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NL In verscheidenheid verenigd NL

30.9.2020 A9-0160/1

Amendement 1
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Roman Haider, Markus Buchheit
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid - jaarverslag 2018
(2019/2197(INI))

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 J bis. overwegende dat de huidige crisis 
heeft aangetoond dat de Europese Unie 
afhankelijk is van bronnen en markten 
buiten de EU, niet alleen in het algemeen, 
maar ook wat een aantal strategische 
sectoren betreft (bv. de medische en 
farmaceutische industrie); overwegende 
dat de EU lering uit de huidige pandemie 
moet trekken om zelfvoorzienender en 
minder kwetsbaar te worden door zich 
meer op het verbeteren van haar 
binnenlandse productie te concentreren in 
plaats van naar alternatieven op de 
markten van derde landen te zoeken;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/2

Amendement 2
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Roman Haider, Markus Buchheit
namens de ID-Fractie

Verslag A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid - jaarverslag 2018
(2019/2197(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. wijst op de positieve 
ontwikkelingen met betrekking tot de 
handelsovereenkomst tussen de EU en 
Canada (CETA); merkt op dat, in het eerste 
volledige kalenderjaar van de uitvoering, 
de bilaterale handel in goederen, inclusief 
agrovoedingsproducten, met 10,3 % is 
toegenomen ten opzichte van het 
gemiddelde van de laatste drie jaar; stipt 
aan dat het handelsoverschot van de EU 
met Canada gestegen is met 60 % en extra 
kansen biedt voor onze exporteurs; wijst er 
tevens op dat beide partijen sinds de 
voorlopige inwerkingtreding van de 
overeenkomst een solide partnerschap 
hebben opgezet door de oorspronkelijke 
tekst aan te vullen met belangrijke 
aanbevelingen inzake handel, 
klimaatactie en de Overeenkomst van 
Parijs, handel en gender, en kmo’s, en is 
van mening dat dit getuigt van de 
dynamiek van een handelsovereenkomst 
bij de tenuitvoerlegging ervan; verzoekt 
de Commissie het Parlement recentere 
gegevens te doen toekomen over de uitvoer 
door kmo’s in de EU en de algemene 
duurzaamheid van de overeenkomst; wijst 
erop dat het belangrijk is de 
tenuitvoerlegging en follow-up van het 
hoofdstuk over handel en duurzame 
ontwikkeling te versterken;

43. wijst op een aantal positieve 
ontwikkelingen met betrekking tot de 
handelsovereenkomst tussen de EU en 
Canada (CETA); merkt op dat, in het eerste 
volledige kalenderjaar van de uitvoering, 
de bilaterale handel in goederen, inclusief 
agrovoedingsproducten, met 10,3 % is 
toegenomen ten opzichte van het 
gemiddelde van de laatste drie jaar; stipt 
aan dat het handelsoverschot van de EU 
met Canada gestegen is met 60 % en extra 
kansen biedt voor onze exporteurs; is 
echter bijzonder bezorgd over de 
bevindingen van het eindverslag van een 
audit die van 9 tot 20 september 2019 in 
Canada is uitgevoerd ter evaluatie van de 
bestaande controlesystemen voor de 
productie van voor uitvoer naar de 
Europese Unie bestemd rund- en 
varkensvlees, dat is gepubliceerd door het 
directoraat-generaal Gezondheid en 
Voedselveiligheid van de Commissie, 
waarin wordt geconcludeerd dat “het 
systeem voor de traceerbaarheid van voor 
de EU in aanmerking komende 
(hormoonvrije) runderen [...] een aantal 
tekortkomingen vertoonde” en dat de 
databanken voor runderen “onvolledige 
informatie over de verplaatsingen van 
dieren bevatten [en] geen volledig toezicht 
op de traceerbaarheid van voor de EU in 
aanmerking komende runderen mogelijk 
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maken”; is dan ook zeer bezorgd over het 
feit dat er een duidelijk risico bestaat dat 
hormoonvlees op de interne markt kan 
binnenkomen, waarbij alle EU-normen en 
-standaarden worden geschonden en 
waardoor ernstige twijfel ontstaat over 
soortgelijke systemen en controles in het 
kader van vrijhandelsovereenkomsten; 
verzoekt de Commissie het Parlement 
recentere gegevens te doen toekomen over 
de uitvoer door kmo’s in de EU en de 
algemene duurzaamheid van de 
overeenkomst; wijst erop dat het belangrijk 
is de tenuitvoerlegging en follow-up van 
het hoofdstuk over handel en duurzame 
ontwikkeling te versterken;

Or. en


