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

SL Združena v raznolikosti SL

26.11.2019 A9-0037/1

Predlog spremembe 1
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Matt 
Carthy, Martina Anderson, Leila Chaibi
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0037/2019
Bernd Lange
Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Združenimi 
državami Amerike in Evropsko unijo o dodelitvi Združenim državam deleža tarifne kvote za 
visokokakovostno goveje meso iz Spremenjenega memoranduma o soglasju glede uvoza 
govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih hormonov za pospeševanje rasti, in glede 
povečanih dajatev, ki jih Združene države uporabljajo za določene proizvode Evropske unije 
(2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja, da je bil s sklenitvijo 
sporazuma z ZDA o dodelitvi deleža v 
tarifni kvoti za kakovostno govedino rešen 
dolgotrajni trgovinski spor in postavljen 
zgled za s pogajanji doseženo rešitev med 
EU in ZDA;

1. ugotavlja, da je bil s sklenitvijo 
sporazuma z ZDA o dodelitvi deleža v 
tarifni kvoti za kakovostno govedino rešen 
dolgotrajni trgovinski spor, in poudarja, da 
je znova kmetijski sektor tisti, ki mora 
zagotavljati temelje za s pogajanji 
doseženo rešitev med EU in tretjim 
partnerjem;
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26.11.2019 A9-0037/2

Predlog spremembe 2
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Matt 
Carthy, Martina Anderson, Leila Chaibi
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0037/2019
Bernd Lange
Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Združenimi 
državami Amerike in Evropsko unijo o dodelitvi Združenim državam deleža tarifne kvote za 
visokokakovostno goveje meso iz Spremenjenega memoranduma o soglasju glede uvoza 
govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih hormonov za pospeševanje rasti, in glede 
povečanih dajatev, ki jih Združene države uporabljajo za določene proizvode Evropske unije 
(2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. pozdravlja in priznava, da so druge 
članice STO, ki v EU izvažajo govedino, ki 
ni hormonsko obdelana, podprle sporazum 
in sprejele dejstvo, da bo največji del kvote 
dodeljen ZDA; potrjuje, da po podatkih 
Komisije te članice STO za podporo 
sporazuma niso prejele nikakršnega 
nadomestila;

2. ugotavlja, da so druge članice STO, 
ki v EU izvažajo govedino, ki ni 
hormonsko obdelana, in ki so z EU pred 
kratkim zaključile pogajanja o 
prostotrgovinskih sporazumih oziroma so 
sredi teh pogajanj, podprle sporazum in 
sprejele dejstvo, da bo največji del kvote 
dodeljen ZDA; prav tako ugotavlja, da po 
podatkih Komisije te članice STO za 
podporo sporazuma niso prejele 
nikakršnega nadomestila;

Or. en
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26.11.2019 A9-0037/3

Predlog spremembe 3
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Matt 
Carthy, Martina Anderson, Leila Chaibi
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0037/2019
Bernd Lange
Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Združenimi 
državami Amerike in Evropsko unijo o dodelitvi Združenim državam deleža tarifne kvote za 
visokokakovostno goveje meso iz Spremenjenega memoranduma o soglasju glede uvoza 
govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih hormonov za pospeševanje rasti, in glede 
povečanih dajatev, ki jih Združene države uporabljajo za določene proizvode Evropske unije 
(2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. ugotavlja, da sporazum ne vpliva na 
sedanjo raven dostopa za govedino na trg 
EU in da se splošna kvota za dostop do trga 
EU za govedino, ki ni hormonsko 
obdelana, ne sme povečati; se zaveda, da 
sporazum ne sme vplivati na tehnične 
značilnosti kvote, kakor so opredeljene v 
prilogi 2 k Uredbi (EU) 481/201211, 
vključno s kakovostjo in sledljivostjo 
proizvodov, da bi zagotovili najvišjo 
mogočo raven varstva potrošnikov EU; 
ugotavlja, da sporazum ne vpliva na 
prepoved EU za uvoz govejega mesa 
živali, ki so dobivale določene hormone za 
rast;

________________
11. Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 
481/2012 z dne 7. junija 2012 o določitvi 
pravil za upravljanje tarifne kvote za 
visokokakovostno goveje meso (UL L 148, 
8.6.2012, str. 9).

3. ugotavlja, da sporazum ne vpliva na 
sedanjo raven dostopa za govedino na trg 
EU in da se splošna kvota za dostop do trga 
EU za govedino, ki ni hormonsko 
obdelana, ne sme povečati; se zaveda, da 
sporazum ne sme vplivati na tehnične 
značilnosti kvote, kakor so opredeljene v 
prilogi 2 k Uredbi (EU) 481/201211, 
vključno s kakovostjo in sledljivostjo 
proizvodov,
 da bi zagotovili najvišjo mogočo raven 
varstva potrošnikov EU; ugotavlja, da ta 
sporazum ne vpliva na prepoved Evropske 
unije za uvoz govejega mesa živali, ki so 
dobivale določene hormone za rast; 
poudarja pa, da sporazum spodbuja sektor 
govejega mesa v ZDA, da začne razvijati 
lastno proizvodnjo in posledično v EU 
izvažati visokokakovostno goveje meso, ki 
je neposredna konkurenca najbolj 
dobičkonosnim proizvodom iz evropskega 
sektorja, in da se ta uvoz doda k uvozu 
drugih trgovinskih partnerjev v okviru 
drugih veljavnih ali prihodnjih 
prostotrgovinskih sporazumov; zato 
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poziva Komisijo in države članice, naj 
upoštevajo kumulativni učinek teh 
trgovinskih sporazumov;
11. Izvedbena uredba Komisije (EU) 
št. 481/2012 z dne 7. junija 2012 o 
določitvi pravil za upravljanje tarifne kvote 
za visokokakovostno goveje meso, UL L 
148, 8.6.2012, str. 9.

Or. en
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26.11.2019 A9-0037/4

Predlog spremembe 4
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Matt 
Carthy, Martina Anderson, Leila Chaibi
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0037/2019
Bernd Lange
Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Združenimi 
državami Amerike in Evropsko unijo o dodelitvi Združenim državam deleža tarifne kvote za 
visokokakovostno goveje meso iz Spremenjenega memoranduma o soglasju glede uvoza 
govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih hormonov za pospeševanje rasti, in glede 
povečanih dajatev, ki jih Združene države uporabljajo za določene proizvode Evropske unije 
(2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj se zelo skrbno 
pripravi, da bo začela v skladu z Uredbo 
2019/6 o veterinarskih proizvodih 22. 
januarja 2022 izvajati prepoved uvoza 
mesa živali, zdravljenih s protimikrobnimi 
zdravili, ki se uporabljajo za spodbujanje 
rasti ali povečanje donosa, da bi se 
izognili morebitnim novim sporom v STO 
ter novim tarifnim kvotam, ki bi se 
utegnile uvesti za rešitev teh sporov; 

Or. en


