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Amendamentul 1
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Roman Haider, Markus Buchheit
în numele Grupului ID

Raport A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Punerea în aplicare a politicii comerciale comune – Raportul anual pe 2018
(2019/2197(INI))

Propunere de rezoluție
Considerentul J a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 Ja. întrucât criza actuală a evidențiat 
faptul că Uniunea Europeană este 
dependentă de surse și piețe din afara UE 
în general, dar și de anumite sectoare 
strategice (de exemplu, industriile 
medicale și farmaceutice); întrucât UE 
trebuie să tragă învățăminte din actuala 
pandemie, pentru a deveni mai autonomă 
și a-și reduce vulnerabilitatea, 
concentrându-se mai degrabă asupra 
îmbunătățirii producției interne, decât 
asupra identificării unor alternative pe 
piețele țărilor terțe;
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30.9.2020 A9-0160/2

Amendamentul 2
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Roman Haider, Markus Buchheit
în numele Grupului ID

Raport A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Punerea în aplicare a politicii comerciale comune – Raportul anual pe 2018
(2019/2197(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. reamintește evoluțiile pozitive în 
ceea ce privește acordul comercial dintre 
UE și Canada (CETA); constată că, în 
primul său an calendaristic complet de 
punere în aplicare, comerțul bilateral cu 
bunuri, inclusiv cu produse agroalimentare, 
a crescut cu 10,3 %, în comparație cu 
media ultimilor trei ani; reamintește că 
excedentul comercial al UE cu Canada a 
crescut cu 60 % și a creat noi șanse pentru 
exportatorii noștri; mai reamintește că, 
după intrarea provizorie în vigoare a 
acordului, cele două părți au creat un 
parteneriat solid, adăugând textului inițial 
recomandări importante privind comerțul, 
acțiunile climatice și Acordul de la Paris, 
comerțul și genul și IMM-urile, ceea ce 
demonstrează dinamica punerii în 
aplicare a unui acord comercial; invită 
Comisia să transmită Parlamentului date 
mai recente privind exporturile realizate de 
IMM-urile din UE și sustenabilitatea 
globală a acordului; reamintește importanța 
consolidării punerii în aplicare și a 
monitorizării capitolului privind comerțul 
și dezvoltarea durabilă;

43. reamintește unele evoluții pozitive 
în ceea ce privește acordul comercial dintre 
UE și Canada (CETA); constată că, în 
primul său an calendaristic complet de 
punere în aplicare, comerțul bilateral cu 
bunuri, inclusiv cu produse agroalimentare, 
a crescut cu 10,3 %, în comparație cu 
media ultimilor trei ani; reamintește că 
excedentul comercial al UE cu Canada a 
crescut cu 60 % și a creat noi șanse pentru 
exportatorii noștri; cu toate acestea, este 
deosebit de îngrijorat de rezultatul 
raportului final al unui audit desfășurat 
în Canada în perioada 9 septembrie 2019-
20 septembrie 2019 pentru a evalua 
sistemele de control în vigoare care 
reglementează producția de carne de vită 
și de porc destinată exportului în Uniunea 
Europeană, publicat de Direcția Generală 
Sănătate și Siguranță Alimentară a 
Comisiei, care concluzionează că 
„sistemul de trasabilitate a bovinelor 
eligibile la nivelul UE [netratate cu 
hormoni]...prezintă o serie de deficiențe” 
și că bazele de date privind bovinele 
„conțin informații incomplete privind 
circulația animalelor [și] nu permit o 
supraveghere cuprinzătoare a 
trasabilității bovinelor eligibile pentru 
UE”; prin urmare, este foarte preocupat 
de faptul că există un risc clar ca pe piața 
unică să intre carne de la animale tratate 
cu hormoni, încălcându-se toate normele 
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și standardele UE și trezind semne 
serioase de îndoială cu privire la sistemele 
și controalele similare prevăzute de 
acordurile de liber schimb; invită Comisia 
să transmită Parlamentului date mai recente 
privind exporturile realizate de IMM-urile 
din UE și sustenabilitatea globală a 
acordului; reamintește importanța 
consolidării punerii în aplicare și a 
monitorizării capitolului privind comerțul 
și dezvoltarea durabilă;
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