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5.12.2018 A8-0367/1 

Amendamentul  1 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (rezoluție) 

2018/0091M(NLE) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. consideră că acest acord are o 

importanță strategică și bilaterală majoră și 

este un semnal oportun în sprijinul 

comerțului deschis, echitabil și bazat pe 

reguli și promovează, în același timp, 

standarde înalte în domeniul mediului, 

siguranței alimentare, protejării 

consumatorilor și drepturilor lucrătorilor 

într-o perioadă în care ordinea 

internațională se confruntă cu probleme 

generate de protecționism; avertizează că 

protecționismul nu este fezabil și că status 

quo-ul în domeniul politicii comerciale nu 

mai poate fi menținut; 

1. Consideră că acest acord are o 

importanță strategică și bilaterală majoră; 

constată, cu toate acestea, că, în contextul 

actual caracterizat de urgența realizării 

Agendei 2030 a ONU pentru dezvoltare 

sustenabilă, de creșterea 

protecționismului și de îngrijorările 

justificate ale cetățenilor cu privire la 

mondializarea inechitabilă, status quo-ul 

în politica comercială nu mai este 

justificat; regretă faptul că Comisia 

subestimează o astfel de provocare și 

consideră că acest ALS reprezintă o 

ocazie ratată pentru UE de a-și reorienta 

în mod adecvat politica comercială; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/2 

Amendamentul  2 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (rezoluție) 

2018/0091M(NLE) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. subliniază faptul că acordul 

promovează cele mai bune practici pentru 

oferirea de alimente și produse alimentare 

sigure și de înaltă calitate pentru 

consumatori; subliniază că nicio dispoziție 

din acord nu împiedică aplicarea 
principiului precauției în UE, așa cum se 

prevede în Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene; salută includerea în 

acord a unei trimiteri clare la abordarea 

bazată pe precauție; subliniază că acordul 

nu trebuie, în niciun caz, să pericliteze 

etichetarea precisă, ușor de înțeles și 

conformă cerințelor UE a produselor 

alimentare; invită ambii parteneri ca în 

cadrul punerii în aplicare a acordului să 

îmbunătățească protecția și bunăstarea 

consumatorilor și siguranța alimentară și 

invită Comisia să includă dispoziții 

specifice și ferme privind protecția 

consumatorilor în toate acordurile 

comerciale viitoare ale UE; 

8. Reamintește că principiul 

precauției, deși este consacrat în tratatele 

UE, nu este protejat în mod adecvat, 

deoarece actualele acorduri comerciale 

multilaterale și bilaterale nu oferă o 

recunoaștere juridică deplină; 

reamintește, de asemenea, că UE a 

pierdut deja două litigii juridice la nivelul 

OMC, pe baza principiului precauției1a și 

își exprimă îngrijorarea cu privire la 

riscul unor efecte de descurajare asupra 

viitoarelor măsuri de reglementare ale 

UE; regretă faptul că Comisia nu a reușit 

să stabilească standarde adecvate de 

protecție a principiului precauției în 

cadrul APE și subliniază că acest lucru ar 

trebui să constituie un interes ofensiv 

major al UE în cadrul tuturor 

negocierilor comerciale actuale și 

viitoare; invită ambii parteneri ca în cadrul 

punerii în aplicare a acordului să 

îmbunătățească protecția și bunăstarea 

consumatorilor și siguranța alimentară și 

invită Comisia să includă dispoziții 

specifice și ferme privind protecția 

consumatorilor în toate acordurile 

comerciale viitoare ale UE; 

 _________________ 

 1a Aprobarea de către UE și 

comercializarea a produselor 

biotehnologice DS291, CE-Hormoni 
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DS26. 
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5.12.2018 A8-0367/3 

Amendamentul  3 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (rezoluție) 

2018/0091M(NLE) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. subliniază că ambele părți s-au 

angajat să asigure niveluri ridicate de 

protecție a mediului și a muncii și că aceste 

standarde înalte nu ar trebui să fie 

considerate bariere în calea comerțului, 

remarcând totodată că acordul specifică 

clar că standardele de muncă și de mediu 

nu pot fi relaxate sau reduse pentru a atrage 

comerțul și investițiile; reamintește 

obiectivul de dezvoltare durabilă 5 din 

Agenda 2030 a ONU pentru dezvoltare 

durabilă; salută faptul că atât Japonia, cât și 

UE au aderat la Declarația de la Buenos 

Aires privind femeile și comerțul și invită 

ambele părți să își întărească 

angajamentele privind genul și comerțul în 

contextul acestui acord, inclusiv dreptul la 

remunerație egală; așteaptă ca UE și 

Japonia să facă tot ce este necesar pentru 

a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă 

în toate acțiunile lor, inclusiv prin 

intermediul prezentului acord; solicită 

Comisiei să efectueze o evaluare ex post a 

impactului asupra dezvoltării durabile 

după trei ani de implementare a acordului; 

9. subliniază că ambele părți s-au 

angajat să asigure niveluri ridicate de 

protecție a mediului și a muncii și că aceste 

standarde înalte nu ar trebui să fie 

considerate bariere în calea comerțului, 

remarcând totodată că acordul specifică 

clar că standardele de muncă și de mediu 

nu pot fi relaxate sau reduse pentru a atrage 

comerțul și investițiile; reamintește 

obiectivul de dezvoltare durabilă 5 din 

Agenda 2030 a ONU pentru dezvoltare 

durabilă; salută faptul că atât Japonia, cât și 

UE au aderat la Declarația de la Buenos 

Aires privind femeile și comerțul și invită 

ambele părți să își întărească 

angajamentele privind genul și comerțul în 

contextul acestui acord, inclusiv dreptul la 

remunerație egală; consideră că ALS nu ar 

trebui să constituie un scop în sine, ci ar 

trebui mai degrabă să fie un mijloc de 

realizare și de punere în aplicare a 

obiectivelor de dezvoltare durabilă, 

inclusiv a Acordului de la Paris; solicită 

Comisiei să efectueze o evaluare ex post a 

impactului asupra sustenabilității la trei 

ani de la începerea punerii în aplicare a 

acordului și, ulterior, în mod regulat, 

pentru a asigura compatibilitatea APE cu 

ODD; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/4 

Amendamentul  4 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (rezoluție) 

2018/0091M(NLE) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. salută angajamentul față de punerea 

în aplicare efectivă a Acordului de la Paris 

de combatere a schimbărilor climatice și a 

altor acorduri multilaterale în domeniul 

mediului, precum și față de gestionarea 

sustenabilă a pădurilor (inclusiv 

combaterea exploatării forestiere ilegale) și 

a pescuitului (combaterea pescuitului 

ilegal, nedeclarat și nereglementat); 

subliniază că legislația și standardele UE 

rămân aplicabile produselor importate pe 

piața UE și că, în special, Regulamentul 

UE privind lemnul [Regulamentul (UE) 

nr. 995/2010] interzice introducerea 

lemnului recoltat ilegal pe piața UE și 

instituie un sistem obligatoriu de due 

diligence; invită ambele părți să coopereze 

îndeaproape, în temeiul capitolului privind 

dezvoltarea durabilă, făcând schimb de 

bune practici și întărind punerea în 

aplicare a legislației în aceste domenii, 

inclusiv privind cele mai eficiente măsuri 

de combatere a exploatării ilegale a 

lemnului și privind creșterea atenției 

acordate prevenirii exporturilor de lemn 

recoltat ilegal din UE către Japonia; 

10. salută angajamentul față de punerea 

în aplicare efectivă a Acordului de la Paris 

de combatere a schimbărilor climatice și a 

altor acorduri multilaterale în domeniul 

mediului, precum și față de gestionarea 

sustenabilă a pădurilor (inclusiv 

combaterea exploatării forestiere ilegale) și 

a pescuitului (combaterea pescuitului 

ilegal, nedeclarat și nereglementat); 

subliniază că legislația și standardele UE 

rămân aplicabile produselor importate pe 

piața UE și că, în special, Regulamentul 

UE privind lemnul (EUTR) 

(Regulamentul (UE) nr. 995/2010) 

interzice introducerea lemnului recoltat 

ilegal pe piața UE și instituie un sistem 

obligatoriu de due diligence; invită ambele 

părți să inițieze imediat o cooperare 

strânsă în temeiul capitolului privind 

dezvoltarea durabilă care vizează 

adoptarea fără întârziere de către Japonia 

a unei legislații echivalente cu EUTR; 

regretă decizia Comisiei de a nu solicita 

încetarea vânătorii de balene în cadrul 

negocierilor; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/5 

Amendamentul  5 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (rezoluție) 

2018/0091M(NLE) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. reamintește că Curtea de Justiție a 

Uniunii Europene a declarat, la punctul 

161 din Avizul nr. 2/15 privind Acordul de 

liber schimb UE-Singapore, că capitolele 

privind comerțul și dezvoltarea durabilă au 

un efect direct și imediat asupra comerțului 

și că o încălcare a dispozițiilor privind 

dezvoltarea durabilă autorizează cealaltă 

parte să înceteze sau să suspende 

liberalizarea prevăzută în celelalte 

dispoziții ale Acordului de liber schimb; 

salută includerea în capitolul referitor la 

dezvoltarea durabilă a unei clauze de 

revizuire și invită Comisia să utilizeze în 

mod adecvat această clauză pentru a 

consolida forța executorie și eficacitatea 

dispozițiilor referitoare la muncă și 

mediu, inclusiv cu luarea în considerare, 

printre alte metode de punere în aplicare 

și ca soluție de ultimă instanță, a unui 

mecanism de sancțiuni; invită ambele 

părți să nu aștepte până când va fi 

declanșată clauza de revizuire pentru a 

lua măsuri în vederea unei puneri în 

aplicare eficiente, astfel încât să se 

asigure că acest APE este un acord de 

pionierat care asigură cea mai mare 

protecție posibilă; invită Comisia să 

monitorizeze angajamentele asumate în 

cadrul capitolului privind comerțul și 

dezvoltarea durabilă și să coopereze cu 

Japonia la punerea în aplicare a acestora, 

13. Reamintește că scopul capitolelor 

privind comerțul și dezvoltarea durabilă 

(TSD) este să garanteze că acordurile 

comerciale reprezintă un mijloc de 

realizare a obiectivelor de dezvoltare 

durabilă și consideră că, pentru a nu 

contrazice un astfel de scop, capitolele 

respective trebuie să fie pe deplin 

aplicabile, la fel ca orice alte părți ale 

unui ALS; reamintește că Curtea de 

Justiție a Uniunii Europene a statuat, la 

punctul 161 din Avizul nr. 2/15 privind 

Acordul de liber schimb UE-Singapore, că 

capitolele privind comerțul și dezvoltarea 

durabilă au un efect direct și imediat asupra 

comerțului și că o încălcare a dispozițiilor 

privind dezvoltarea durabilă autorizează 

cealaltă parte să înceteze sau să suspende 

liberalizarea prevăzută în celelalte 

dispoziții ale Acordului de liber schimb; 

invită Comisia să activeze imediat clauza 

de reexaminare a capitolului TSD din 

cadrul APE, precum și să reexamineze 

abordarea sa generală privind toate ALS, 
pentru a introduce suspendarea 

preferințelor comerciale sau a altor tipuri 

de sancțiuni în cazul încălcării 

angajamentelor; 
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pe baza documentului neoficial în 15 

puncte al Comisiei referitor la 

implementarea comerțului și dezvoltării 

durabile; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/6 

Amendamentul  6 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (rezoluție) 

2018/0091M(NLE) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. subliniază faptul că APE reafirmă 

dreptul autorităților statelor membre de a 

defini, furniza și reglementa pe deplin 

serviciile publice la nivel local, regional 

sau național și că o listă negativă, astfel 

cum este prevăzută în prezentul acord, nu 

împiedică guvernele să readucă serviciile 

privatizate în sectorul public sau să creeze 

în mod liber noi utilități publice; 

consideră, în principiu, că folosirea unei 

abordări tip „listă pozitivă” după 

exemplul GATS al OMC este întotdeauna 

preferabilă; ia act de angajamentul 

asumat de ambele părți în cadrul APE de 

a proteja gestionarea apelor publice ca 

parte a scutirii generale a serviciilor 

publice; 

14. subliniază faptul că APE ar trebui 

să mențină dreptul autorităților statelor 

membre de a defini, de a furniza și de a 

reglementa serviciile publice la nivel local, 

regional sau național; consideră că o listă 

negativă limitează dreptul de a reglementa 

deoarece impune autorităților naționale 
să determine, în momentul negocierilor, 

toate nevoile de reglementare viitoare și 

că clauzele care interzic revenirea la 

sectorul public a unui serviciu anterior 

privatizat („ratchet”) și, respectiv 

„standstill”, care prevăd statu-quo-ul, 

interzic, în principiu, să se revină la 

niveluri de liberalizare mai puțin 

favorabile; solicită Comisiei să revină la o 

abordare bazată pe o listă pozitivă în 

cadrul tuturor negocierilor actuale și 

viitoare; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/7 

Amendamentul  7 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (rezoluție) 

2018/0091M(NLE) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14a. Consideră că actuala clauză 

privind „utilitatea publică” nu oferă o 

protecție deplină și adecvată a dreptului 

de a reglementa serviciile publice, așa 

cum a recunoscut deja Parlamentul în 

rezoluțiile sale anterioare1b; îndeamnă 

Comisia să ia în considerare revizuirea 

abordării sale în vederea excluderii 

serviciilor de interes general și a 

serviciilor de interes economic general din 

toate ALS, pe baza unei clauze de 

„serviciu public”, întemeiată în mod 

explicit pe principiile tratatelor UE; 

 _________________ 

 1b Rezoluția Parlamentului European din 

3 februarie 2016 conținând 

recomandările Parlamentului European 

adresate Comisiei privind negocierile pe 

marginea Acordului privind comerțul cu 

servicii (TiSA) (2015/2233(INI)), 

P8_TA(2016)0041.  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/8 

Amendamentul  8 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (rezoluție) 

2018/0091M(NLE) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. subliniază că acordul menține, din 

motive prudențiale și de supraveghere, 

dreptul suveran de a reglementa sectoarele 

financiar și bancar; solicită ambilor 

parteneri să utilizeze forul de reglementare 

financiară pentru a ameliora sistemul 

financiar mondial; 

17. subliniază că acordul ar trebui să 

mențină, din motive prudențiale și de 

supraveghere, dreptul suveran de a 

reglementa sectoarele financiar și bancar și 

reamintește că dispozițiile din capitolul 

privind serviciile financiare se întemeiază 

pe GATS, care datează din 1995; constată 

cu îngrijorare că UE a inclus pe lista 

serviciilor care vor fi liberalizate acele 

produse financiare care s-au aflat la 

originea crizei financiare (și anume swap-

uri pe risc de credit, titluri garantate cu 

active, produse derivate cum ar fi 

contractele futures și opțiunile); regretă 

că acest ALS a ratat ocazia de a face 

compatibilă liberalizarea comerțului cu 

servicii financiare cu modelele de 

reglementare post-criză prin utilizarea 

unei liste pozitive de servicii financiare, 

recomandată, de asemenea, de 

Parlamentul European pe baza activității 

Comisia sale PANA1c; regretă includerea 

unei dispoziții foarte ambițioase privind 

noile servicii financiare, confirmând 

intenția de a liberaliza și a extinde 

sectorul financiar, în contradicție cu 

abordarea post-criză de a limita mai 

degrabă inovarea financiară; 

 _________________ 

 1c Recomandarea Parlamentului 

European din 13 decembrie 2017 adresată 
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Consiliului și Comisiei în urma anchetei 

privind spălarea de bani, evitarea 

sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală 

(2016/3044(RSP), P8_TA-

PROV(2017)0491  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/9 

Amendamentul  9 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (rezoluție) 

2018/0091M(NLE) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. subliniază că cooperarea în materie 

de reglementare este voluntară și nu 

limitează în niciun fel dreptul de a 

reglementa; reamintește că dispozițiile 

corespunzătoare trebuie puse în aplicare cu 

respectarea deplină a prerogativelor 

colegiuitorilor; salută faptul că capitolul 

privind cooperarea în materie de 

reglementare prevede în mod clar 

obligativitatea respectării depline a 

principiilor stabilite în TFUE, cum ar fi 

principiul precauției; 

19. subliniază că cooperarea în materie 

de reglementare este voluntară și nu ar 

trebui să limiteze în niciun fel dreptul de a 

reglementa; reamintește că dispozițiile 

corespunzătoare trebuie puse în aplicare cu 

respectarea deplină a prerogativelor 

colegiuitorilor; evidențiază dispoziția din 

capitolul privind cooperarea în materie de 

reglementare potrivit căreia măsurile de 

reglementare nu pot constitui o barieră 

mascată în calea comerțului, fapt care 

presupune o cântărire și o echilibrare a 

ceea ce este proporțional și necesar, pe de 

o parte, și a ceea ce poate constitui un 

obiectiv legitim de politică, pe de altă 

parte; este îngrijorat că cooperarea în 

materie de reglementare din cadrul ALS 

riscă să determine echilibrul delicat dintre 

reglementarea interesului public și 

eliminarea barierelor din calea 

comerțului să încline în favoarea acesteia 

din urmă; regretă faptul că dispozițiile din 

capitol potrivit cărora principiile stabilite 

în TFUE, cum ar fi principiul precauției, 

trebuie respectate pe deplin se aplică 

numai cooperării în materie de 

reglementare, în timp ce cele mai 

importante dispoziții sunt incluse în 

capitolele privind măsurile sanitare și 

fitosanitare (SPS) și barierele tehnice în 

calea comerțului (TBT); 
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5.12.2018 A8-0367/10 

Amendamentul  10 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (rezoluție) 

2018/0091M(NLE) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. solicită transparență în funcționarea 

comitetului de cooperare în materie de 

reglementare și o implicare adecvată a 

tuturor părților interesate, în special a 

sindicatelor și a organizațiilor societății 

civile, aceste măsuri trebuind considerate 

condiții prealabilă pentru creșterea 

încrederii publicului în acord și în 

implicațiile acestuia; atrage atenția că 

Parlamentul European ar trebui să fie 

informat periodic cu privire la deciziile 

luate în cadrul comitetului de cooperare în 

materie de reglementare; 

20. solicită transparență în funcționarea 

comitetului de cooperare în materie de 

reglementare și o implicare adecvată a 

tuturor părților interesate, în special a 

sindicatelor și a organizațiilor societății 

civile, aceste măsuri trebuind considerate 

condiții prealabilă pentru creșterea 

încrederii publicului în acord și în 

implicațiile acestuia; subliniază că 

Parlamentul ar trebui informat în mod 

sistematic cu privire la deciziile luate în 

cadrul comitetului de cooperare în materie 

de reglementare, precum și înainte și după 

fiecare reuniune a forumului de 

cooperare în materie de reglementare a 

APE; 

Or. en 



 

AM\1171346RO.docx  PE631.563v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

5.12.2018 A8-0367/11 

Amendamentul  11 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (rezoluție) 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. ia act de faptul că negocierile 

continuă cu privire la un acord de investiții 

separat, pe care Parlamentul îl va 

monitoriza îndeaproape; ia act de faptul 

că Comisia a introdus în acordurile cu alți 

parteneri un sistem jurisdicțional în 

materie de investiții, în așteptarea 

înființării unei instanțe multilaterale în 

domeniul investițiilor; reiterează faptul că 

vechiul mecanism privat de soluționare a 

litigiilor dintre investitori și stat (ISDS) 

este inacceptabil și că nu există niciun 

mandat pentru a reveni la acesta; 

21. ia act de faptul că negocierile 

continuă cu privire la un acord de investiții 

separat; observă că sistemul jurisdicțional 

în materie de investiții (ICS) va perpetua 

un nivel ridicat de protecție a investițiilor 

fără un nivel corespunzător al obligațiilor 

impuse investitorilor, în temeiul unor 

drepturi substanțiale ale investitorilor 

care slăbesc în mod sistematic dreptul 

părților de a reglementa și a urmări 

obiective de politici publice legitime; 

subliniază că ICS nu reformează cele mai 

controversate dispoziții de fond ale 

protecției investițiilor străine, în special 

principiile „exproprierii indirecte”, 

„așteptărilor legitime” și „tratamentului 

corect și echitabil”; 

Or. en 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21a. invită Comisia să stopeze 

negocierile privind acordul de protecție a 

investițiilor; 

Or. en 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25a. ia act de îmbunătățirile în ceea ce 

privește transparența, accesul la 

documente și implicarea societății civile în 

negocierile comerciale care au avut loc în 

cursul actualei legislaturi; solicită ca toți 

deputații în Parlamentul European să 

aibă acces deplin la textele de negociere 

consolidate și invită Comisia să insiste 

întotdeauna și să acorde prioritate 

divulgării și publicării acestor documente 

în cadrul tuturor negocierilor; 

Or. en 

 


