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Leasú 1
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Roman Haider, Markus Buchheit
thar ceann Ghrúpa ID

Tuarascáil A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Cur chun feidhme an chomhbheartais tráchtála – tuarascáil bhliantúil 2018
(2019/2197(INI))

Motion for a resolution
Recital J a (new)

Motion for a resolution Leasú

 Ja. de bhrí go bhfuil sé tagtha chun 
solais leis an ngéarchéim atá ann faoi 
láthair go bhfuil an tAontas Eorpach 
spleách ar fhoinsí agus margaí neamh-
AE i gcoitinne, ach freisin ar roinnt 
earnálacha straitéiseacha (e.g. an tionscal 
leighis agus an tionscal cógaisíochta); de 
bhrí go gcaithfidh an tAontas foghlaim ón 
bpaindéim atá ann faoi láthair chun gur 
neamhthuilleamaíche a bheidh sé agus 
chun a leochaileacht a laghdú, trí dhíriú 
níos mó ar fheabhas a chur ar tháirgeadh 
intíre an Aontais seachas roghanna 
malartacha a lorg i margaí tríú tír;

Or. en
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Leasú 2
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Roman Haider, Markus Buchheit
thar ceann Ghrúpa ID

Tuarascáil A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Cur chun feidhme an chomhbheartais tráchtála – tuarascáil bhliantúil 2018
(2019/2197(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 43

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

43. ag meabhrú na bhforbairtí 
dearfacha maidir leis Comhaontú Trádála 
AE-Cheanada (CETA); ag tabhairt dá 
haire, le linn a chéad bhliana féilire 
iomláine dá chur chun feidhme, gur tháinig 
fás 10.3% ar thrádáil dhéthaobhach earraí, 
lena n-áirítear táirgí agraibhia, i 
gcomparáid leis an meán sna trí bliana 
roimhe sin; á mheabhrú gur tháinig ardú 60 
% ar bharrachas trádála AE le Ceanada 
agus gur chruthaigh sé sin deiseanna breise 
dár n-onnmhaireoirí; á mheabhrú freisin, 
ó tháinig an comhaontú i bhfeidhm go 
sealadach, go bhfuil comhpháirtíocht 
láidir cruthaithe ag an dá pháirtí trí 
mholtaí tábhachtacha a chur i dtionlacan 
an téacs bunaidh maidir le trádáil, 
gníomhú ar son na haeráide agus 
comhaontú Pháras, trádáil agus inscne, 
agus FMBanna, agus á mheas gur 
cruthúnas an méid sin ar an dinimic a 
bhaineann le comhaontú trádála a chur 
chun feidhme; á iarraidh ar an gCoimisiún 
sonraí níos déanaí a bhaineann le 
honnmhairí ag FMBanna AE agus 
inbhuanaitheacht fhoriomlán an 
chomhaontaithe a tharchur chuig an 
bParlaimint; a mheabhrú a thábhachtaí atá 
sé cur chun feidhme agus obair leantach ar 
an gcaibidil TSD a neartú;

43. á mheabhrú gur ann do roinnt 
forbairtí dearfacha maidir le Comhaontú 
Trádála AE-Cheanada (CETA); ag tabhairt 
dá haire gurb amhlaidh, le linn na chéad 
bhliana féilire iomláine dá chur chun 
feidhme, gur tháinig fás 10.3 % ar thrádáil 
dhéthaobhach earraí, lena n-áirítear táirgí 
agraibhia, i gcomparáid leis an meán sna trí 
bliana roimhe sin; á mheabhrú gur tháinig 
ardú 60 % ar bharrachas trádála AE le 
Ceanada agus gur chruthaigh sé sin 
deiseanna breise dár n-onnmhaireoirí; á 
chur in iúl, áfach, gur cúis bhuartha di go 
háirithe toradh na tuarascála críochnaithí 
a d’fhoilsigh an Ard-Stiúrthóireacht um 
Shláinte agus Sábháilteacht Bia sa 
Choimisiún ar iniúchóireacht a rinneadh 
i gCeanada ón 9 go dtí an 20 Meán 
Fómhair 2019 chun meastóireacht a 
dhéanamh ar na córais rialaithe atá ann 
lena rialaítear táirgeadh mairteola agus 
muiceola a bheartaítear a onnmhairiú 
chuig an Aontas Eorpach, ar tuarascáil í 
ina dtagtar ar an tátal go bhfuil ‘roinnt 
easnamh... sa chóras um inrianaitheacht 
eallach [saor ó hormóin] atá incháilithe 
don Aontas’ agus gur ann do bhunachair 
sonraí maidir le heallach ‘ina bhfuil 
faisnéis neamhiomlán maidir le 
gluaiseachtaí ainmhithe [agus] nach 
féidir formhaoirseacht chuimsitheach ar 
inrianaitheacht eallach atá incháilithe 
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don Aontas a dhéanamh leo’; á chur in 
iúl, dá bhrí sin, gur cúis mhór bhuartha 
di go bhfuil riosca soiléir ann gur féidir le 
feoil ó ainmhithe a chothaítear le 
hormóin teacht isteach ar an margadh 
aonair, rud atá ina shárú ar noirm agus 
caighdeáin uile an Aontais agus a 
chaitheann amhras tromchúiseach ar 
chórais agus rialuithe comhchosúla a 
bhunaítear faoi chomhaontuithe 
saorthrádála; á iarraidh ar an gCoimisiún 
sonraí níos déanaí a bhaineann le 
honnmhairí ag FMBanna AE agus 
inbhuanaitheacht fhoriomlán an 
chomhaontaithe a tharchur chuig an 
bParlaimint; á mheabhrú a thábhachtaí atá 
sé cur chun feidhme agus obair leantach ar 
chaibidil TSD a neartú;

Or. en


