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PL Zjednoczona w różnorodności PL

26.11.2019 A9-0037/1

Poprawka 1
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0037/2019
Bernd Lange
w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Stanami 
Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie przydzielenia Stanom Zjednoczonym 
udziału w kontyngencie taryfowym na wołowinę wysokiej jakości, o którym mowa w 
zmienionym protokole ustaleń dotyczącym przywozu wołowiny pochodzącej ze zwierząt, 
którym nie podawano niektórych hormonów wzrostu, i zwiększonych ceł nakładanych przez 
Stany Zjednoczone na niektóre produkty z Unii Europejskiej (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wyraża zadowolenie z niniejszej 
umowy ze Stanami Zjednoczonymi w 
sprawie przydzielenia udziału w 
kontyngencie taryfowym na wołowinę 
wysokiej jakości jako rozwiązania 
długotrwałego sporu handlowego, 
ponieważ umowa ta jest pozytywnym 
przykładem rozwiązania 
wynegocjowanego między UE a USA;

1. przyjmuje do wiadomości umowę 
ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie 
przydzielenia udziału w kontyngencie 
taryfowym na wołowinę wysokiej jakości 
jako rozwiązanie długotrwałego sporu 
handlowego, podkreślając, że ponownie to 
sektor rolny musi stanowić podstawę 
rozwiązania wynegocjowanego między UE 
a krajem trzecim;
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26.11.2019 A9-0037/2

Poprawka 2
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0037/2019
Bernd Lange
w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Stanami 
Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie przydzielenia Stanom Zjednoczonym 
udziału w kontyngencie taryfowym na wołowinę wysokiej jakości, o którym mowa w 
zmienionym protokole ustaleń dotyczącym przywozu wołowiny pochodzącej ze zwierząt, 
którym nie podawano niektórych hormonów wzrostu, i zwiększonych ceł nakładanych przez 
Stany Zjednoczone na niektóre produkty z Unii Europejskiej (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża zadowolenie i zauważa, że 
pozostali członkowie WTO eksportujący 
do UE wołowinę niezawierającą 
hormonów zgodzili się poprzeć tę umowę i 
zaakceptowali przydział ogromnej 
większości kontyngentu Stanom 
Zjednoczonym; zauważa, że według 
informacji podawanych przez Komisję 
członkom WTO popierającym tę umowę 
nie przyznano żadnych środków 
kompensacyjnych;

2. przyjmuje do wiadomości, że 
pozostali członkowie WTO, którzy 
eksportują do UE wołowinę 
niezawierającą hormonów oraz 
wynegocjowali ostatnio umowy o wolnym 
handlu lub są w trakcie negocjowania 
takich umów z UE, zgodzili się poprzeć tę 
umowę i zaakceptowali przydział 
ogromnej większości kontyngentu Stanom 
Zjednoczonym; zauważa również, że 
według informacji podawanych przez 
Komisję członkom WTO popierającym tę 
umowę nie przyznano żadnych środków 
kompensacyjnych;

Or. en
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Poprawka 3
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0037/2019
Bernd Lange
w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Stanami 
Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie przydzielenia Stanom Zjednoczonym 
udziału w kontyngencie taryfowym na wołowinę wysokiej jakości, o którym mowa w 
zmienionym protokole ustaleń dotyczącym przywozu wołowiny pochodzącej ze zwierząt, 
którym nie podawano niektórych hormonów wzrostu, i zwiększonych ceł nakładanych przez 
Stany Zjednoczone na niektóre produkty z Unii Europejskiej (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę, że umowa nie ma 
wpływu na obecny poziom dostępu 
wołowiny do rynku UE oraz że nie wolno 
zwiększać ogólnego kontyngentu 
wołowiny niezawierającej hormonów w 
ramach dostępu do rynku UE; zauważa, że 
umowa nie powinna mieć wpływu na 
techniczne aspekty kontyngentu określone 
w załączniku 2 do rozporządzenia (UE) 
481/201211, w tym na jakość i 
identyfikowalność produktów, aby 
zagwarantować jak najwyższy poziom 
ochrony konsumentów w UE; zwraca 
uwagę, że umowa nie ma wpływu na 
unijny zakaz importu wołowiny 
pochodzącej od zwierząt, którym 
podawano niektóre hormony wzrostu;

________________
11. Rozporządzenie wykonawcze 
Komisji (UE) nr 481/2012 z dnia 7 
czerwca 2012 r. ustanawiające zasady 
zarządzania kontyngentem taryfowym na 
wołowinę wysokiej jakości (Dz.U. L 148 
z 8.6.2012, s. 9).

3. zwraca uwagę, że umowa nie ma 
wpływu na obecny poziom dostępu 
wołowiny do rynku UE oraz że nie wolno 
zwiększać ogólnego kontyngentu 
wołowiny niezawierającej hormonów w 
ramach dostępu do rynku UE; zauważa, że 
umowa nie powinna mieć wpływu na 
techniczne aspekty kontyngentu określone 
w załączniku 2 do rozporządzenia (UE) 
481/201211, w tym na jakość i 
identyfikowalność
 produktów, aby zagwarantować jak 
najwyższy poziom ochrony konsumentów 
w UE; zwraca uwagę, że umowa ta nie ma 
wpływu na wprowadzony przez Unię 
Europejską zakaz importu wołowiny 
pochodzącej od zwierząt, którym 
podawano niektóre hormony wzrostu; 
podkreśla jednak, że umowa ta zachęca 
amerykański sektor wołowiny do rozwoju 
produkcji, a tym samym do zwiększania 
wywozu do Unii Europejskiej wołowiny 
wysokiej jakości, co stanowi bezpośrednią 
konkurencję dla najbardziej rentownych 
rodzajów produkcji w sektorze 
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europejskim, przy czym taki import 
sumuje się z importem innych partnerów 
handlowych w ramach innych – obecnych 
lub przyszłych – umów o wolnym handlu; 
wzywa zatem Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględnienia 
skumulowanego wpływu przedmiotowych 
umów handlowych;
11. Rozporządzenie wykonawcze 
Komisji (UE) nr 481/2012 z dnia 
7 czerwca 2012 r. ustanawiające zasady 
zarządzania kontyngentem taryfowym na 
wołowinę wysokiej jakości, Dz.U. L 148 z 
8.6.2012, s. 9.

Or. en
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26.11.2019 A9-0037/4

Poprawka 4
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0037/2019
Bernd Lange
w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Stanami 
Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie przydzielenia Stanom Zjednoczonym 
udziału w kontyngencie taryfowym na wołowinę wysokiej jakości, o którym mowa w 
zmienionym protokole ustaleń dotyczącym przywozu wołowiny pochodzącej ze zwierząt, 
którym nie podawano niektórych hormonów wzrostu, i zwiększonych ceł nakładanych przez 
Stany Zjednoczone na niektóre produkty z Unii Europejskiej (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa Komisję do jak 
najuważniejszego przygotowania 
wdrożenia – ze skutkiem od 22 stycznia 
2022 r. – zakazu przywozu mięsa zwierząt 
leczonych przeciwdrobnoustrojowymi 
produktami leczniczymi stosowanymi w 
celu przyspieszania wzrostu lub 
zwiększania wydajności, zgodnie z 
rozporządzeniem 2019/6 w sprawie 
produktów weterynaryjnych, aby uniknąć 
nowych konfliktów na szczeblu WTO i 
konieczności wprowadzenia nowego 
kontyngentu taryfowego w celu 
rozwiązania takich konfliktów;

Or. en


