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26.11.2019 A9-0037/1

Amendamentul 1
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0037/2019
Bernd Lange
Proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Statele Unite ale 
Americii și Uniunea Europeană privind alocarea către Statele Unite a unei părți a 
contingentului tarifar pentru carne de vită de calitate superioară menționat în Memorandumul 
de înțelegere revizuit referitor la importul de carne de vită provenită de la animale netratate cu 
anumiți hormoni de stimulare a creșterii și la taxele majorate aplicate de Statele Unite 
anumitor produse din Uniunea Europeană (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută acest acord cu SUA privind 
alocarea unei părți din contingentul tarifar 
pentru carnea de vită de calitate superioară 
drept soluție la un litigiu comercial de 
lungă durată, deoarece stabilește un 
exemplu pozitiv de soluție negociată între 
UE și SUA;

1. ia act de acest acord cu SUA 
privind alocarea unei părți din contingentul 
tarifar pentru carnea de vită de calitate 
superioară drept soluție la un litigiu 
comercial de lungă durată, subliniind 
faptul că sectorul agricol este, din nou, cel 
care trebuie să reprezinte baza unei soluții 
negociate între UE și un partener terț;
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Amendamentul 2
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0037/2019
Bernd Lange
Proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Statele Unite ale 
Americii și Uniunea Europeană privind alocarea către Statele Unite a unei părți a 
contingentului tarifar pentru carne de vită de calitate superioară menționat în Memorandumul 
de înțelegere revizuit referitor la importul de carne de vită provenită de la animale netratate cu 
anumiți hormoni de stimulare a creșterii și la taxele majorate aplicate de Statele Unite 
anumitor produse din Uniunea Europeană (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută și ia act de faptul că alți 
membri ai OMC care exportă carne de vită 
netratată cu hormoni către UE au convenit 
să sprijine acest acord prin acceptarea 
faptului că marea majoritate a cotei ar fi 
alocată SUA; ia act de faptul că, potrivit 
Comisiei, nu s-a acordat nicio compensație 
celorlalți membri ai OMC pentru susținerea 
acordului;

2. ia act de faptul că alți membri ai 
OMC care exportă carne de vită netratată 
cu hormoni către UE și care au negociat 
recent sau negociază în acest moment 
ALS cu UE au convenit să sprijine acest 
acord prin acceptarea faptului că marea 
majoritate a cotei ar fi alocată SUA; ia act, 
de asemenea, de faptul că, potrivit 
Comisiei, nu s-a acordat nicio compensație 
celorlalți membri ai OMC pentru susținerea 
acordului;

Or. en
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Amendamentul 3
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0037/2019
Bernd Lange
Proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Statele Unite ale 
Americii și Uniunea Europeană privind alocarea către Statele Unite a unei părți a 
contingentului tarifar pentru carne de vită de calitate superioară menționat în Memorandumul 
de înțelegere revizuit referitor la importul de carne de vită provenită de la animale netratate cu 
anumiți hormoni de stimulare a creșterii și la taxele majorate aplicate de Statele Unite 
anumitor produse din Uniunea Europeană (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată că acordul nu afectează 
nivelurile actuale ale accesului pentru 
carnea de vită pe piața UE și că 
contingentul global de acces pe piața UE 
de carne de vită netratată cu hormoni nu 
trebuie majorat; ia act de faptul că acordul 
nu ar trebui să afecteze caracteristicile 
tehnice ale contingentului, astfel cum sunt 
definite în anexa 2 la Regulamentul (UE) 
481/201211, inclusiv calitatea și 
trasabilitatea produselor, pentru a garanta 
cel mai înalt nivel de protecție posibil 
pentru consumatorii din UE; ia act de 
faptul că acordul nu afectează interdicția 
UE de a importa carne de vită provenită de 
la animale tratate cu anumiți hormoni de 
creștere;

________________
11. Regulamentul de punere în aplicare 
(UE) nr. 481/2012 al Comisiei din 7 iunie 
2012 de stabilire a normelor de gestionare 
a unui contingent tarifar pentru carnea de 
vită și mânzat de calitate superioară (JO L 
148, 8.6.2012, p. 9).

3. constată că acordul nu afectează 
nivelurile actuale ale accesului pentru 
carnea de vită pe piața UE și că 
contingentul global de acces pe piața UE 
de carne de vită netratată cu hormoni nu 
trebuie majorat; ia act de faptul că acordul 
nu ar trebui să afecteze caracteristicile 
tehnice ale contingentului, astfel cum sunt 
definite în anexa 2 la Regulamentul (UE) 
481/201211, inclusiv calitatea și 
trasabilitatea
 produselor, pentru a garanta cel mai înalt 
nivel de protecție posibil pentru 
consumatorii din UE; ia act de faptul că 
acest acord nu afectează interdicția 
Uniunii Europene de a importa carne de 
vită provenită de la animale tratate cu 
anumiți hormoni de creștere; subliniază, 
însă, că acest acord încurajează sectorul 
cărnii de vită din SUA să își dezvolte 
producția și, în consecință, exporturile 
sale de carne de vită de calitate superioară 
către UE, în concurență directă cu cele 
mai profitabile producții ale sectorului 
european, și că aceste importuri sunt 
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adăugate la cele ale altor parteneri 
comerciali în cadrul altor ALS actuale 
sau viitoare; invită, prin urmare, Comisia 
și statele membre să țină seama de 
impactul cumulat al tuturor acestor 
acorduri comerciale;
11. Regulamentul de punere în aplicare 
(UE) nr. 481/2012 al Comisiei din 7 iunie 
2012 de stabilire a normelor de gestionare 
a unui contingent tarifar pentru carnea de 
vită și mânzat de calitate superioară (JO L 
148, 8.6.2012, p. 9).

Or. en
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Amendamentul 4
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0037/2019
Bernd Lange
Proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Statele Unite ale 
Americii și Uniunea Europeană privind alocarea către Statele Unite a unei părți a 
contingentului tarifar pentru carne de vită de calitate superioară menționat în Memorandumul 
de înțelegere revizuit referitor la importul de carne de vită provenită de la animale netratate cu 
anumiți hormoni de stimulare a creșterii și la taxele majorate aplicate de Statele Unite 
anumitor produse din Uniunea Europeană (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. îndeamnă Comisia să pregătească 
cu cea mai mare atenție punerea în 
aplicare, începând de la 22 ianuarie 2022, 
a unei interdicții privind importurile de 
carne provenită de la animale tratate cu 
produse medicinale antimicrobiene 
utilizate în scopul promovării creșterii sau 
al sporirii producției, în conformitate cu 
Regulamentul 2019/6 privind produsele 
veterinare și pentru a evita orice nou 
conflict în cadrul OMC și introducerea 
oricărui nou contingent tarifar pentru a 
soluționa astfel de conflicte;

Or. en


