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30.9.2020 A9-0160/1

Módosítás 1
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Roman Haider, Markus Buchheit
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0160/2020
Jörgen Warborn
A közös kereskedelempolitika végrehajtása – 2018. évi éves jelentés
(2019/2197(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
J a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

 Ja. mivel a jelenlegi válság rávilágított 
arra, hogy az Európai Unió nem csak 
általánosságban függ nem uniós 
forrásoktól és piacoktól, de néhány 
stratégiai ágazat esetében is ez a helyzet 
(pl. az orvostechnikai eszközök és a 
gyógyszeripar esetében); mivel az 
Uniónak tanulnia kell a jelenlegi 
világjárvány tapasztalataiból annak 
érdekében, hogy önellátóbb legyen és 
csökkentse kiszolgáltatottságát azáltal, 
hogy inkább hazai termelésének 
javítására összpontosít, mint arra, hogy a 
harmadik országok piacán keressen 
alternatívákat;
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30.9.2020 A9-0160/2

Módosítás 2
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Roman Haider, Markus Buchheit
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0160/2020
Jörgen Warborn
A közös kereskedelempolitika végrehajtása – 2018. évi éves jelentés
(2019/2197(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
43 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

43. emlékeztet az EU–Kanada 
kereskedelmi megállapodással (CETA) 
kapcsolatos pozitív fejleményekre; 
megjegyzi, hogy a végrehajtás első teljes 
naptári évében a kétoldalú 
árukereskedelem, beleértve az agrár-
élelmiszeripari termékeket is, 10,3 %-kal 
nőtt az előző három év átlagához képest; 
emlékeztet arra, hogy az EU Kanadával 
folytatott kereskedelméből származó 
többlete 60 %-kal nőtt, és további 
lehetőségeket teremtett exportőreink 
számára; emlékeztet arra is, hogy a 
megállapodás előzetes hatálybalépése 
után a két fél szilárd partnerséget hozott 
létre az által, hogy az eredeti szöveget 
fontos ajánlásokkal egészítette ki a 
kereskedelem, az éghajlat-politika, 
valamint a Párizsi Megállapodás, a 
kereskedelmi és nemi szempontok, 
továbbá a kis- és közepes méretű 
vállalkozások tekintetében, és úgy véli, 
hogy ez bizonyítja a kereskedelmi 
megállapodás végrehajtásának 
dinamikáját; felkéri a Bizottságot, hogy 
továbbítsa a Parlamentnek az uniós kkv-k 
exportjára és a megállapodás általános 
fenntarthatóságára vonatkozó legfrissebb 
adatokat; emlékeztet a kereskedelemre és a 
fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezet 
végrehajtása és nyomon követése 
megerősítésének fontosságára;

43. emlékeztet az EU–Kanada 
kereskedelmi megállapodással (CETA) 
kapcsolatos pozitív fejleményekre; 
megjegyzi, hogy a végrehajtás első teljes 
naptári évében a kétoldalú 
árukereskedelem, beleértve az agrár-
élelmiszeripari termékeket is, 10,3 %-kal 
nőtt az előző három év átlagához képest; 
emlékeztet arra, hogy az EU Kanadával 
folytatott kereskedelméből származó 
többlete 60 %-kal nőtt, és további 
lehetőségeket teremtett exportőreink 
számára; különösen aggódik azonban a 
Bizottság Egészségügyi és 
Élelmiszerbiztonsági Főigazgatósága által 
közzétett, az EU-ba történő exportra szánt 
szarvasmarha- és sertéshús előállítására 
vonatkozó, hatályos ellenőrzési rendszerek 
értékelése érdekében 2019. szeptember 9. 
és 2019. szeptember 20. között, 
Kanadában elvégzett ellenőrzésről szóló 
végleges jelentés eredménye miatt, amely 
arra a következtetésre jutott, hogy „az 
Unióba behozható [hormonmentes] 
szarvasmarhák nyomon követhetőségi 
rendszere számos hiányosságot mutat”, 
valamint hogy a szarvasmarhákat 
nyilvántartó adatbázisok „hiányos 
információkat tartalmaznak az állatok 
szállításáról, és nem teszik lehetővé az 
Unióba behozható szarvasmarhák 
nyomon követhetőségének átfogó 
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felügyeletét”; ezért rendkívül aggasztónak 
tartja, hogy egyértelműen fennáll annak a 
kockázata, hogy hormonokkal táplált 
állatok húsa bejuthat az egységes piacra, 
ami sérti az összes uniós normát és 
előírást, és komoly kétségeket ébreszt a 
szabadkereskedelmi megállapodásokban 
létrehozott hasonló rendszereket és 
ellenőrzéseket illetően; felkéri a 
Bizottságot, hogy továbbítsa a 
Parlamentnek az uniós kkv-k exportjára és 
a megállapodás általános 
fenntarthatóságára vonatkozó legfrissebb 
adatokat; emlékeztet a kereskedelemre és a 
fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezet 
végrehajtása és nyomon követése 
megerősítésének fontosságára;

Or. en


