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B8-0147/2018 

Rezoluția Parlamentului European referitoare la măsurile guvernului SUA privind 

sistemul de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor 

spaniole) 

(2018/2566(RSP)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere anchetele în curs cu privire la taxele antidumping și cele compensatorii 

privind măslinele coapte din Spania, inițiate la 13 iulie 2017, 

– având în vedere întrebarea adresată Comisiei referitoare la 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 creșterea exporturilor spaniole de măsline coapte în SUA a fost evaluată la 

aproximativ 70.9 milioane USD (60 milioane EUR); 

B. întrucât taxele antidumping aplicabile exporturilor de măsline coapte spaniole variază 

între 14,64 % și 19,73 %; 

C. întrucât impactul economic asupra producătorilor de măsline din Spania, în cazul în care 

aceste tarife devin permanente, este estimat de sector că va fi cuprins între 350 și 

700 milioane EUR în următorii cinci până la zece ani; 

D. întrucât măsurile de sprijin inițiate de UE în cadrul politicii agricole comune (PAC), 

cum ar fi schema de plată de bază, ajutorul pentru tinerii fermieri și măsurile de 

promovare respectă pe deplin criteriile aplicabile plăților din categoria „cutia verde” 

potrivit OMC; 

E. întrucât decizia ar putea afecta toți beneficiarii plăților din cadrul PAC și să implice mai 

multe sectoare agricole ale UE; 

F. întrucât, potrivit notificărilor transmise de OMC, sprijinul intern total acordat de SUA a 

crescut de la 69,9 miliarde USD în 1995 la 132,5 miliarde USD, din care 94 % se 

încadrează în „cutia verde”; 

G. întrucât Legea actuală a SUA privind exploatațiile agricole continuă să permită 

efectuarea de plăți anticiclice în temeiul „cutiei verzi”, 

1. invită autoritățile SUA să retragă măsurile și să adopte din nou o abordare reciproc 

constructivă; 

2. îndeamnă Comisia să ia toate măsurile necesare, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul 

OMC, pentru a apăra sistemul nostru de ajutoare prevăzut de PAC, care a fost aprobat în 

cadrul procedurii „cutiei verzi” a OMC; 
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3. invită Comisia să constituie un grup special al OMC cu privire la actuala politică 

agricolă americană și plățile anticiclice dacă autoritățile SUA decid să își continue 

investigațiile;  

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

autorităților Statelor Unite ale Americii. 


