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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Ι α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
τρέχουσα κρίση έφερε στο προσκήνιο το 
γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
εξαρτάται από πηγές και αγορές τρίτων 
χωρών εν γένει, αλλά και από ορισμένους 
στρατηγικούς τομείς (π.χ. την ιατρική και 
τη φαρμακευτική βιομηχανία)· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να 
αντλήσει διδάγματα από την τρέχουσα 
πανδημία προκειμένου να βελτιώσει την 
αυτάρκειά της και να μειώσει την 
τρωτότητά της εστιάζοντας περισσότερο 
στη βελτίωση της εγχώριας παραγωγής 
της, αντί να αναζητά εναλλακτικές λύσεις 
σε αγορές τρίτων χωρών·
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43. υπενθυμίζει τις θετικές εξελίξεις 
όσον αφορά την εμπορική συμφωνία ΕΕ-
Καναδά (CETA)· σημειώνει ότι, κατά το 
πρώτο πλήρες ημερολογιακό έτος 
εφαρμογής τους, οι διμερείς εμπορικές 
συναλλαγές στον τομέα των αγαθών, 
συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών 
προϊόντων διατροφής, αυξήθηκαν κατά 
10,3 % σε σύγκριση με τον μέσο όρο των 
τριών προηγούμενων ετών· υπενθυμίζει ότι 
το εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ με τον 
Καναδά αυξήθηκε κατά 60 % και 
δημιούργησε πρόσθετες ευκαιρίες για τους 
εξαγωγείς μας· υπενθυμίζει επίσης ότι, 
μετά την προσωρινή θέση της συμφωνίας 
σε ισχύ, τα δύο μέρη έχουν δημιουργήσει 
μια σταθερή εταιρική σχέση 
συνοδεύοντας το αρχικό κείμενο με 
σημαντικές συστάσεις για το εμπόριο, την 
κλιματική δράση και τη Συμφωνία του 
Παρισιού, το εμπόριο και τα φύλα και τις 
ΜΜΕ, και θεωρεί ότι αυτό αποτελεί 
απόδειξη της δυναμικής μιας εμπορικής 
συμφωνίας στην εφαρμογή της· καλεί την 
Επιτροπή να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο 
πιο πρόσφατα δεδομένα σχετικά με τις 
εξαγωγές των ΜΜΕ της ΕΕ και τη 
συνολική βιωσιμότητα της συμφωνίας· 
υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
ενισχυθεί η εφαρμογή και η 
παρακολούθηση του κεφαλαίου ΕΒΑ·

43. υπενθυμίζει ορισμένες θετικές 
εξελίξεις όσον αφορά την εμπορική 
συμφωνία ΕΕ-Καναδά (CETA)· σημειώνει 
ότι, κατά το πρώτο πλήρες ημερολογιακό 
έτος εφαρμογής τους, οι διμερείς 
εμπορικές συναλλαγές στον τομέα των 
αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των 
γεωργικών προϊόντων διατροφής, 
αυξήθηκαν κατά 10,3 % σε σύγκριση με 
τον μέσο όρο των τριών προηγούμενων 
ετών· υπενθυμίζει ότι το εμπορικό 
πλεόνασμα της ΕΕ με τον Καναδά 
αυξήθηκε κατά 60 % και δημιούργησε 
πρόσθετες ευκαιρίες για τους εξαγωγείς 
μας· εκφράζει, ωστόσο, ιδιαίτερη 
ανησυχία για το αποτέλεσμα της τελικής 
έκθεσης ελέγχου που διενεργήθηκε στον 
Καναδά από τις 9 Σεπτεμβρίου 2019 έως 
τις 20 Σεπτεμβρίου 2019 με σκοπό την 
αξιολόγηση των υφιστάμενων 
συστημάτων ελέγχου που διέπουν την 
παραγωγή βοείου και χοιρείου κρέατος 
που προορίζεται για εξαγωγή στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία 
δημοσιεύθηκε από τη Γενική Διεύθυνση 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 
Επιτροπήςκαι καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι «το σύστημα 
ιχνηλασιμότητας των επιλέξιμων 
βοοειδών [χωρίς ορμόνες] της ΕΕ 
...παρουσίαζε ορισμένες ελλείψεις» και 
ότι οι βάσεις δεδομένων για τα βοοειδή 
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«περιέχουν ελλιπείς πληροφορίες σχετικά 
με τις μετακινήσεις των ζώων [και] δεν 
επιτρέπουν την πλήρη εποπτεία της 
ιχνηλασιμότητας των επιλέξιμων από την 
ΕΕ βοοειδών· εκφράζει, επομένως, την 
έντονη ανησυχία του ότι υπάρχει σαφής 
κίνδυνος το κρέας των ζώων στα οποία 
έχουν δοθεί ορμόνες να μπορεί να 
εισαχθεί στην ενιαία αγορά, 
παραβιάζοντας όλους τους κανόνες και 
τα πρότυπα της ΕΕ και θέτοντας υπό 
σοβαρή αμφισβήτηση παρόμοια 
συστήματα και ελέγχους που έχουν 
θεσπιστεί στο πλαίσιο των συμφωνιών 
ελευθέρων συναλλαγών· καλεί την 
Επιτροπή να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο 
πιο πρόσφατα δεδομένα σχετικά με τις 
εξαγωγές των ΜΜΕ της ΕΕ και τη 
συνολική βιωσιμότητα της συμφωνίας· 
υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
ενισχυθεί η εφαρμογή και η 
παρακολούθηση του κεφαλαίου ΕΒΑ·
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