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30.9.2020 A9-0160/1

Alteração 1
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Roman Haider, Markus Buchheit
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Aplicação da política comercial comum - relatório anual 2018
(2019/2197(INI))

Proposta de resolução
Considerando J-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

 J-A. Considerando que a atual crise 
trouxe para o primeiro plano o facto de a 
União Europeia estar dependente não só 
de fontes e mercados não comunitários 
em geral, mas também no que se refere a 
alguns sectores estratégicos (por exemplo, 
as indústrias médica e farmacêutica); que 
a UE deve retirar ensinamentos da atual 
pandemia, a fim de aumentar a sua 
autossuficiência e reduzir a sua 
vulnerabilidade, concentrando-se mais na 
melhoria da sua produção interna do que 
na procura de alternativas nos mercados 
de países terceiros;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/2

Alteração 2
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Roman Haider, Markus Buchheit
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Aplicação da política comercial comum - relatório anual 2018
(2019/2197(INI))

Proposta de resolução
N.º 43

Proposta de resolução Alteração

43. Recorda a evolução positiva do 
acordo comercial entre a UE e o Canadá 
(CETA); observa que, durante o seu 
primeiro ano civil completo de aplicação, o 
comércio bilateral de mercadorias, 
incluindo os produtos agroalimentares, 
registou um aumento de 10,3 % em 
comparação com a média dos três anos 
anteriores;  recorda que o excedente 
comercial da UE com o Canadá aumentou 
60 % e criou oportunidades adicionais para 
os nossos exportadores; relembra também 
que, após a entrada em vigor provisória 
do acordo, as duas partes criaram uma 
parceria sólida, acompanhando o texto 
original com recomendações importantes 
sobre o comércio, a ação climática e o 
Acordo de Paris, o comércio e o género e 
as pequenas e médias empresas, o que 
prova a dinâmica de um acordo comercial 
em fase de execução; convida a Comissão 
a transmitir ao Parlamento dados mais 
recentes relativos às exportações das PME 
da UE e à sustentabilidade global do 
acordo; recorda a importância de reforçar a 
aplicação e o acompanhamento do capítulo 
sobre comércio e desenvolvimento 
sustentável (CDS);

43. Recorda que se registaram alguns 
desenvolvimentos positivos no que diz 
respeito ao acordo comercial entre a UE e 
o Canadá (CETA); observa que, durante o 
seu primeiro ano civil completo de 
aplicação, o comércio bilateral de 
mercadorias, incluindo os produtos 
agroalimentares, registou um aumento de 
10,3 % em comparação com a média dos 
três anos anteriores; recorda que o 
excedente comercial da UE com o Canadá 
aumentou 60 % e criou oportunidades 
adicionais para os nossos exportadores; 
está, contudo, particularmente 
preocupado com o resultado do relatório 
final de uma auditoria realizada no 
Canadá, de 9 de setembro de 2019 a 20 de 
setembro de 2019, com vista à avaliação 
dos sistemas de controlo em vigor que 
regem a produção de carne de bovino e de 
suíno destinada à exportação para a 
União Europeia, publicado pela Direção-
Geral da Saúde e da Segurança dos 
Alimentos da Comissão, que conclui que 
«o sistema de rastreabilidade de bovinos 
[sem hormonas] elegíveis para exportação 
para a UE [...] revelou uma série de 
deficiências» e que as bases de dados 
relativas aos bovinos «contêm 
informações incompletas sobre os 
movimentos dos animais [e] não permitem 
uma supervisão exaustiva da 
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rastreabilidade dos bovinos elegíveis para 
exportação para a UE»; exprime, por 
conseguinte, a sua grande preocupação 
pelo facto de existir um risco manifesto de 
a carne proveniente de animais 
alimentados com hormonas poder entrar 
no mercado único, violando todas as 
normas e todos os padrões da UE e pondo 
seriamente em causa os sistemas e 
controlos semelhantes estabelecidos ao 
abrigo de acordos de comércio livre; 
convida a Comissão a transmitir ao 
Parlamento dados mais recentes relativos 
às exportações das PME da UE e à 
sustentabilidade global do acordo; recorda 
a importância de reforçar a aplicação e o 
acompanhamento do capítulo sobre 
comércio e desenvolvimento sustentável 
(CDS);

Or. en


