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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. θεωρεί ότι ένα υψηλό επίπεδο υγείας των ζώων και ορθής μεταχείρισής τους εντός της ΕΕ
προσφέρει μια καλή βάση για τις εξαγωγές αλλά θα πρέπει να επιλυθεί το θέμα των 
αδικαιολόγητων υγειονομικών φραγμών τρίτων χωρών ώστε να είναι σε θέση οι 
Ευρωπαίοι αγρότες να είναι ανταγωνιστικοί επί ίσοις όροις· 

2. ανησυχεί για το ενδεχόμενο να υπονομευθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα από εισαγωγές από 
τρίτες χώρες οι αγρότες των οποίων δεν αντιμετωπίζουν τις ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά 
την υγεία των ζώων και την ορθή μεταχείρισή τους·

3. θεωρεί ότι η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι 
εισαγωγές βοδινού κρέατος από την Βραζιλία προέρχονται μόνον από βοοειδή που δεν 
έχουν μολυνθεί από τον αφθώδη πυρετό κινδυνεύει να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη του 
κοινού στο καθεστώς της ΕΕ για την υγεία των ζώων·  

4. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ 
δεν αποδυναμώνει την ικανότητα των Ευρωπαίων αγροτών να διατηρήσουν και να 
ενισχύσουν τα πρότυπα υγείας των ζώων και ορθής μεταχείρισής τους· 

5. επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής να σεβασθεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τον ΠΟΕ σχετικά με τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα (SPS) αλλά θεωρεί ότι
αυτό δεν πρέπει να αποκλείει την εισαγωγή μέτρων που θα οδηγήσουν σε υψηλότερα
πρότυπα προστασίας όταν αυτό αιτιολογείται επιστημονικά· 

6. πιστεύει ότι η νέα γενιά Συμφωνιών Ελευθέρου Εμπορίου με την Ινδία, την Κορέα και τις 
χώρες της Νότιο- Ανατολικής Ασίας θα πρέπει να έχει ένα φιλόδοξο κεφάλαιο για τα 
υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα (SPS) και την ορθή μεταχείριση των ζώων.
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