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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по земеделие и 
развитие на селските райони да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. счита, че едно високо равнище на здраве и хуманно отношение към животните в ЕС 
осигурява добра основа за износ, но е необходимо да се реши въпроса с 
неоснователно поставяните санитарни бариери в трети страни, за да могат 
европейските земеделски стопани да се конкурират при справедливи условия;

2. изразява загриженост, че европейските стандарти биха могли да бъдат застрашени 
от вноса от трети страни, в които земеделските стопани няма същите задължения по 
отношение на здравето и хуманното отношение към животните;

3. счита, че забавянето по отношение на предприемането на мерки, с които да се 
гарантира, че внасяното бразилско говеждо месо произхожда единствено от 
животни, които не са изложени на риск от заболяване от шап, подкопава 
общественото доверие в режима на ЕС относно здравето на животните;

4. призовава Комисията да гарантира, че изходът от преговорите в рамките на СТО не 
застрашава способността на европейските земеделски стопани да поддържат и 
повишават стандартите относно здравето и хуманното отношение към животните;

5. приветства намерението на Комисията да зачита поетите в рамките на СТО 
ангажименти относно санитарните и фитосанитарните мерки, но счита, че това не 
следва да възпрепятства въвеждането на мерки, водещи до по-високи стандарти, 
когато това е научно обосновано;

6. счита, че новото поколение споразумения за свободна търговия с Индия, Корея и 
страните от югоизточна Азия следва да съдържат амбициозна глава, посветена на 
санитарните и фитосанитарните мерки, и на хуманното отношение към животните.
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