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30.9.2020 A9-0160/1

Pozmeňujúci návrh 1
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Roman Haider, Markus Buchheit
v mene skupiny ID

Správa A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Vykonávanie spoločnej obchodnej politiky – výročná správa za rok 2018
(2019/2197(INI))

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 Ja. keďže súčasná kríza odhalila 
skutočnosť, že Európska únia je závislá 
od mimoeurópskych zdrojov a trhov vo 
všeobecnosti, ale aj v niektorých 
strategických odvetviach (napr. 
zdravotníctve a vo farmaceutickom 
priemysle); keďže EÚ sa musí poučiť zo 
súčasnej pandémie, aby sa stala 
sebestačnou a znížila svoju zraniteľnosť 
tým, že sa viac sústredí na zlepšenie svojej 
domácej výroby než na hľadanie 
alternatív na trhoch tretích krajín;
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30.9.2020 A9-0160/2

Pozmeňujúci návrh 2
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Roman Haider, Markus Buchheit
v mene skupiny ID

Správa A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Vykonávanie spoločnej obchodnej politiky – výročná správa za rok 2018
(2019/2197(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 43

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

43. pripomína pozitívny vývoj týkajúci 
sa obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou 
(CETA); konštatuje, že počas prvého 
úplného kalendárneho roka jej 
vykonávania sa bilaterálny obchod 
s tovarom vrátane agropotravinových 
výrobkov zvýšil o 10,3 % v porovnaní 
s priemerom za predchádzajúce tri roky; 
pripomína, že prebytok v obchode EÚ 
s Kanadou vzrástol o 60 % a vytvoril 
ďalšie príležitosti pre našich vývozcov; 
pripomína tiež, že od predbežného 
nadobudnutia platnosti dohody vytvorili 
obe strany pevné partnerstvo tým, že k 
pôvodnému textu priložili dôležité 
odporúčanie týkajúce sa obchodu, 
opatrení v oblasti klímy a Parížskej 
dohody, obchodu a rodových aspektov a 
MSP, a nazdáva sa, že je to dôkazom 
dynamiky obchodnej dohody pri jej 
vykonávaní; vyzýva Komisiu, aby 
Parlamentu postúpila novšie údaje týkajúce 
sa vývozu, ktorý vykonávajú MSP v EÚ, a 
celkovej udržateľnosti dohody; pripomína, 
že je dôležité posilniť vykonávanie a 
nadväzné opatrenia na kapitolu o obchode 
a udržateľnom rozvoji;

43. pripomína určitý pozitívny vývoj 
týkajúci sa obchodnej dohody medzi EÚ a 
Kanadou (CETA); konštatuje, že počas 
prvého úplného kalendárneho roka jej 
vykonávania sa bilaterálny obchod 
s tovarom vrátane agropotravinových 
výrobkov zvýšil o 10,3 % v porovnaní 
s priemerom za predchádzajúce tri roky; 
pripomína, že prebytok v obchode EÚ 
s Kanadou vzrástol o 60 % a vytvoril 
ďalšie príležitosti pre našich vývozcov; je 
však mimoriadne znepokojený výsledkom 
záverečnej správy o audite vykonanom v 
Kanade od 9. septembra 2019 do 20. 
septembra 2019 s cieľom vyhodnotiť 
zavedené systémy kontroly produkcie 
hovädzieho a bravčového mäsa určeného 
na vývoz do Európskej únie, ktorú 
uverejnilo Generálne riaditeľstvo Komisie 
pre zdravie a bezpečnosť potravín a v 
ktorej sa dospelo k záveru, že „systém na 
vysledovateľnosť hovädzieho dobytka bez 
hormónov určeného na vývoz do EÚ... 
vykazuje niekoľko nedostatkov“ a že 
databázy hovädzieho dobytka „obsahujú 
neúplné informácie o pohybe hovädzieho 
dobytka a neumožňujú riadny dohľad nad 
vysledovateľnosťou hovädzieho dobytka 
na vývoz do EÚ“; je preto veľmi 
znepokojený rizikom, že mäso zo zvierat z 
hormonálneho chovu sa môže dostať na 
jednotný trh v rozpore so všetkými 
normami a štandardmi EÚ, čo vyvoláva 
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vážne pochybnosti o podobných 
systémoch a kontrolách stanovených v 
dohodách o voľnom obchode; vyzýva 
Komisiu, aby Parlamentu postúpila novšie 
údaje týkajúce sa vývozu, ktorý 
vykonávajú MSP v EÚ, a celkovej 
udržateľnosti dohody; pripomína, že je 
dôležité posilniť vykonávanie a nadväzné 
opatrenia na kapitolu o obchode a 
udržateľnom rozvoji;
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