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RO 

B8-0137/2018 

Rezoluția Parlamentului European referitoare la amenințarea lansată de guvernul SUA 

la adresa sistemului de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul 

măslinelor spaniole) 

(2018/2566(RSP)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere decizia Departamentului de Comerț al SUA, care a impus taxe vamale 

asupra măslinelor spaniole, după ce a concluzionat că produsele din măsline se importă 

la un preț sub prețul pieței din cauza subvențiilor Uniunii, 

– având în vedere întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei privind 

amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru 

agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole) (O-000006/2018 – 

B8-0007/2018), 

– având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din 

Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât decizia de a impune taxe vamale cu procentaje variate asupra produselor din 

măsline exportate de întreprinderile spaniole se întemeiază pe considerentul că ajutorul 

pentru sectorul măslinelor în cadrul PAC ar putea constitui o formă de concurență 

neloială față de producătorii din SUA;  

B. întrucât creșterea exporturilor Spaniei a avut doar un impact foarte limitat asupra 

situației a doi producători de măsline din SUA, cel mai îngrijorător aspect al acestui caz 

fiind acela că SUA vizează anumite măsuri de sprijin din cadrul PAC, cu toate că, 

potrivit OMC, acestea îndeplinesc pe deplin criteriile aplicabile plăților din categoria 

„cutia verde”, 

1. invită Comisia să facă demersurile necesare pentru a contesta această decizie, inclusiv 

prin discuții la nivel bilateral cu SUA și prin explorarea posibilității de a contesta 

decizia în cadrul OMC;  

2. invită Comisia să continue să sprijine producătorii cu măsuri din categoria „cutia 

verde”, care nu denaturează concurența și care sunt autorizate în conformitate cu 

procedura categoriei „cutia verde” a OMC;  

3. invită Comisia să le furnizeze producătorilor afectați sprijinul și asistența de care au 

nevoie în cursul procedurilor;  

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și 

Consiliului. 


