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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa Ja (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

 Ja. billi l-kriżi attwali ġabet fuq 
quddiem il-fatt li l-Unjoni Ewropea 
tiddependi fuq sorsi u swieq mhux tal-UE 
b'mod ġenerali iżda wkoll fuq ċerti setturi 
strateġiċi (eż. l-industriji mediċi u 
farmaċewtiċi); billi l-UE jeħtiġilha 
titgħallem mill-pandemija ta' bħalissa 
sabiex issir aktar awtosuffiċjenti u 
tnaqqas il-vulnerabbiltà tagħha billi 
tikkonċentra aktar fuq it-titjib tal-
produzzjoni domestika tagħha pjuttost 
milli tfittex alternattivi fis-swieq ta' pajjiżi 
terzi;
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43. Ifakkar fl-iżviluppi pożittivi li 
jikkonċernaw il-ftehim kummerċjali UE-
Kanada (CETA); jinnota li, matul l-ewwel 
sena kalendarja sħiħa ta' implimentazzjoni, 
il-kummerċ bilaterali ta' oġġetti, inklużi l-
prodotti agroalimentari, kiber b'10,3 % 
meta mqabbel mal-medja tat-tliet snin ta' 
qabel; ifakkar li s-surplus kummerċjali tal-
UE mal-Kanada żdied b'60 % u ħoloq 
opportunitajiet addizzjonali għall-
esportaturi tagħna; ifakkar ukoll li minn 
mindu l-ftehim daħal fis-seħħ b'mod 
proviżorju, iż-żewġ partijiet ħolqu sħubija 
solida billi akkumpanjaw it-test oriġinali 
b'rakkomandazzjonijiet importanti dwar 
il-kummerċ, l-azzjoni klimatika u l-
Ftehim ta' Pariġi, il-kummerċ, il-ġeneru, 
u l-SMEs, u jqis li dan huwa prova tad-
dinamika ta' ftehim kummerċjali fl-
implimentazzjoni tiegħu; jistieden lill-
Kummissjoni tibgħat lill-Parlament data 
aktar reċenti relatata mal-esportazzjonijiet 
mill-SMEs tal-UE u s-sostenibbiltà 
ġenerali tal-ftehim; ifakkar fl-importanza 
tat-tisħiħ tal-implimentazzjoni u s-segwitu 
tal-kapitolu dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp 
Sostenibbli (TSD);

43. Ifakkar f'ċerti żviluppi pożittivi li 
jikkonċernaw il-ftehim kummerċjali UE-
Kanada (CETA); jinnota li, matul l-ewwel 
sena kalendarja sħiħa ta' implimentazzjoni, 
il-kummerċ bilaterali ta' oġġetti, inklużi l-
prodotti agroalimentari, kiber b'10,3 % 
meta mqabbel mal-medja tat-tliet snin ta' 
qabel; ifakkar li s-surplus kummerċjali tal-
UE mal-Kanada żdied b'60 % u ħoloq 
opportunitajiet addizzjonali għall-
esportaturi tagħna; huwa, madankollu, 
partikolarment imħasseb dwar l-eżitu tar-
rapport finali ta' awditu mwettaq fil-
Kanada mid-9 ta' Settembru 2019 sal-
20 ta' Settembru 2019 sabiex jiġu evalwati 
s-sistemi ta' kontroll fis-seħħ li jirregolaw 
il-produzzjoni tal-laħam taċ-ċanga u tal-
majjal maħsub għall-esportazzjoni lejn l-
Unjoni Ewropea u ppubblikat mid-
Direttorat Ġenerali għas-Saħħa u s-
Sikurezza Alimentari tal-Kummissjoni, li 
jikkonkludi li "is-sistema għat-
traċċabbiltà ta' bhejjem [mingħajr 
ormoni] eliġibbli għall-UE [...] uriet 
għadd ta' nuqqasijiet" u li l-bażijiet tad-
data tal-bhejjem "fihom informazzjoni 
mhux kompluta dwar il-movimenti tal-
annimali [u] ma jippermettux sorveljanza 
komprensiva tat-traċċabbiltà eliġibbli 
għall-UE"; jinsab għalhekk imħasseb 
ħafna li hemm riskju ċar li l-laħam minn 
annimali mitmugħa l-ormoni jista' jidħol 
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fis-suq uniku filwaqt li jikser kull norma 
u standard tal-UE u jpoġġi f'dubju serju 
sistemi u kontrolli simili stabbiliti fl-
ambitu ta' ftehimiet ta' kummerċ ħieles; 
jistieden lill-Kummissjoni tibgħat lill-
Parlament data aktar reċenti relatata mal-
esportazzjonijiet mill-SMEs tal-UE u s-
sostenibbiltà ġenerali tal-ftehim; ifakkar fl-
importanza tat-tisħiħ tal-implimentazzjoni 
u s-segwitu tal-kapitolu dwar il-Kummerċ 
u l-Iżvilupp Sostenibbli (TSD);
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