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Изменение 1
Еманюел Морел, Люк Минг Фланаган, Манон Обри, Манюел Бомпар, Жузе 
Гушман, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Стелиос Кулоглу, Мат Карти, Мартина 
Андерсън, Лейла Шайби
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0037/2019
Бернд Ланге
относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между 
Съединените американски щати и Европейския съюз за разпределението в полза на 
Съединените американски щати на дял от тарифната квота за висококачествено 
говеждо месо съгласно Преработения меморандум за разбирателство относно вноса на 
месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за 
стимулиране на растежа, и относно увеличените мита, прилагани от Съединените щати 
спрямо определени продукти от Европейския съюз (2014 г.)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. приветства въпросното 
споразумение със САЩ относно 
разпределението на дял от тарифната 
квота за висококачествено говеждо месо 
като решение на отдавнашен търговски 
спор, тъй като то дава положителен 
пример за постигнато чрез преговори 
решение между ЕС и САЩ;

1. отчита споразумението със 
САЩ относно разпределението на дял 
от тарифната квота за висококачествено 
говеждо месо като решение на 
отдавнашен търговски спор; 
подчертава, че отново 
селскостопанският сектор трябва да 
предостави основата за постигнато 
чрез преговори решение между ЕС и 
трети партньор;
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Изменение 2
Еманюел Морел, Люк Минг Фланаган, Манон Обри, Манюел Бомпар, Жузе 
Гушман, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Стелиос Кулоглу, Мат Карти, Мартина 
Андерсън, Лейла Шайби
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0037/2019
Бернд Ланге
относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между 
Съединените американски щати и Европейския съюз за разпределението в полза на 
Съединените американски щати на дял от тарифната квота за висококачествено 
говеждо месо съгласно Преработения меморандум за разбирателство относно вноса на 
месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за 
стимулиране на растежа, и относно увеличените мита, прилагани от Съединените щати 
спрямо определени продукти от Европейския съюз (2014 г.)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. приветства и отчита факта, че 
другите членове на СТО, които изнасят 
за ЕС месо от говеда, при чието 
отглеждане не са били използвани 
хормони, са се съгласили да подкрепят 
това споразумение, като са приели, че 
по-голямата част от квотата ще бъде 
разпределена в полза на САЩ; отчита 
факта, че според Комисията тези 
членове на СТО не са получили никаква 
компенсация за това, че подкрепят 
споразумението;

2. отчита факта, че другите членове 
на СТО, които изнасят за ЕС месо от 
говеда, при чието отглеждане не са били 
използвани хормони, и които наскоро 
са приключили преговори или към 
момента водят преговори по 
споразумения за свободна търговия с 
ЕС, са се съгласили да подкрепят това 
споразумение, като са приели, че по-
голямата част от квотата ще бъде 
разпределена в полза на САЩ; 
отбелязва също така, че според 
Комисията тези членове на СТО не са 
получили никаква компенсация за това, 
че подкрепят споразумението;
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Изменение 3
Еманюел Морел, Люк Минг Фланаган, Манон Обри, Манюел Бомпар, Жузе 
Гушман, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Стелиос Кулоглу, Мат Карти, Мартина 
Андерсън, Лейла Шайби
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0037/2019
Бернд Ланге
относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между 
Съединените американски щати и Европейския съюз за разпределението в полза на 
Съединените американски щати на дял от тарифната квота за висококачествено 
говеждо месо съгласно Преработения меморандум за разбирателство относно вноса на 
месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за 
стимулиране на растежа, и относно увеличените мита, прилагани от Съединените щати 
спрямо определени продукти от Европейския съюз (2014 г.)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. отбелязва, че споразумението не 
засяга настоящите равнища на достъп до 
пазара на говеждо месо на ЕС и че 
общата квота на ЕС за достъп до пазара 
на месо от говеда, при чието отглеждане 
не са били използвани хормони, не 
трябва да се увеличава; отчита, че 
споразумението не следва да засяга 
техническите характеристики на 
квотата, определени в приложение 2 
към Регламент (ЕС) № 481/201211,, 
включително качеството и 
проследимостта на продуктите, за да се 
гарантира възможно най-високото 
равнище на защита на потребителите в 
ЕС; отбелязва, че споразумението не 
засяга забраната на ЕС за внос на 
говеждо месо от животни, третирани с 
определени хормони на растежа;

________________
11. Регламент за изпълнение (ЕС) 
№ 481/2012 на Комисията от 7 юни 
2012 г. за определянето на правила за 

3. отбелязва, че споразумението не 
засяга настоящите равнища на достъп до 
пазара на говеждо месо на ЕС и че 
общата квота на ЕС за достъп до пазара 
на месо от говеда, при чието отглеждане 
не са били използвани хормони, не 
трябва да се увеличава; отчита, че 
споразумението не следва да засяга 
техническите характеристики на 
квотата, определени в приложение 2 
към Регламент (ЕС)  № 481/201211, 
включително качеството и 
проследимостта на
 продуктите, за да се гарантира 
възможно най-високото равнище на 
защита на потребителите в ЕС; 
отбелязва, че това споразумение не 
засяга забраната на Европейския съюз 
за внос на говеждо месо от животни, 
третирани с определени хормони на 
растежа; подчертава обаче, че това 
споразумение стимулира сектора на 
говеждото месо на САЩ да развие 
своето производство и следователно 
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управление на тарифна квота за внос на 
висококачествено говеждо месо, ОВ 
L 148, 8.6.2012 г., стр. 9.

износа си за Европейския съюз на 
висококачествено говеждо месо, като 
се намира в пряка конкуренция с най-
рентабилните производства на 
европейския сектор, и че този внос се 
добавя към вноса от други търговски 
партньори в рамките на други 
действащи или бъдещи споразумения 
за свободна търговия; ето защо 
призовава Комисията и държавите 
членки да вземат предвид 
кумулативния ефект на всички тези 
търговски споразумения;
11. Регламент за изпълнение (ЕС) № 
481/2012 на Комисията от 7 юни 2012 г. 
за определянето на правила за 
управление на тарифна квота за внос на 
висококачествено говеждо месо, ОВ L 
148, 8.6.2012 г., стр. 9
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Изменение 4
Еманюел Морел, Люк Минг Фланаган, Манон Обри, Манюел Бомпар, Жузе 
Гушман, Мариза Матиаш, Юнус Омаржи, Стелиос Кулоглу, Мат Карти, Мартина 
Андерсън, Лейла Шайби
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0037/2019
Бернд Ланге
относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между 
Съединените американски щати и Европейския съюз за разпределението в полза на 
Съединените американски щати на дял от тарифната квота за висококачествено 
говеждо месо съгласно Преработения меморандум за разбирателство относно вноса на 
месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за 
стимулиране на растежа, и относно увеличените мита, прилагани от Съединените щати 
спрямо определени продукти от Европейския съюз (2014 г.)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Предложение за резолюция
Параграф 4 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

4a. настоятелно призовава 
Комисията да подготви възможно 
най-внимателно прилагането, 
считано от 22 януари 2022 г., на 
забрана за внос на месо от животни, 
третирани с антимикробни 
лекарствени продукти, използвани с 
цел ускоряване на растежа или 
увеличаване на добива, в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 
2019/6 относно ветеринарните 
лекарствени продукти и с цел да се 
избегнат всякакви нови конфликти в 
рамките на СТО, както и всякакви 
нови тарифни квоти, които може да 
бъдат въведени с цел разрешаване на 
подобни конфликти;

Or. en


