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12.3.2019 B8-0163/7

Amendamentul 7
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
în numele Grupului ENF

Propunere de rezoluție B8-0163/2019
Bernd Lange
în numele Comisiei pentru comerț internațional
Recomandările privind deschiderea negocierilor comerciale dintre UE și SUA

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât negocierile privind TTIP au 
indicat în mod clar că, în această etapă, 
condițiile politice și economice pentru un 
acord comercial cuprinzător între UE și 
SUA nu sunt întrunite din cauza 
complexității și abordărilor și normelor 
comerciale diferite ale celor două părți; 
întrucât, totuși, experiențele anterioare au 
arătat că acorduri limitate ar putea fi 
încheiate cu rezultate pozitive;

K. întrucât negocierile privind TTIP au 
indicat în mod clar că, în această etapă, 
condițiile politice și economice pentru un 
acord comercial cuprinzător între UE și 
SUA nu sunt întrunite din cauza 
complexității și abordărilor și normelor 
comerciale diferite ale celor două părți; 
întrucât Uniunea Europeană este deschisă 
semnării unor acorduri limitate care ar 
putea fi benefice pentru industriile 
europene;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/8

Amendamentul 8
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
în numele Grupului ENF

Propunere de rezoluție B8-0163/2019
Bernd Lange
în numele Comisiei pentru comerț internațional
Recomandările privind deschiderea negocierilor comerciale dintre UE și SUA

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. ia act de Declarația comună SUA-
UE din 25 iulie 2018; reamintește că 
scopul acestei declarații este de a evita 
escaladarea tensiunilor comerciale; regretă 
că, anterior vizitei, Parlamentul European 
nu a fost informat cu privire la conținutul și 
obiectivele declarației;

1. ia act de Declarația comună SUA-
UE din 25 iulie 2018; reamintește că 
scopul acestei declarații este de a evita 
escaladarea tensiunilor comerciale; regretă 
că, anterior vizitei, Parlamentul European 
nu a fost informat cu privire la conținutul și 
obiectivele declarației; reamintește că 
președintele Comisiei Europene, Jean-
Claude Juncker, și comisarul Cecilia 
Malmström au mers în SUA fără să fi fost 
mandatați în prealabil nici de Consiliul 
Uniunii Europene, nici de Parlamentul 
European;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/9

Amendamentul 9
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
în numele Grupului ENF

Propunere de rezoluție B8-0163/2019
Bernd Lange
în numele Comisiei pentru comerț internațional
Recomandările privind deschiderea negocierilor comerciale dintre UE și SUA

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reiterează faptul că UE nu ar trebui 
să negocieze cu SUA sub amenințări; 
remarcă, totuși, că recomandările de a 
deschide negocierile pentru încheierea unui 
acord care să respecte normele OMC sunt 
esențiale pentru menținerea și punerea 
integrală în aplicare a angajamentelor 
convenite între UE și SUA în Declarație;

2. reiterează faptul că UE nu ar trebui 
să negocieze cu SUA sub amenințări; 
remarcă totuși că recomandările de a 
deschide negocierile pentru încheierea unui 
acord care să respecte normele OMC sunt 
esențiale pentru menținerea și punerea 
integrală în aplicare a angajamentelor 
convenite între UE și SUA în Declarație, 
care constau în creșterea importurilor 
Uniunii de boabe de soia din SUA și în 
importarea de gaz natural lichefiat (GNL) 
pentru diversificarea aprovizionării cu 
energie a UE;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/10

Amendamentul 10
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
în numele Grupului ENF

Propunere de rezoluție B8-0163/2019
Bernd Lange
în numele Comisiei pentru comerț internațional
Recomandările privind deschiderea negocierilor comerciale dintre UE și SUA

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. ia act de faptul că obiectivele de 
negociere specifice ale SUA pentru 
deschiderea negocierilor SUA-UE vizează 
asigurarea unui acces generalizat la piața 
UE pentru produsele agricole din SUA prin 
reducerea sau eliminarea taxelor la import, 
precum și prin reducerea barierelor legate 
de diferențele între reglementări și 
standarde; subliniază că agricultura nu face 
obiectul Declarației comune; ia act de 
faptul că proiectul de mandat de negociere 
al Comisiei se concentrează strict asupra 
eliminării taxelor la import pentru bunurile 
industriale, inclusiv pentru sectorul 
automobilelor, în vreme ce produsele 
agricole sunt excluse; ia act de faptul că 
Comisia a pregătit terenul pentru creșterea 
cotei de piață a UE la soia de la 9 % la 75 
% în perioada cuprinsă între august 2017 și 
ianuarie 2019;

7. ia act de faptul că obiectivele de 
negociere specifice ale SUA pentru 
deschiderea negocierilor SUA-UE vizează 
asigurarea unui acces generalizat la piața 
UE pentru produsele agricole din SUA prin 
reducerea sau eliminarea taxelor la import, 
precum și prin reducerea barierelor legate 
de diferențele între reglementări și 
standarde; subliniază că agricultura nu face 
obiectul Declarației comune; ia act de 
faptul că, chiar dacă proiectul de mandat 
de negociere al Comisiei se concentrează 
strict asupra eliminării taxelor la import 
pentru bunurile industriale, inclusiv pentru 
sectorul automobilelor, în vreme ce 
produsele agricole sunt excluse, este totuși 
preocupat de această situație duală, 
deoarece Comisia a pregătit terenul pentru 
creșterea cotei de piață a UE la soia de la 
9 % la 75 % în perioada cuprinsă între 
august 2017 și ianuarie 2019;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/11

Amendamentul 11
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
în numele Grupului ENF

Propunere de rezoluție B8-0163/2019
Bernd Lange
în numele Comisiei pentru comerț internațional
Recomandările privind deschiderea negocierilor comerciale dintre UE și SUA

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. remarcă faptul că Comisia ar 
trebui să își asume un angajament foarte 
clar pentru a se asigura că bunurile 
agricole vor fi excluse, prin orice 
mijloace, de la potențiale negocieri 
viitoare;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/12

Amendamentul 12
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
în numele Grupului ENF

Propunere de rezoluție B8-0163/2019
Bernd Lange
în numele Comisiei pentru comerț internațional
Recomandările privind deschiderea negocierilor comerciale dintre UE și SUA

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că încheierea unui acord 
comercial și de evaluare a conformității cu 
SUA în condițiile menționate mai sus nu 
reflectă principiile generale ale acordurilor 
comerciale ale UE; consideră, cu toate 
acestea, că, având în vedere împrejurările 
excepționale, deschiderea negocierilor 
pentru un acord cu un domeniu de aplicare 
limitat și conținând puncte nenegociabile 
cu SUA are potențialul de a produce un 
rezultat care ar putea fi în interesul 
cetățenilor europeni, al societăților și al 
întreprinderilor, în special al IMM-urilor, 
ar putea genera creștere economică și, de 
asemenea, ar putea crea un climat mai 
favorabil între parteneri care i-ar putea 
ajuta să abordeze împreună problemele 
globale, inclusiv reforma OMC, 
contribuind la depășirea blocajului 
comercial actual, însă acesta poate avea 
succes și poate fi în conformitate cu o 
politică comercială a UE bazată pe valori 
doar dacă sunt îndeplinite următoarele 
condiții minime:
(1) anularea taxelor la import la aluminiu și 
oțel în conformitate cu secțiunea 232 din 
Legea privind extinderea comerțului a 
SUA din 1962 înainte de încheierea 
acordului;
(2) un proces amplu de consultare cu 
societatea civilă și o evaluare a impactului 

12. consideră că negocierile privind un 
acord comercial cu SUA în condițiile 
menționate mai sus nu reflectă principiile 
generale ale acordurilor comerciale ale UE; 
consideră, cu toate acestea, că, având în 
vedere împrejurările excepționale, 
deschiderea negocierilor cu SUA pentru un 
acord cu un domeniu de aplicare limitat și 
conținând puncte nenegociabile ar putea fi 
în interesul cetățenilor și întreprinderilor 
europene, deoarece va contribui la 
depășirea impasului comercial actual, însă 
acesta poate avea succes și poate fi în 
conformitate cu o politică comercială a UE 
bazată pe valori doar dacă sunt îndeplinite 
următoarele condiții prealabile minime:
(1) anularea taxelor la import la aluminiu și 
oțel și retragerea amenințării de impunere 
a unor taxe pentru autoturisme și piese de 
schimb pentru autoturisme și pentru alte 
produse înainte de începerea negocierilor;
(2) un proces amplu de consultare cu 
societatea civilă și o evaluare a impactului 
acordului propus, inclusiv a potențialului 
său impact asupra emisiilor de CO2, în 
conformitate cu angajamentele asumate 
în cadrul Acordului de la Paris și al altor 
acorduri multilaterale în domeniul 
mediului;
(3) un angajament clar de a include 
autoturismele și piesele de schimb pentru 
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asupra dezvoltării durabile a acordului 
propus, precum și luarea în considerare a 
evaluărilor de impact și a studiilor 
realizate deja în acest domeniu;

autoturisme în cadrul negocierilor și de a 
ține seama în mod corespunzător de 
aspectele sensibile ale sectorului 
pescuitului din Europa;
(4) un angajament clar de a exclude 
agricultura de la negocieri;
(5) mai multă claritate cu privire la modul 
în care vor fi abordate regulile de origine 
în cadrul negocierilor;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/13

Amendamentul 13
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
în numele Grupului ENF

Propunere de rezoluție B8-0163/2019
Bernd Lange
în numele Comisiei pentru comerț internațional
Recomandările privind deschiderea negocierilor comerciale dintre UE și SUA

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită, prin urmare, Consiliul să 
țină seama de aceste considerente la 
adoptarea directivelor de negociere și să 
garanteze:
– existența unui angajament clar în 
mandatul UE de a include în negocieri 
autovehiculele și piesele auto;
– mai multă claritate cu privire la 
modul în care vor fi abordate regulile de 
origine în cadrul negocierilor;
– excluderea de la negocieri a 
agriculturii;
– includerea unei clauze de 
suspendare în mandatul de negociere care 
să fie aplicată în orice moment în cazul în 
care SUA ar impune taxe la import 
suplimentare sau alte măsuri comerciale 
restrictive asupra produselor UE, fie în 
temeiul secțiunii 232 din Legea privind 
extinderea comerțului din 1962, fie în 
temeiul secțiunii 301 din Legea 
comerțului din 1974 sau în temeiul 
oricărei legi similare a SUA, în timpul 
negocierilor sau înainte de începerea 
acestora;

13. invită, prin urmare, Consiliul să nu 
aprobe directivele de negociere în forma 
lor actuală;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/14

Amendamentul 14
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
în numele Grupului ENF

Propunere de rezoluție B8-0163/2019
Bernd Lange
în numele Comisiei pentru comerț internațional
Recomandările privind deschiderea negocierilor comerciale dintre UE și SUA

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită Consiliul să revoce 
directivele de negociere pentru un 
Parteneriat transatlantic pentru comerț și 
investiții (TTIP) cu Statele Unite înainte 
de adoptarea unui nou mandat privind 
negocierile comerciale dintre UE și SUA;

Or. en


