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B8-0138/2018 

Резолюция на Европейския парламент относно мерките на САЩ срещу 

подкрепата на ЕС за земеделските стопанства по ОСП (в контекста на въпроса с 

испанските маслини) 

(2018/2566(RSP)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предварителното решение на Министерството на търговията на 

САЩ, с което се налага мито върху испанските маслини въз основа на 

заключението, че продуктът се внася в САЩ на цена под пазарната цена 

благодарение на субсидиите, които производителите на маслини получават от ЕС, 

– като взе предвид въпроса с искане за устен отговор до Комисията, озаглавен 

„Атака на САЩ срещу подкрепата на ЕС за земеделските стопанства по ОСП (в 

контекста на въпроса с испанските маслини)“ (O-000006/2018 – B8-0007/2018), 

– като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник, 

А. като има предвид, че решението за налагане на мита с различна ставка върху 

маслините, доставяни от испански дружества, се основава на съображението, че 

помощите за сектора в рамките на общата селскостопанска политика (ОСП) биха 

могли да представляват нелоялна конкуренция спрямо производителите от САЩ; 

Б. като има предвид, че това решение поставя под въпрос по несправедлив и 

произволен начин всички програми на ЕС за подпомагане на селското стопанство 

и потенциално би могло да засегне всички бенефициенти на плащания по ОСП; 

В. като има предвид, че Комисията потвърди неколкократно, че мерките за 

подпомагане, които са обект на антисубсидийни разследвания (основна схема за 

плащане, мерките за насърчаване, плащания за млади земеделски стопани), не 

нарушават ценовите нива на определени селскостопански пазари или в 

международната търговия; 

Г. като има предвид, че мерките по ОСП, които подлежат на разследването, не са 

специфични за даден продукт и поради това не подлежат на изравняване съгласно 

член 2 от Споразумението за субсидиите и изравнителните мерки на Световната 

търговска организация (СТО); 

Д. като има предвид, че ОСП претърпя няколко реформи с оглед адаптиране на 

повечето мерки за подкрепа към изискванията на „зелената кутия“ на СТО и 

понастоящем е проектирана да гарантира пълно съответствие със споразуменията 

на СТО; 

Е. като има предвид, че икономическите последици за испанските производителите 

на маслини, ако тези тарифи станат постоянни, се оценяват от сектора на между 

350 и 700 милиона евро за следващите пет до десет години; 

Ж. като има предвид, че САЩ също използват в значителна степен субсидиите по 
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„зелената кутия“ в селското стопанство; 

З. като има предвид, че обявените мерки водят до риск от спирала на ответни 

търговски мерки и от двете страни на Атлантическия океан; като има предвид, че 

те в крайна сметка вредят на производителите в ЕС и САЩ; като има предвид, че 

това ескалиране излага на риск отдавна установени и внимателно договорени 

споразумения в рамките на СТО; 

1. призовава органите на САЩ да оттеглят тези мерки и да възстановят 

конструктивен за двете страни подход в тази област от взаимна полза за 

гражданите и на двата континента; 

2. призовава Комисията да обедини усилията си с тези на испанските органи с цел 

защита на дружествата, обхванати от тази агресивна протекционистка мярка; 

3. призовава Комисията да предприеме всички възможни стъпки, както на 

двустранно равнище, така и в рамките на СТО, за да защити системата за 

субсидии на ОСП, която е одобрена по процедурата „зелена кутия“ на СТО; 

4. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на 

органите на САЩ. 


