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 Ja. arvestades, et praegune kriis on 
esile tõstnud tõsiasja, et EL sõltub 
liiduvälistest allikatest ja turgudest 
üldiselt, aga ka mõnes strateegilises 
sektoris (näiteks meditsiini- ja 
ravimitööstuses); arvestades, et EL peab 
pandeemiast õppust võtma, et saada 
isemajandavamaks ja vähendada oma 
haavatavust, pöörates rohkem tähelepanu 
liidusisese tootmise parandamisele, selle 
asemel et kolmandate riikide turgudelt 
alternatiive otsida;
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43. tuletab meelde ELi-Kanada 
kaubanduslepingu (CETA) positiivset 
mõju; märgib, et selle lepingu rakendamise 
esimesel täiskalendriaastal kasvas 
kahepoolne kaubavahetus – sealhulgas 
põllumajanduslike toiduainete puhul – 
eelneva kolme aasta keskmisega võrreldes 
10,3%; tuletab meelde, et kaubavahetuses 
Kanadaga kasvas ELi kaubandusbilansi 
ülejääk 60% ja see lõi meie eksportijatele 
lisavõimalusi; tuletab samuti meelde, et 
pärast lepingu esialgset jõustumist on 
pooled loonud tugeva partnerluse, lisades 
lepingu originaaltekstile tähtsad 
soovitused kaubanduse, kliimameetmete 
ja Pariisi kokkuleppe ning kaubanduse, 
soolise võrdõiguslikkuse ja VKEde kohta, 
mis tõendab kaubanduslepingu 
dünaamilisust selle rakendamisel; palub 
komisjonil edastada Euroopa Parlamendile 
uuemad andmed ELi VKEde ekspordi ja 
lepingu üldise kestlikkuse kohta; tuletab 
meelde, kui oluline on tugevdada 
kaubanduse ja kestliku arengu peatüki 
rakendamist ja järelmeetmeid;

43. tuletab meelde ELi-Kanada 
kaubanduslepingu (CETA) mõningast 
positiivset mõju; märgib, et selle lepingu 
rakendamise esimesel täiskalendriaastal 
kasvas kahepoolne kaubavahetus – 
sealhulgas põllumajanduslike toiduainete 
puhul – eelneva kolme aasta keskmisega 
võrreldes 10,3%; tuletab meelde, et 
kaubavahetuses Kanadaga kasvas ELi 
kaubandusbilansi ülejääk 60% ja see lõi 
meie eksportijatele lisavõimalusi; tunneb 
aga suurt muret Kanadas 9. –20. 
septembrini 2019 Euroopa Liitu 
eksportimiseks ettenähtud veise- ja 
sealiha tootmise kontrollisüsteemide 
hindamiseks läbi viidud auditi 
lõpparuande tulemuste pärast, mille 
avaldas komisjoni tervise ja toiduohutuse 
peadirektoraat ja milles jõuti järeldusele, 
et „[hormoonivabade] ELi tingimustele 
vastavate veiste jälgitavuse süsteemis... 
ilmnes mitmeid puudusi“ ning et veiste 
andmebaasid „sisaldavad mittetäielikku 
teavet loomade liikumise kohta ega 
võimalda täielikku ülevaadet ELi 
tingimustele vastavate veiste 
jälgitavusest“; on seetõttu väga mures, 
sest on ilmne, et ELi ühtsele turule 
võidakse tuua hormoonidega toidetud 
loomade liha, rikkudes kõiki liidu norme 
ja standardeid ja tekitades tõsiseid 
kahtlusi vabakaubanduslepingute alusel 
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kehtestatud samasuguste süsteemide ja 
kontrolliviiside suhtes; palub komisjonil 
edastada Euroopa Parlamendile uuemad 
andmed ELi VKEde ekspordi ja lepingu 
üldise kestlikkuse kohta; tuletab meelde, 
kui oluline on tugevdada kaubanduse ja 
kestliku arengu peatüki rakendamist ja 
järelmeetmeid;

Or. en


