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Ändringsförslag 1
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Roman Haider, Markus Buchheit
för ID-gruppen

Betänkande A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Genomförandet av den gemensamma handelspolitiken – årsrapport 2018
2019/2197(INI)

Förslag till resolution
Skäl Ja (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ja. Den nuvarande krisen har 
synliggjort det faktum att Europeiska 
unionen är beroende av källor och 
marknader utanför EU i allmänhet, i 
synnerhet för vissa strategiska sektorer 
(t.ex. medicinska och farmaceutiska 
industrier). Parlamentet betonar att EU 
måste dra lärdom av den nuvarande 
pandemin för att förbättra sin 
självförsörjning och minska sin sårbarhet 
genom att anstränga sig mer för att 
förbättra den inhemska produktionen i 
stället för att söka alternativ på 
marknader i tredjeländer.

Or. en
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Ändringsförslag 2
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Roman Haider, Markus Buchheit
för ID-gruppen

Betänkande A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Genomförandet av den gemensamma handelspolitiken – årsrapport 2018
2019/2197(INI)

Förslag till resolution
Punkt 43

Förslag till resolution Ändringsförslag

43. Europaparlamentet påminner om 
den positiva utvecklingen när det gäller 
handelsavtalet mellan EU och Kanada 
(Ceta). Parlamentet noterar att under det 
första hela kalenderår då avtalet 
tillämpades, ökade den bilaterala handeln 
med varor, inklusive jordbruksbaserade 
livsmedelsprodukter, med 10,3 % jämfört 
med genomsnittet under de tre föregående 
åren. Parlamentet påminner om att EU:s 
handelsöverskott med Kanada ökade med 
60 % och skapade ytterligare möjligheter 
för våra exportörer. Parlamentet påminner 
också om att sedan avtalets preliminära 
ikraftträdande har de två parterna skapat 
ett stabilt partnerskap genom att 
komplettera den ursprungliga texten med 
viktiga rekommendationer om handel, 
klimatåtgärder och Parisavtalet, handel 
och jämställdhet samt små och medelstora 
företag, och anser att detta visar på 
dynamiken i genomförandet av ett 
handelsavtal. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att till parlamentet 
översända nyare uppgifter om EU:s små 
och medelstora företags export och avtalets 
övergripande hållbarhet. Parlamentet 
påminner om vikten av att stärka 
genomförandet och uppföljningen av 
kapitlet om handel och hållbar utveckling.

43. Europaparlamentet påminner om att 
det finns en viss positiv utveckling när det 
gäller handelsavtalet mellan EU och 
Kanada (Ceta). Parlamentet noterar att 
under det första hela kalenderår då avtalet 
tillämpades, ökade den bilaterala handeln 
med varor, inklusive jordbruksbaserade 
livsmedelsprodukter, med 10,3 % jämfört 
med genomsnittet under de tre föregående 
åren. Parlamentet påminner om att EU:s 
handelsöverskott med Kanada ökade med 
60 % och skapade ytterligare möjligheter 
för våra exportörer. Parlamentet är 
emellertid särskilt oroat över resultatet av 
slutrapporten av en granskning som 
genomfördes i Kanada från den 9 
september 2019 till den 20 september 2019 
för att utvärdera kontrollsystemen för 
produktion av nöt- och griskött avsett för 
export till Europeiska unionen. Rapporten 
offentliggjordes av kommissionens 
generaldirektorat för hälsa och 
livsmedelssäkerhet och konstaterade att 
systemet för spårbarhet för hormonfria 
nötkreatur som är berättigade till EU-stöd 
innehöll ett antal brister och att databaser 
för nötkreatur innehåller ofullständig 
information om förflyttningar av djur och 
möjliggör inte en övergripande översikt av 
spårbarheten för nötkreatur som är 
berättigade till EU-stöd. Parlamentet är 
därför mycket oroat över att det finns en 
tydlig risk för att kött från djur som 
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utfodrats med hormoner kan komma in 
på den inre marknaden, i strid mot alla 
EU:s normer och standarder, vilket kastar 
allvarliga tvivel över liknande system och 
kontroller i frihandelsavtal. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att till 
parlamentet översända nyare uppgifter om 
EU:s små och medelstora företags export 
och avtalets övergripande hållbarhet. 
Parlamentet påminner om vikten av att 
stärka genomförandet och uppföljningen av 
kapitlet om handel och hållbar utveckling.

Or. en


