukemista;

Or. en
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Tarkistus 3
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0037/2019
Bernd Lange
Esitys neuvoston päätökseksi sellaisista eläimistä saadun naudanlihan tuontia, joille ei ole 
annettu tiettyjä kasvua edistäviä hormoneja, sekä korotettuja tulleja, joita Yhdysvallat 
soveltaa tiettyihin Euroopan unionin tuotteisiin, koskevassa tarkistetussa 
yhteisymmärryspöytäkirjassa (2014) tarkoitetun korkealaatuisen naudanlihan 
tariffikiintiöosuuden myöntämisestä Yhdysvalloille tehdyn Amerikan yhdysvaltojen ja 
Euroopan unionin välisen sopimuksen tekemisestä
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että sopimus ei vaikuta 
naudanlihan nykyiseen markkinoillepääsyn 
tasoon EU:n markkinoilla ja että 
hormoneilla käsittelemättömän 
naudanlihan yleistä EU:n 
markkinoillepääsyn kiintiötä ei saa 
korottaa; toteaa, että sopimus ei saisi 
vaikuttaa kiintiön teknisiin vaatimuksiin, 
jotka määritellään asetuksen (EU) N:o 
481/201211 liitteessä II, muun muassa 
tuotteiden laatuun ja jäljitettävyyteen, jotta 
voidaan taata EU:n kuluttajien suojelun 
mahdollisimman korkea taso; toteaa, että 
sopimus ei vaikuta EU:n asettamaan 
kieltoon tuoda unioniin sellaisista eläimistä 
saatua naudanlihaa, joille on annettu 
tiettyjä kasvuhormoneja;

________________
11 Komission täytäntöönpanoasetus 
(EU) N:o 481/2012, annettu 7. kesäkuuta 
2012, korkealaatuisen naudanlihan 
tariffikiintiön hallinnointia koskevien 
sääntöjen vahvistamisesta (EUVL L 148, 
8.6.2012, s. 9).

3. toteaa, että tämä sopimus ei vaikuta 
naudanlihan nykyiseen markkinoillepääsyn 
tasoon EU:n markkinoilla ja että 
hormoneilla käsittelemättömän 
naudanlihan yleistä EU:n 
markkinoillepääsyn kiintiötä ei saa 
korottaa; toteaa, että tämä sopimus ei saisi 
vaikuttaa kiintiön teknisiin vaatimuksiin, 
jotka määritellään asetuksen (EU) N:o 
481/201211 liitteessä II, muun muassa 
tuotteiden laatuun ja jäljitettävyyteen, jotta 
voidaan taata EU:n kuluttajien suojelun 
mahdollisimman korkea taso; toteaa, että 
tämä sopimus ei vaikuta EU:n asettamaan 
kieltoon tuoda unioniin sellaisista eläimistä 
saatua naudanlihaa, joille on annettu 
tiettyjä kasvuhormoneja; korostaa 
kuitenkin, että tämä sopimus kannustaa 
Yhdysvaltojen naudanliha-alaa 
kehittämään tuotantoaan ja tuomaan 
unioniin korkealaatuista naudanlihaa, 
joka kilpailee suoraan unionin vastaavan 
alan kannattavimpien tuotteiden kanssa; 
toteaa, että tämä tuonti tulee vielä muiden 
kauppakumppaneiden nykyisten tai 



AM\1193619FI.docx PE643.397v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

tulevien vapaakauppasopimustensa 
puitteissa harjoittaman tuonnin lisäksi; 
kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita 
ottamaan huomioon kyseisten 
kauppasopimusten yhteisvaikutuksen;
________________
11 Komission täytäntöönpanoasetus 
(EU) N:o 481/2012, annettu 7. kesäkuuta 
2012, korkealaatuisen naudanlihan 
tariffikiintiön hallinnointia koskevien 
sääntöjen vahvistamisesta (EUVL L 148, 
8.6.2012, s. 9).

Or. en
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Tarkistus 4
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0037/2019
Bernd Lange
Esitys neuvoston päätökseksi sellaisista eläimistä saadun naudanlihan tuontia, joille ei ole 
annettu tiettyjä kasvua edistäviä hormoneja, sekä korotettuja tulleja, joita Yhdysvallat 
soveltaa tiettyihin Euroopan unionin tuotteisiin, koskevassa tarkistetussa 
yhteisymmärryspöytäkirjassa (2014) tarkoitetun korkealaatuisen naudanlihan 
tariffikiintiöosuuden myöntämisestä Yhdysvalloille tehdyn Amerikan yhdysvaltojen ja 
Euroopan unionin välisen sopimuksen tekemisestä
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota 
valmistelemaan erityisen huolellisesti 
sellaisista eläimistä, joille on käytetty 
mikrobilääkkeitä kasvun edistämiseksi tai 
tuotoksen lisäämiseksi, saadun 
naudanlihan tuontikiellon 
täytäntöönpanoa 22. tammikuuta 2022 
alkaen eläinlääkkeistä annetun asetuksen 
(EU) 2019/6 mukaisesti, jotta vältetään 
uudet kauppariidat WTO:ssa ja uusien 
tariffikiintiöiden käyttöönotto tällaisten 
riitojen ratkaisemiseksi;

Or. en


