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26.11.2019 A9-0037/1

Alteração 1
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0037/2019
Bernd Lange
Projeto de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo entre os Estados Unidos da 
América e a União Europeia sobre a atribuição aos Estados Unidos de uma parte do 
contingente pautal para a carne de bovino de alta qualidade, a que se refere o Memorando de 
Entendimento revisto relativo à importação de carne de bovinos não tratados com certas 
hormonas de crescimento e ao aumento dos direitos aplicados pelos Estados Unidos a certos 
produtos da União Europeia (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Acolhe com agrado o acordo com 
os EUA sobre a atribuição de uma parte do 
contingente pautal para a carne de bovino 
de alta qualidade enquanto solução para 
um litígio comercial de longa data, 
porquanto estabelece um exemplo positivo 
de uma solução negociada entre a UE e os 
EUA;

1. Regista o acordo com os EUA 
sobre a atribuição de uma parte do 
contingente pautal para a carne de bovino 
de alta qualidade enquanto solução para 
um litígio comercial de longa data, 
sublinhando que, mais uma vez, é o setor 
agrícola que tem de constituir a base para 
uma solução negociada entre a UE e 
terceiros;

Or. en
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26.11.2019 A9-0037/2

Alteração 2
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0037/2019
Bernd Lange
Projeto de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo entre os Estados Unidos da 
América e a União Europeia sobre a atribuição aos Estados Unidos de uma parte do 
contingente pautal para a carne de bovino de alta qualidade, a que se refere o Memorando de 
Entendimento revisto relativo à importação de carne de bovinos não tratados com certas 
hormonas de crescimento e ao aumento dos direitos aplicados pelos Estados Unidos a certos 
produtos da União Europeia (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Saúda e regista o facto de outros 
membros da OMC que exportam carne de 
bovino não tratada com hormonas para a 
UE terem concordado em apoiar este 
acordo, aceitando que a grande maioria do 
contingente seja atribuída aos EUA; regista 
que, de acordo com a Comissão, não foi 
concedida qualquer compensação a esses 
membros da OMC para apoiarem o acordo;

2. Regista que outros membros da 
OMC que exportam carne de bovino não 
tratada com hormonas para a UE e que 
negociaram recentemente ou estão a 
negociar ACL com a UE concordaram em 
apoiar este acordo, aceitando que a grande 
maioria do contingente seja atribuída aos 
EUA; regista igualmente que, de acordo 
com a Comissão, não foi concedida 
qualquer compensação a esses membros da 
OMC para apoiarem o acordo;

Or. en
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26.11.2019 A9-0037/3

Alteração 3
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0037/2019
Bernd Lange
Projeto de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo entre os Estados Unidos da 
América e a União Europeia sobre a atribuição aos Estados Unidos de uma parte do 
contingente pautal para a carne de bovino de alta qualidade, a que se refere o Memorando de 
Entendimento revisto relativo à importação de carne de bovinos não tratados com certas 
hormonas de crescimento e ao aumento dos direitos aplicados pelos Estados Unidos a certos 
produtos da União Europeia (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Observa que o acordo não afeta os 
atuais níveis de acesso ao mercado da UE 
para a carne de bovino e que o contingente 
global de acesso ao mercado da UE para a 
carne de bovino não tratada com hormonas 
não pode ser aumentado;  reconhece que o 
acordo não deve afetar as características 
técnicas do contingente, tal como definido 
no anexo II do Regulamento (UE) n.º 
481/201211, designadamente em termos de 
qualidade dos produtos e de 
rastreabilidade, a fim de assegurar o mais 
elevado nível de proteção dos 
consumidores da UE;  observa que o 
acordo não afeta a proibição de importação 
para a UE de carne de bovino proveniente 
de animais tratados com determinadas 
hormonas de crescimento;  

________________
11 Regulamento de Execução (UE) n.º 
481/2012 da Comissão, de 7 de junho de 
2012, que estabelece as regras de gestão de 
um contingente pautal para a carne de 
bovinos de alta qualidade. JO L 148 de 

3. Observa que o acordo não afeta os 
atuais níveis de acesso ao mercado da UE 
para a carne de bovino e que o contingente 
global de acesso ao mercado da UE para a 
carne de bovino não tratada com hormonas 
não pode ser aumentado; reconhece que o 
acordo não deve afetar as características 
técnicas do contingente, tal como definido 
no anexo II do Regulamento (UE) n.º 
481/201211, designadamente em termos de 
qualidade dos produtos e de 
rastreabilidade, a fim de assegurar o mais 
elevado nível de proteção dos 
consumidores da UE; observa que este 
acordo não afeta a proibição de importação 
para a União Europeia de carne de bovino 
proveniente de animais tratados com 
determinadas hormonas de crescimento; 
salienta, porém, que o presente acordo 
incentiva o setor da carne de bovino dos 
EUA a desenvolver a sua produção e, 
consequentemente, as exportações para a 
UE de carne de bovino de alta qualidade, 
em concorrência direta com as produções 
mais rentáveis do setor europeu e realça 
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8.6.2012, p. 9. que essas importações são adicionais às 
provenientes de outros parceiros 
comerciais no âmbito de outros ACL 
atuais ou futuros; insta, por conseguinte, 
a Comissão e os Estados-Membros a 
terem em consideração o impacto 
cumulativo desses acordos comerciais;
11 Regulamento de Execução (UE) n.º 
481/2012 da Comissão, de 7 de junho de 
2012, que estabelece as regras de gestão de 
um contingente pautal para a carne de 
bovinos de alta qualidade, JO L 148 de 
8.6.2012, p. 9.
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26.11.2019 A9-0037/4

Alteração 4
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0037/2019
Bernd Lange
Projeto de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo entre os Estados Unidos da 
América e a União Europeia sobre a atribuição aos Estados Unidos de uma parte do 
contingente pautal para a carne de bovino de alta qualidade, a que se refere o Memorando de 
Entendimento revisto relativo à importação de carne de bovinos não tratados com certas 
hormonas de crescimento e ao aumento dos direitos aplicados pelos Estados Unidos a certos 
produtos da União Europeia (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Exorta a Comissão a preparar com 
a maior atenção a aplicação, a partir de 
22 de janeiro de 2022, da proibição de 
importação de carne de animais tratados 
com medicamentos antimicrobianos 
utilizados para promover o crescimento 
ou aumentar o rendimento, em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
2019/6 relativo aos medicamentos 
veterinários, a fim de evitar qualquer 
novo conflito na OMC, bem como a 
introdução de qualquer potencial novo 
contingente pautal para resolver tais 
conflitos;

Or. en


