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6.2.2019 A8-0048/1

Amendamentul 1
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0048/2019
David Martin
Acordul de liber schimb între UE și Singapore (rezoluție)
(2018/0093M(NLE))

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. reamintește, în legătură cu 
liberalizarea serviciilor financiare, că 
acordul include o clauză de excepție 
prudențială care le permite părților să 
adopte sau să mențină măsuri din motive 
prudențiale și, în special, să protejeze 
deponenții și investitorii și să asigure 
integritatea și stabilitatea sistemelor 
financiare ale părților;

8. reamintește, în legătură cu 
liberalizarea serviciilor financiare, că 
acordul include o clauză de excepție 
prudențială care le permite părților să 
adopte sau să mențină măsuri din motive 
prudențiale și, în special, să protejeze 
deponenții și investitorii și să asigure 
integritatea și stabilitatea sistemelor 
financiare ale părților; este însă consternat 
de faptul că ALS limitează utilizarea 
clauzei de excepție prudențială pentru 
serviciile financiare printr-un test „al 
necesității”;
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6.2.2019 A8-0048/2

Amendamentul 2
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0048/2019
David Martin
Acordul de liber schimb între UE și Singapore (rezoluție)
(2018/0093M(NLE))

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 8a. reamintește că Singapore este un 
centru financiar mondial; prin urmare, 
este preocupat de faptul că ALS conține o 
definiție foarte generală a serviciilor 
financiare, acoperind datoria suverană și 
piețele nereglementate pentru produse 
derivate și valori mobiliare, și interzice 
măsurile de prevenire a riscurilor 
sistemice în sectorul financiar, cum ar fi 
posibilitatea de a impune un plafon 
pentru activele instituțiilor financiare, de 
a separa băncile care oferă servicii 
bancare cu amănuntul și cele de investiții, 
de a limita participările băncilor 
tradiționale la capitalul instituțiilor mai 
puțin reglementate, de a permite 
instituțiilor financiare să opereze doar ca 
filiale sau de a permite utilizarea 
produselor derivate numai în scopul 
atenuării riscurilor; subliniază că 
angajamentele UE privind serviciile 
financiare ar putea afecta eficacitatea 
reglementărilor mai prudente ale UE, 
cum ar fi Regulamentul privind 
întreprinderile-mamă unice cu privire la 
cerințele de capital pentru furnizorii 
străini de servicii financiare de 
importanță sistemică;
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6.2.2019 A8-0048/3

Amendamentul 3
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0048/2019
David Martin
Acordul de liber schimb între UE și Singapore (rezoluție)
(2018/0093M(NLE))

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 13a. reamintește că angajamentele 
referitoare la fluxurile de date 
transfrontaliere de la capitolul 8 – 
inclusiv pentru serviciile financiare – nu 
prevăd suficiente garanții privind 
confidențialitatea datelor și sunt 
incompatibile cu regimul de protecție a 
datelor din UE; subliniază că ideea 
potrivit căreia comerțul electronic 
„trebuie să fie pe deplin compatibil cu 
standardele internaționale în materie de 
protecție a datelor” nu este deloc 
suficientă pentru a se putea respecta 
standardele europene de protecție a 
datelor; reamintește că capitolul privind 
comerțul electronic nu poate intra în 
vigoare înainte de a se ajunge la un acord 
privind protecția datelor, care să ridice 
standardele din Singapore la nivelul 
standardelor UE și să respecte pe deplin 
standardele UE;
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6.2.2019 A8-0048/4

Amendamentul 4
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0048/2019
David Martin
Acordul de liber schimb între UE și Singapore (rezoluție)
(2018/0093M(NLE))

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. salută semnarea de către Singapore, 
la 21 iunie 2017, a Acordului multilateral 
al autorităților competente (MCAA) pentru 
punerea în aplicare a standardului global 
pentru schimbul automat de informații în 
scopuri fiscale și notificarea trimisă OCDE 
la 30 iunie 2017 cu privire la intenția sa de 
a activa schimburi automate în temeiul 
acordului respectiv cu toate statele membre 
ale UE pentru care nu există un acord 
bilateral în același scop; constată că, deși a 
fost criticată de unele ONG-uri pentru că 
oferă stimulente fiscale întreprinderilor, 
Republica Singapore nu se află nici pe 
„lista neagră”, nici pe „lista de 
supraveghere” a țărilor și teritoriilor 
necooperante întocmită de Grupul de 
lucru pentru codul de conduită al UE;

9. salută semnarea de către Singapore, 
la 21 iunie 2017, a Acordului multilateral 
al autorităților competente (MCAA) pentru 
punerea în aplicare a standardului global 
pentru schimbul automat de informații în 
scopuri fiscale și notificarea trimisă OCDE 
la 30 iunie 2017 cu privire la intenția sa de 
a activa schimburi automate în temeiul 
acordului respectiv cu toate statele membre 
ale UE pentru care nu există un acord 
bilateral în același scop; reamintește, cu 
toate acestea, că ONG-uri independente 
precum Oxfam plasează Singapore pe o 
listă gri a paradisurilor fiscale la nivel 
mondial și că ALS, prin natura lui, le 
permite de fapt întreprinderilor 
multinaționale cu sediul în UE să practice 
evitarea sarcinilor fiscale și strategii de 
transfer al profiturilor;
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6.2.2019 A8-0048/5

Amendamentul 5
Yannick Jadot
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0048/2019
David Martin
Acordul de liber schimb între UE și Singapore (rezoluție)
(2018/0093M(NLE))

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. constată că Acordul de parteneriat 
și cooperare dintre UE și Singapore (APC) 
prevede posibilitatea ca UE să suspende 
ALS în cazul unor încălcări fundamentale 
ale drepturilor omului de către Singapore;

20. constată că Acordul de parteneriat 
și cooperare dintre UE și Singapore (APC) 
prevede posibilitatea ca UE să suspende 
ALS în cazul unor încălcări fundamentale 
ale drepturilor omului de către Singapore; 
reamintește, în acest context, atitudinea 
represivă a guvernelor din Singapore față 
de libertatea presei, categorie în care 
ocupă locul 153 din 175 de țări în 
clasamentul întocmit de Reporteri fără 
frontiere, și față de libertatea politică și 
libertățile civile, categorii în care țara 
ocupă locuri codașe în clasamentul 
respectiv; reamintește, de asemenea, că, 
pentru a fi respectată efectiv, dispoziția 
APC ar trebui să se reflecte în preambulul 
ALS și să facă obiectul mecanismului de 
soluționare a litigiilor prevăzut de acesta;
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