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Grozījums Nr. 1
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Roman Haider, Markus Buchheit
ID grupas vārdā

Ziņojums A9-0160/2020
Jörgen Warborn
2018. gada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu
(2019/2197(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
Ja apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 Ja tā kā pašreizējā krīze parādīja, ka 
ES ir ne tikai kopumā atkarīga no trešo 
valstu avotiem un tirgiem, bet jo īpaši 
dažās stratēģiskās nozarēs (piemēram, 
medicīnas un farmācijas nozarēs); tā kā 
ES ir jāmācās no pašreizējās pandēmijas, 
lai palielinātu pašpietiekamību un 
samazinātu savu neaizsargātību, vairāk 
koncentrējoties uz vietējās ražošanas 
uzlabošanu, nevis meklējot alternatīvas 
trešo valstu tirgos;

Or. en
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Grozījums Nr. 2
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Roman Haider, Markus Buchheit
ID grupas vārdā

Ziņojums A9-0160/2020
Jörgen Warborn
2018. gada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu
(2019/2197(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
43. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

43. atgādina par pozitīvajām 
tendencēm, ko iezīmē ES un Kanādas 
tirdzniecības nolīgums (CETA); atzīmē, ka 
nolīguma īstenošanas pirmajā pilnajā 
kalendārajā gadā divpusējā preču, tostarp 
lauksaimniecības un pārtikas produktu, 
tirdzniecība pieauga par 10,3 %, salīdzinot 
ar vidējo rādītāju iepriekšējos trīs gados; 
atgādina, ka ES tirdzniecības bilances 
pārpalikums ar Kanādu palielinājās līdz 
60 % un radīja papildu iespējas mūsu 
eksportētājiem; atgādina, ka pēc nolīguma 
provizoriskās stāšanās spēkā abas puses ir 
izveidojušas stabilu partnerību, un 
sākotnējais teksts ir papildināts ar 
būtiskiem ieteikumiem attiecībā uz 
tirdzniecību, klimatrīcību un Parīzes 
nolīgumu, dzimumu līdztiesību un MVU, 
kas liecina par tirdzniecības nolīguma 
īstenošanas dinamiku; aicina Komisiju 
iesniegt Parlamentam jaunākos datus par 
ES MVU eksportu un nolīguma vispārējo 
ilgtspēju; atgādina, ka ir svarīgi stiprināt 
TIA sadaļas īstenošanu un paveiktā darba 
pēctecību;

43. atgādina par dažām pozitīvajām 
tendencēm, ko iezīmē ES un Kanādas 
tirdzniecības nolīgums (CETA); atzīmē, ka 
nolīguma īstenošanas pirmajā pilnajā 
kalendārajā gadā divpusējā preču, tostarp 
lauksaimniecības un pārtikas produktu, 
tirdzniecība pieauga par 10,3 %, salīdzinot 
ar vidējo rādītāju iepriekšējos trīs gados; 
atgādina, ka ES tirdzniecības bilances 
pārpalikums ar Kanādu palielinājās līdz 
60 % un radīja papildu iespējas mūsu 
eksportētājiem; tomēr pauž īpašas bažas 
par Komisijas Veselības un pārtikas 
nekaitīguma ģenerāldirektorāta publicēto 
galīgo ziņojumu par revīziju Kanādā no 
2019. gada 9. septembra līdz 2019. gada 
20. septembrim, kura mērķis bija novērtēt 
ieviestās kontroles sistēmas, kas 
reglamentē eksportam uz Eiropas 
Savienību paredzētas liellopu gaļas un 
cūkgaļas ražošanu, un kurā secināts, ka 
“ES prasībām atbilstošu [no hormoniem 
brīvu] liellopu izsekojamības sistēmā (..) ir 
konstatēti vairāki trūkumi” un ka liellopu 
datubāzēs “ir nepilnīga informācija par 
dzīvnieku pārvietošanu [un] nav 
iespējams visaptveroši uzraudzīt ES 
prasībām atbilstošu liellopu 
izsekojamību”; tādēļ ir ļoti nobažījies par 
to, ka pastāv nepārprotams risks, ka gaļa, 
kas iegūta no dzīvniekiem, kuri baroti ar 
hormoniem, var nonākt vienotajā tirgū, 
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pārkāpjot visas ES normas un standartus 
un radot nopietnas šaubas par līdzīgām 
sistēmām un kontrolēm, kas izveidotas 
saskaņā ar brīvās tirdzniecības 
nolīgumiem; aicina Komisiju iesniegt 
Parlamentam jaunākos datus par ES MVU 
eksportu un nolīguma vispārējo ilgtspēju; 
atgādina, ka ir svarīgi stiprināt TIA sadaļas 
īstenošanu un paveiktā darba pēctecību;
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