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Ändringsförslag 1
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0037/2019
Bernd Lange
Utkast till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta stater och 
Europeiska unionen om tilldelning till Förenta staterna av en andel av den tullkvot för nötkött 
av hög kvalitet som avses i det ändrade samförståndsavtalet om import av nötkött från djur 
som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta Staternas 
tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
detta avtal med USA om tilldelning av en 
andel av tullkvoten för nötkött av hög 
kvalitet som en lösning på en långvarig 
handelstvist, eftersom det ger ett positivt 
exempel på en förhandlingslösning mellan 
EU och USA.

1. Europaparlamentet noterar detta 
avtal med USA om tilldelning av en andel 
av tullkvoten för nötkött av hög kvalitet 
som en lösning på en långvarig 
handelstvist, och att det återigen är 
jordbrukssektorn som måste utgöra grund 
för en förhandlingslösning mellan EU och 
tredje land.

Or. en
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Ändringsförslag 2
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0037/2019
Bernd Lange
Utkast till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta stater och 
Europeiska unionen om tilldelning till Förenta staterna av en andel av den tullkvot för nötkött 
av hög kvalitet som avses i det ändrade samförståndsavtalet om import av nötkött från djur 
som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta Staternas 
tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet välkomnar och 
noterar att andra WTO-medlemmar som 
exporterar nötkött från djur som inte 
behandlats med hormoner till EU har 
accepterat att stödja detta avtal genom att 
godta att den största delen av kvoten skulle 
tilldelas USA. Enligt kommissionen har 
ingen kompensation beviljats dessa WTO-
medlemmar för deras stöd till avtalet.

2. Europaparlamentet noterar att andra 
WTO-medlemmar som exporterar nötkött 
från djur som inte behandlats med 
hormoner till EU och som nyligen har 
förhandlat eller håller på att förhandla 
frihandelsavtal med EU har accepterat att 
stödja detta avtal genom att godta att den 
största delen av kvoten skulle tilldelas 
USA. Parlamentet noterar också att enligt 
kommissionen har ingen kompensation 
beviljats dessa WTO-medlemmar för deras 
stöd till avtalet.

Or. en
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Ändringsförslag 3
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0037/2019
Bernd Lange
Utkast till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta stater och 
Europeiska unionen om tilldelning till Förenta staterna av en andel av den tullkvot för nötkött 
av hög kvalitet som avses i det ändrade samförståndsavtalet om import av nötkött från djur 
som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta Staternas 
tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet noterar att 
avtalet inte påverkar det nuvarande 
tillträdet till EU:s marknad för nötkött och 
att EU:s totala marknadstillträdeskvot för 
nötkött från djur som inte behandlats med 
hormoner inte får höjas. Avtalet bör inte 
påverka kvotens tekniska särdrag, enligt 
definitionen i bilaga 2 i förordning (EU)  
481/201211, såväl när det gäller 
produktkvalitet som spårbarhet, för att 
garantera högsta möjliga skyddsnivå för 
konsumenterna i EU. Parlamentet noterar 
att avtalet inte påverkar EU:s förbud mot 
import av nötkött från djur som behandlats 
med vissa tillväxthormoner.

________________
11. Kommissionens 
genomförandeförordning (EU) nr 481/2012 
av den 7 juni 2012 om regler för 
förvaltningen av en tullkvot för nötkött av 
hög kvalitet (EUT L 148, 8.6.2012, s. 9).

3. Europaparlamentet noterar att 
avtalet inte påverkar det nuvarande 
tillträdet till EU:s marknad för nötkött och 
att EU:s totala marknadstillträdeskvot för 
nötkött från djur som inte behandlats med 
hormoner inte får höjas. Avtalet bör inte 
påverka kvotens tekniska särdrag, enligt 
definitionen i bilaga 2 i förordning (EU) 
481/201211, såväl när det gäller 
produktkvalitet som spårbarhet,
 för att garantera högsta möjliga 
skyddsnivå för konsumenterna i EU. 
Parlamentet noterar att avtalet inte 
påverkar Europeiska unionens förbud mot 
import av nötkött från djur som behandlats 
med vissa tillväxthormoner. Parlamentet 
betonar dock att detta avtal uppmuntrar 
Förenta staternas nötköttssektor att 
utveckla sin produktion, och därmed sin 
export av nötkött av hög kvalitet till EU, 
så att den konkurrerar direkt med de mest 
lönsamma produkterna på den europeiska 
sektorn, och att sådan import ska läggas 
till importen från andra handelspartner 
inom ramen för andra nuvarande eller 
framtida handelsavtal. Parlamentet 
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uppmanar därför kommissionen och 
medlemsstaterna att ta hänsyn till den 
samlade effekten av handelsavtalen.
11. Kommissionens 
genomförandeförordning (EU) nr 481/2012 
av den 7 juni 2012 om regler för 
förvaltningen av en tullkvot för nötkött av 
hög kvalitet, EUT L 148, 8.6.2012, s. 9.

Or. en
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Ändringsförslag 4
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0037/2019
Bernd Lange
Utkast till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta stater och 
Europeiska unionen om tilldelning till Förenta staterna av en andel av den tullkvot för nötkött 
av hög kvalitet som avses i det ändrade samförståndsavtalet om import av nötkött från djur 
som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta Staternas 
tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Förslag till resolution
Punkt 4a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ytterst noga förbereda 
genomförandet från och med den 22 
januari 2022 av förbudet mot import av 
kött från djur som behandlats med 
antimikrobiella läkemedel, som används 
för att främja deras tillväxt eller öka 
avkastningen, i enlighet med förordning 
(EU) 2019/6 om veterinärmedicinska 
läkemedel och för att undvika nya 
konflikter i WTO samt nya tullkvoter som 
kan införas för att lösa sådana konflikter.

Or. en


