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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 J a. toteaa, että nykyinen kriisi on 
tuonut esiin, että Euroopan unioni on 
yleisesti ottaen riippuvainen EU:n 
ulkopuolisista lähteistä ja markkinoista 
mutta myös joistakin strategisista aloista 
(esimerkiksi lääkevalmisteita ja 
farmaseuttisia tuotteita valmistava 
teollisuus); painottaa, että EU:n on 
otettava opiksi nykyisestä pandemiasta 
voidakseen parantaa omavaraisuuttaan ja 
vähentää haavoittuvuuttaan keskittymällä 
enemmän kehittämään omaa tuotantoaan 
eikä niinkään etsimään vaihtoehtoja 
kolmansien maiden markkinoilta;
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Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. muistuttaa EU:n ja Kanadan välisen 
kauppasopimuksen (CETA) myönteisestä 
kehityksestä; panee merkille, että 
ensimmäisenä kokonaisena 
täytäntöönpanovuotena kahdenvälinen 
tavarakauppa, maatalouselintarvikkeet 
mukaan luettuina, kasvoi 10,3 prosenttia 
kolmen edellisen vuoden keskiarvoon 
verrattuna; muistuttaa, että EU:n 
kauppataseen ylijäämä Kanadan kanssa 
kasvoi 60 prosenttia ja loi uusia 
mahdollisuuksia eurooppalaisille viejille; 
muistuttaa myös, että sopimuksen 
väliaikaisesta voimaantulosta lähtien 
sopimuspuolet ovat luoneet vankan 
kumppanuuden täydentämällä 
alkuperäistä sopimustekstiä merkittävillä 
suosituksilla, jotka koskevat kauppaa, 
ilmastotoimia ja Pariisin sopimusta, 
kauppaa ja sukupuolta sekä pk-yrityksiä, 
ja katsoo, että tämä todistaa 
kauppasopimuksen ja sen 
täytäntöönpanon dynaamisuuden; 
kehottaa komissiota toimittamaan 
parlamentille tuoreempia tietoja EU:n pk-
yritysten viennistä ja sopimuksen yleisestä 
kestävyydestä; muistuttaa, että on tärkeää 
vahvistaa kauppaa ja kestävää kehitystä 
koskevan luvun täytäntöönpanoa ja 
seurantaa;

43. muistuttaa EU:n ja Kanadan välisen 
kauppasopimuksen (CETA) jonkinlaisesta 
myönteisestä kehityksestä; panee merkille, 
että ensimmäisenä kokonaisena 
täytäntöönpanovuotena kahdenvälinen 
tavarakauppa, maatalouselintarvikkeet 
mukaan luettuina, kasvoi 10,3 prosenttia 
kolmen edellisen vuoden keskiarvoon 
verrattuna; muistuttaa, että EU:n 
kauppataseen ylijäämä Kanadan kanssa 
kasvoi 60 prosenttia ja loi uusia 
mahdollisuuksia eurooppalaisille viejille; 
on kuitenkin erityisen huolestunut 
Euroopan unioniin vietäväksi tarkoitetun 
naudan- ja sianlihan tuotantoon 
sovellettavien valvontajärjestelmien 
arvioimiseksi Kanadassa 9. syyskuuta 
2019 ja 20. syyskuuta 2019 välisenä 
aikana tehdyn tarkastuksen loppuraportin 
tuloksista, jossa todetaan, että 
hormonivapaiden nautojen 
jäljitettävyysjärjestelmässä oli puutteita ja 
että nautakarjatietokannat sisältävät 
puutteellisia tietoja eläinten siirroista 
eivätkä mahdollista EU:n vaatimukset 
täyttävien nautojen jäljitettävyyden 
kattavaa valvontaa; pitää tätä erittäin 
huolestuttavana, sillä on selvä riski siitä, 
että hormoneilla kasvatettua lihaa 
voidaan tuoda EU:n sisämarkkinoille 
rikkoen kaikkia EU:n sääntöjä ja 
normeja, mikä herättää vakavia epäilyksiä 
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vapaakauppasopimuksiin sisältyviä 
vastaavia järjestelmiä ja valvontaa 
kohtaan; kehottaa komissiota toimittamaan 
parlamentille tuoreempia tietoja EU:n pk-
yritysten viennistä ja sopimuksen yleisestä 
kestävyydestä; muistuttaa, että on tärkeää 
vahvistaa kauppaa ja kestävää kehitystä 
koskevan luvun täytäntöönpanoa ja 
seurantaa;

Or. en


