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Forslag til beslutning
Punkt J a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

 Ja. der henviser til, at den nuværende 
krise har understreget, at Den 
Europæiske Union er afhængig af kilder 
og markeder uden for EU generelt, men 
også af visse strategiske sektorer (f.eks. 
medicinalindustrien og 
lægemiddelindustrien); der henviser til, at 
EU må lære af den aktuelle pandemi med 
henblik på at blive mere selvforsynende 
og reducere sin sårbarhed ved at fokusere 
mere på at forbedre sin indenlandske 
produktion frem for at søge efter 
alternativer på tredjelandes markeder;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 43

Forslag til beslutning Ændringsforslag

43. minder om den positive udvikling i 
handelsaftalen mellem EU og Canada 
(CETA); bemærker, at den bilaterale 
handel med varer, herunder 
landbrugsfødevarer, i det første hele 
kalenderår, hvor aftalen var i funktion, steg 
med 10,3 % i forhold til gennemsnittet for 
de foregående tre år; minder om, at EU's 
handelsoverskud over for Canada steg med 
60 % og skabte yderligere muligheder for 
vores eksportører; minder også om, at de 
to parter siden aftalens midlertidige 
ikrafttræden har skabt et solidt 
partnerskab ved at følge den oprindelige 
tekst op med vigtige henstillinger om 
handel, klimaindsats og Parisaftalen, 
handel og køn, og SMV'er, og mener, at 
dette er bevis på den dynamik, der præger 
en handelsaftale under dens 
gennemførelse; opfordrer Kommissionen 
til at forelægge Parlamentet nyere data om 
EU-SMV'ers eksport og aftalens 
overordnede bæredygtighed; minder om 
betydningen af at styrke gennemførelsen 
og opfølgningen af kapitlet om handel og 
bæredygtig udvikling;

43. minder om visse positive 
udviklinger i handelsaftalen mellem EU og 
Canada (CETA); bemærker, at den 
bilaterale handel med varer, herunder 
landbrugsfødevarer, i det første hele 
kalenderår, hvor aftalen var i funktion, steg 
med 10,3 % i forhold til gennemsnittet for 
de foregående tre år; minder om, at EU's 
handelsoverskud over for Canada steg med 
60 % og skabte yderligere muligheder for 
vores eksportører; er imidlertid særlig 
bekymret over resultaterne af den 
endelige rapport om en audit, der blev 
udført i Canada fra den 9. september 2019 
til den 20. september 2019, med henblik 
på at evaluere de eksisterende 
kontrolsystemer for produktion af okse- 
og svinekød til eksport til Den Europæiske 
Union, som blev offentliggjort af 
Kommissionens Generaldirektorat for 
Sundhed og Fødevaresikkerhed, og som 
konkluderer, at ordningen for sporbarhed 
for (hormonfrit) EU-støtteberettiget kvæg 
har vist en række mangler, og at 
kvægdatabaserne indeholder 
ufuldstændige oplysninger om flytninger 
af dyr og ikke giver mulighed for et 
omfattende tilsyn med sporbarheden af 
EU-støtteberettiget kvæg; er derfor yderst 
bekymret over. at der er en klar risiko for, 
at kød fra dyr, der er blevet fodret med 
hormoner, kan få adgang til det indre 
marked i strid med alle EU-normer og -
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standarder og medførende alvorlig tvivl 
om lignende systemer og kontroller, der er 
etableret under frihandelsaftaler; 
opfordrer Kommissionen til at forelægge 
Parlamentet nyere data om EU-SMV'ers 
eksport og aftalens overordnede 
bæredygtighed; minder om betydningen af 
at styrke gennemførelsen og opfølgningen 
af kapitlet om handel og bæredygtig 
udvikling;

Or. en


