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B8-0148/2018 

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 decizia preliminară a Departamentului de Comerț al SUA de a aplica 

taxe vamale pentru măslinele spaniole pe motiv că aceste produse sunt importate la un 

preț sub prețul pieței din cauza subvențiilor pe care le primesc producătorii din partea 

Uniunii, 

– având în vedere întrebarea adresată Comisiei intitulată „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 aplica taxe cu procentaj variabil pentru măslinele exportate de 

întreprinderile spaniole se întemeiază pe considerentul că ajutorul pentru acest sector 

acordat în cadrul politicii agricole comune (PAC) ar putea constitui o formă de 

concurență neloială față de producătorii din SUA; 

B. întrucât această decizie pune în discuție, în mod injust și arbitrar, totalitatea programelor 

de sprijin pentru agricultură, afectând toate categoriile de beneficiari ai PAC; 

C. întrucât Comisia a confirmat în mai multe rânduri că măsurile de sprijin vizate de 

ancheta antisubvenție (schema de plată de bază, măsuri de promovare, plățile pentru 

tinerii fermieri) nu afectează nivelul prețurilor pe piețele agricole specifice sau în 

comerțul internațional; 

D. întrucât măsurile PAC anchetate nu sunt specifice unui produs și, prin urmare, nu fac 

obiectul unor măsuri compensatorii în temeiul articolul 2 din Acordul Organizației 

Mondiale a Comerțului (OMC) privind subvențiile și măsurile compensatorii; 

E. întrucât PAC a fost transformată prin mai multe reforme pentru a adapta majoritatea 

măsurilor de sprijin la cerințele categoriei verzi stabilite de OMC și, în prezent, este 

concepută în așa fel încât să asigure deplina conformitate cu acordurile OMC; 

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

aceste tarife devin permanente, este estimat de sector ar fi cuprins între 350 și 700 de 

milioane EUR în următorii cinci până la zece ani; 

G. întrucât SUA utilizează, de asemenea, într-o mare măsură categoria verde a subvențiilor 

în agricultură; 

H. întrucât măsurile anunțate riscă să declanșeze o spirală a anchetelor de apărare din 
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partea SUA și a altor țări cu privire la categoria verde a subvențiilor acordate pentru 

produsele agricole; întrucât acest lucru ar fi, până la urmă, în detrimentul producătorilor 

din UE și SUA; întrucât această escaladare pune în pericol acorduri ale OMC care au 

fost negociate cu atenție și instituite cu mult timp în urmă, 

1. îndeamnă autoritățile SUA să își retragă decizia preliminară și să restabilească o 

abordare constructivă pentru ambele părți în acest domeniu în beneficiul cetățenilor și al 

întreprinderilor de pe ambele continente; 

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

OMC, pentru a apăra sistemul de sprijin din cadrul PAC, care a fost aprobat prin 

intermediul procedurii OMC privind categoria verde; 

3. invită Comisia să acorde în continuare asistență sectorului agricol spaniol și guvernului 

Spaniei pentru a se asigura că regulile OMC sunt respectate pe deplin de către 

autoritățile SUA în cursul acestor anchete; 

4. invită Comisia să-și unească forțele cu autoritățile spaniole și să continue schimbul 

tuturor informațiilor relevante cu autoritățile SUA pentru a evita impunerea oricărei 

măsuri nejustificate sau protecționiste; 

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, 

Consiliului European și autorităților SUA. 


