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Amendamentul 1
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Referirea 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Carta universală a 
drepturilor omului (1948) și alte 
instrumente ale Națiunilor Unite în 
domeniul drepturilor omului, îndeosebi 
pactele privind drepturile civile și politice 
(1966) și Pactul privind drepturile 
economice, sociale și culturale (1966), 
convenția privind eliminarea tuturor 
formelor de discriminare rasială (1965), 
convenția privind eliminarea tuturor 
formelor de discriminare față de femei
(1979) și convenția privind drepturile 
copilului (1989),

- având în vedere Declarația universală a 
drepturilor omului (1948) și alte 
instrumente ale Organizației Națiunilor 
Unite în domeniul drepturilor omului, 
îndeosebi Pactul privind drepturile civile și 
politice (1966) și Pactul privind drepturile 
economice, sociale și culturale (1966), 
Convenția privind eliminarea tuturor 
formelor de discriminare rasială (1965), 
Convenția privind eliminarea tuturor 
formelor de discriminare împotriva 
femeilor (1979) și Convenția cu privire la
drepturile copilului (1989); având în 
vedere documentul final al Summitului 
ONU privind Obiectivele de dezvoltare ale 
mileniului din 20-22 septembrie 2010 de 
la New York,

Or. en

Amendamentul 2
Kader Arif

Propunere de rezoluție
Referirea 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Carta universală a 
drepturilor omului (1948) și alte 
instrumente ale Națiunilor Unite în 
domeniul drepturilor omului, îndeosebi
pactele privind drepturile civile și politice
(1966) și drepturile economice, sociale și 
culturale (1966), convenția privind 
eliminarea tuturor formelor de discriminare 

- având în vedere Declarația universală a 
drepturilor omului (1948) și alte 
instrumente ale Organizației Națiunilor 
Unite în domeniul drepturilor omului, 
îndeosebi Pactul privind drepturile civile și 
politice (1966) și Pactul privind drepturile 
economice, sociale și culturale (1966), 
Convenția privind eliminarea tuturor 
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rasială (1965), convenția privind 
eliminarea tuturor formelor de discriminare
față de femei (1979) și convenția privind
drepturile copilului (1989),

formelor de discriminare rasială (1965), 
Convenția privind eliminarea tuturor 
formelor de discriminare împotriva 
femeilor (1979) și Convenția cu privire la
drepturile copilului (1989), precum și 
proiectul de declarație a Organizației 
Națiunilor Unite privind drepturile 
popoarelor indigene din 1994,

Or. fr

Amendamentul 3
Kader Arif

Propunere de rezoluție
Referirea 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Agenda Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM) privind 
munca decentă și Pactul global al OIM 
privind locurile de muncă, adoptate prin 
consens global la 19 iunie 2009 în cadrul 
Conferinței Internaționale a Muncii,

- având în vedere Agenda Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM) privind 
munca decentă și Pactul global al OIM 
privind locurile de muncă, adoptate prin 
consens global la 19 iunie 2009 în cadrul 
Conferinței Internaționale a Muncii, 
precum și Declarația OIM din 2008 
privind justiția socială pentru o 
globalizare echitabilă,

Or. fr

Amendamentul 4
Kader Arif

Propunere de rezoluție
Referirea 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere încheierea negocierilor
între UE și Columbia și Peru cu privire la 
un Acord comercial multilateral,

- având în vedere încheierea negocierilor
dintre UE, Columbia și Peru cu privire la 
un acord comercial multilateral, precum și 
cu țările din America Centrală,
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Or. fr

Amendamentul 5
Kader Arif

Propunere de rezoluție
Referirea 26 (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere convențiile 
internaționale privind mediul, precum 
Protocolul de la Montreal privind 
substanțele care epuizează stratul de ozon 
(1987), Convenția de la Basel privind 
controlul transporturilor transfrontaliere 
de deșeuri periculoase (1999), Protocolul 
de la Cartagena privind biosecuritatea 
(2000) și Protocolul de la Kyoto (1997),

Or. fr

Amendamentul 6
Kader Arif

Propunere de rezoluție
Referirea 26 (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- - având în vedere capitolul 13 din acordul 
de liber-schimb semnat în octombrie 2009 
între Uniunea Europeană și Coreea de 
Sud,

Or. fr

Amendamentul 7
Joe Higgins

Propunere de rezoluție
Considerentul A
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât legătura dintre comerț, 
drepturile omului și normele sociale și de 
mediu a devenit un element cheie al 
relațiilor economice și comerciale, făcând
parte integrantă din negocierile aferente 
acordurilor de liber-schimb;

A. întrucât legătura dintre comerț, 
drepturile omului și standardele sociale și 
de mediu ar trebui să devină un element 
cheie al relațiilor economice și comerciale 
și ar trebui să facă parte integrantă din 
negocierile aferente acordurilor de liber-
schimb;

Or. en

Amendamentul 8
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât în declarația ministerială din 
2006 a Consiliului Economic și Social al 
ONU cu privire la ocuparea integrală a 
forței de muncă și munca decentă părțile 
au recunoscut că ocuparea integrală și 
productivă a forței de muncă și munca 
decentă pentru toți constituie un element-
cheie al dezvoltării durabile pentru toate 
țările și un obiectiv prioritar de cooperare 
internațională și de promovare a 
dezvoltării comerțului internațional astfel 
încât acesta să fie favorabil ocupării 
integrale și productive a forței de muncă 
și muncii decente pentru toți, inclusiv 
bărbați, femei și tineri;

Or. en

Amendamentul 9
Kader Arif

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât clauzele sociale, de mediu și 
privind drepturile omului din acordurile 
comerciale au ca obiectiv o economie care 
să respecte nevoile cetățenilor și mediul, 
precum și o globalizare mai echitabilă, 
mai socială, mai umană, care să 
servească efectiv dezvoltarea durabilă;

Or. fr

Amendamentul 10
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât cazurile de concurență neloială 
și riscurile de dumping de mediu și social 
sunt din ce în ce mai frecvente;

eliminat

Or. en

Amendamentul 11
Kader Arif

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât cazurile de concurență neloială 
și riscurile de dumping de mediu și social 
sunt din ce în ce mai frecvente;

B. întrucât cazurile de concurență neloială 
și riscurile de dumping de mediu și social 
sunt din ce în ce mai frecvente, în special 
în detrimentul întreprinderilor și al 
lucrătorilor situați în Uniunea Europeană 
care sunt obligați să respecte standarde 
sociale, de mediu și fiscale mai stricte ;

Or. fr
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Amendamentul 12
Kader Arif, Yannick Jadot

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât reciprocitatea trebuie să devină 
o regulă în raporturile dintre Uniunea 
Europeană și țările terțe pentru a crea 
condițiile unei concurențe internaționale 
juste și loiale;

C. întrucât UE trebuie să adopte o strategie 
diferențiată în funcție de nivelul de 
dezvoltare al partenerilor săi comerciali, 
atât în ceea ce privește cerințele sale în 
domeniul social și al mediului, cât și în 
ceea ce privește liberalizarea 
schimburilor, pentru a crea condițiile unei 
concurențe internaționale juste și loiale;

Or. fr

Amendamentul 13
Kader Arif

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât instanțele bilaterale au devenit 
un loc privilegiat pentru a urmări aceste 
obiective politice, în aceeași măsură în care 
perspectivele stabilirii unor reguli 
multilaterale care să guverneze relațiile 
dintre comerț, condițiile de muncă și mediu 
în cadrul OMC nu sunt prea promițătoare;

D. întrucât apărarea acestor obiective 
trebuie să constituie o prioritate a 
negocierilor bilaterale, în aceeași măsură 
în care perspectivele stabilirii unor reguli 
multilaterale care să guverneze relațiile 
dintre comerț, condițiile de muncă și mediu 
în cadrul OMC nu sunt prea promițătoare;

Or. fr

Amendamentul 14
Kader Arif

Propunere de rezoluție
Considerentul F
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât există numeroase argumente în 
favoarea includerii dispozițiilor privind 
drepturile omului și normele de mediu în 
acordurile comerciale internaționale, de la 
dorința de a institui un comerț just și 
echitabil și de a asigura o anumită echitate 
a schimburilor („level playing field”) până 
la dorința, mai normativă, de a apăra 
valorile universale ale Uniunii Europene
și de a susține politici europene coerente;

F. întrucât există numeroase argumente în 
favoarea includerii dispozițiilor privind 
drepturile omului și standardele de mediu 
în acordurile comerciale internaționale, de 
la dorința de a institui un comerț just și 
echitabil și de a asigura o anumită echitate 
a schimburilor („level playing field”) până 
la dorința, mai normativă, de a apăra 
valorile universale susținute de Uniunea 
Europeană și de a susține politici europene 
coerente;

Or. fr

Amendamentul 15
Kader Arif

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât Tratatul de la Lisabona reafirmă 
faptul că acțiunile externe ale Uniunii 
Europene, din care comerțul este o parte 
integrantă, trebuie să se conducă după 
aceleași principii care au stat la baza 
constituirii sale; întrucât modelul social 
european, care combină o creștere 
economică sustenabilă și condiții de muncă 
și de viață mai bune, poate servi drept 
model și celorlalți parteneri; întrucât 
acordurile comerciale trebuie pe de altă 
parte să fie compatibile cu alte obligații și 
convenții internaționale pe care statele 
semnatare s-au angajat să le respecte, în 
conformitate cu dreptul lor național;

G. întrucât Tratatul de la Lisabona reafirmă 
faptul că acțiunile externe ale Uniunii 
Europene, din care comerțul este o parte 
integrantă, trebuie să fie coerente cu 
ansamblul obiectivelor UE, inclusiv cu 
obiectivele sale sociale, de mediu și de 
ajutor pentru dezvoltare; întrucât modelul 
social european, care combină o creștere 
economică sustenabilă și condiții de muncă 
și de viață mai bune, poate servi drept 
model și celorlalți parteneri; întrucât 
acordurile comerciale trebuie pe de altă 
parte să fie compatibile cu alte obligații și 
convenții internaționale pe care statele 
semnatare s-au angajat să le respecte, în 
conformitate cu dreptul lor național;

Or. fr
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Amendamentul 16
Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât este important să se mențină 
nivelul standardelor sociale și de mediu 
aflate în vigoare în Uniunea Europeană și 
respectarea acestora de către 
întreprinderile străine care își desfășoară 
activitatea în interiorul pieței unice 
europene;

Or. fr

Amendamentul 17
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât alte țări au dat exemple 
pozitive în ceea ce privește includerea 
standardelor sociale în acordurile 
comerciale, ca de exemplu în proiectul de 
propunere pentru o nouă lege a SUA 
privind comerțul  sau ca în acordul 
comercial dintre Canada și Peru din 2009 
care permite prezentarea de reclamații din 
partea publicului din ambele state pe 
subiecte legate de conformitatea 
implementării legislației naționale cu 
standardele OIM și în temeiul căruia o 
comisie de experți independenți 
examinează aceste reclamații și poate 
determina statul vinovat să plătească până 
la 15 milioane de dolari pe an într-un 
fond de cooperare pentru implementarea 
programelor relevante pentru a garanta 
că toate problemele identificate vor fi 
rezolvate; acordul prevede termene relativ 
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scurte de luare a deciziei, de exemplu 30 
de zile pentru a decide dacă o încălcare 
este asociată cu comerțul [articolul 15 
alineatul (1) litera (b)];

Or. en

Amendamentul 18
Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât sistemul generalizat de preferințe
urmărește promovarea respectării 
normelor internaționale ale muncii prin 
intermediul preferințelor tarifare 
suplimentare și că nerespectarea acestor 
condiții poate să determine suspendarea 
regimului comercial;

I. întrucât sistemul generalizat de preferințe
impune condiții în ceea ce privește 
respectarea principiilor convențiilor
internaționale privind drepturile omului și 
a standardelor fundamentale ale muncii
de către țările beneficiare și include un 
sistem special de preferințe tarifare 
suplimentare pentru a încuraja ratificarea 
și punerea efectivă în aplicare a 
convențiilor internaționale fundamentale 
privind drepturile omului și drepturile 
muncii, protecția mediului și o bună 
guvernanță; întrucât nerespectarea acestor 
condiții poate să determine suspendarea 
regimului comercial;

Or. en

Amendamentul 19
Kader Arif

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât sistemul generalizat de preferințe 
urmărește promovarea respectării normelor 
internaționale ale muncii prin intermediul 

I. întrucât sistemul generalizat de preferințe 
Plus urmărește promovarea respectării 
normelor internaționale ale muncii, a 
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preferințelor tarifare suplimentare și că 
nerespectarea acestor condiții poate să 
determine suspendarea regimului 
comercial;

drepturilor omului, a protecției mediului 
și a principiilor bunei guvernanțe prin 
intermediul preferințelor tarifare 
suplimentare și că nerespectarea acestor 
condiții poate să determine suspendarea 
regimului comercial;

Or. fr

Amendamentul 20
William (The Earl of) Dartmouth

Propunere de rezoluție
Punctul -1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1. în pofida celor de mai jos, relațiile 
comerciale internaționale nu reprezintă 
un mecanism adecvat de abordare a 
problemei drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 21
Kader Arif

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită prin urmare ca viitoarea 
strategie comercială a Uniunii Europene 
să apere interesele comerciale ale Uniunii 
Europene și ca Uniunea și partenerii săi 
comerciali să respecte în mod reciproc 
aplicarea și implementarea clauzelor 
privind drepturile omului și normele
sociale și de mediu; consideră că Uniunea 
Europeană ar trebui să adopte o abordare 
pozitivă în cadrul negocierilor; subliniază 
faptul includerea dispozițiilor referitoare la 
dezvoltarea durabilă, în special în 

1. solicită, prin urmare, ca în cadrul 
viitoarei strategii comerciale a Uniunii 
Europene comerțul să nu mai fie privit ca 
un obiectiv în sine, ci ca un instrument 
care permite promovarea unor schimburi 
echitabile și generalizarea integrării și 
aplicării efective a standardelor sociale și 
de mediu cu toți partenerii comerciali ai 
UE; consideră că Uniunea Europeană ar 
trebui să adopte o abordare pozitivă, dar și 
obligatorie din punct de vedere juridic în 
cadrul negocierilor;  subliniază faptul 
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acordurile bilaterale, va aduce beneficii 
tuturor părților;

includerea dispozițiilor referitoare la 
dezvoltarea durabilă, în special în 
acordurile bilaterale, va aduce beneficii 
tuturor părților;

Or. fr

Amendamentul 22
Joe Higgins

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită prin urmare ca viitoarea strategie 
comercială a Uniunii Europene să apere 
interesele comerciale ale Uniunii 
Europene și ca Uniunea și partenerii săi 
comerciali să respecte în mod reciproc 
aplicarea și implementarea clauzelor 
privind drepturile omului și normele
sociale și de mediu: consideră că Uniunea 
Europeană ar trebui să adopte o abordare 
pozitivă în cadrul negocierilor; subliniază 
faptul includerea dispozițiilor referitoare la 
dezvoltarea durabilă, în special în 
acordurile bilaterale, va aduce beneficii 
tuturor părților;

1. solicită, prin urmare, ca viitoarea 
strategie comercială a Uniunii Europene și 
cea a partenerilor săi comerciali să 
respecte în mod reciproc aplicarea și 
implementarea clauzelor privind drepturile 
omului și standardele sociale și de mediu:
consideră că Uniunea Europeană ar trebui 
să adopte o abordare pozitivă în cadrul 
negocierilor; subliniază faptul includerea 
dispozițiilor referitoare la dezvoltarea 
durabilă, în special în acordurile bilaterale, 
va aduce beneficii tuturor părților;

Or. en

Amendamentul 23
Keith Taylor

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită prin urmare ca viitoarea strategie 
comercială a Uniunii Europene să apere 
interesele comerciale ale Uniunii 
Europene și ca Uniunea și partenerii săi 
comerciali să respecte în mod reciproc 

1. solicită, prin urmare, ca viitoarea 
strategie comercială a Uniunii Europene și 
ca Uniunea și partenerii săi comerciali să 
respecte în mod reciproc aplicarea și 
implementarea clauzelor privind drepturile 
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aplicarea și implementarea clauzelor 
privind drepturile omului și normele
sociale și de mediu: consideră că Uniunea 
Europeană ar trebui să adopte o abordare
pozitivă în cadrul negocierilor; subliniază 
faptul includerea dispozițiilor referitoare la 
dezvoltarea durabilă, în special în 
acordurile bilaterale, va aduce beneficii 
tuturor părților;

omului și standardele sociale și de mediu;
consideră că Uniunea Europeană ar trebui 
să adopte o abordare fermă în cadrul 
negocierilor; subliniază faptul includerea 
dispozițiilor referitoare la dezvoltarea 
durabilă, în special în acordurile bilaterale, 
va aduce beneficii tuturor părților;

Or. en

Amendamentul 24
Kader Arif

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. reamintește că politica comercială este 
un instrument în serviciul obiectivelor 
globale ale Uniunii Europene și că, în 
conformitate cu articolul 207 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
politica comercială a Uniunii Europene se 
desfășoară „în cadrul principiilor și al 
obiectivelor acțiunii externe a Uniunii”, 
iar, în temeiul articolului 3 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, aceasta 
trebuie să contribuie în special la 
„dezvoltarea durabilă a planetei, 
solidaritatea și respectul reciproc între 
popoare, comerțul liber și echitabil, 
eliminarea sărăciei și protecția drepturilor 
omului și, în special, a drepturilor 
copilului, precum și la respectarea strictă 
și dezvoltarea dreptului internațional, 
inclusiv respectarea principiilor Cartei 
Organizației Națiunilor Unite”;

Or. fr
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Amendamentul 25
Keith Taylor

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – litera b

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(b) propune crearea unui comitet privind 
comerțul decent și munca decentă în cadrul 
OMC, după modelul comitetului privind 
comerțul și mediul;

(b) propune crearea unui comitet privind 
comerțul decent și munca decentă în cadrul 
OMC, după modelul comitetului privind 
comerțul și mediul; de asemenea, insistă 
ca ambelor comitete să li se confere un 
mandat clar definit și ca acestea să aibă o 
influență concretă;

Or. en

Amendamentul 26
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 4 – litera d

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(d) propune să se asigure existența unei căi 
de recurs pe lângă OIM, atunci când o 
decizie a organismului de reglementare a 
diferendelor este considerată de către un 
stat membru ale OMC drept o 
reinterpretare a deciziilor OIM privitoare la 
respectarea convențiilor în domeniul 
dreptului muncii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 27
Joe Higgins

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. în acest scop, solicită ca toate 
acordurile comerciale să impună tuturor 
părților să fi ratificate și implementate 
efectiv cel puțin convențiile fundamentale 
ale Declarației OIM privind principiile și 
drepturile fundamentale;

Or. en

Amendamentul 28
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. reconfirmă că comerțul ar trebui să 
promoveze dezvoltarea durabilă sub toate 
aspectele sale și recunoaște rolul benefic 
pe care îl pot avea standardele 
fundamentale privind munca ale OIM în 
și Agenda OIM privind munca decentă 
asupra eficienței economice, inovării și 
productivității și subliniază valoarea unei 
coerențe politice mai bune între politicile 
comerciale, pe de o parte, și politicile de 
ocupare a forței de muncă și ale muncii, 
pe de altă parte;

Or. en

Amendamentul 29
Kader Arif

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. reafirmă că obiectivele legate de 5. reafirmă că obiectivele legate de 



AM\833724RO.doc 17/38 PE450.633v01-00

RO

menținerea și păstrarea unui sistem 
comercial multilateral deschis și 
nediscriminatoriu, pe de o parte, și 
eforturile pentru protecția mediului și 
promovarea dezvoltării durabile, pe de altă 
parte, trebuie să se susțină reciproc;
subliniază faptul că, în conformitate cu 
articolul 20 din GATT, statele membre pot 
adopta măsuri comerciale menite să 
protejeze mediul, cu condiția să evite 
utilizarea abuzivă a acestor măsuri în 
scopuri protecționiste;

menținerea și păstrarea unui sistem 
comercial multilateral deschis și 
nediscriminatoriu, pe de o parte, și 
eforturile pentru protecția mediului și 
promovarea dezvoltării durabile, pe de altă 
parte, trebuie să se susțină reciproc;
subliniază faptul că, în conformitate cu 
articolul 20 din GATT, statele membre pot 
adopta măsuri comerciale menite să 
protejeze mediul, cu condiția ca aceste 
măsuri să nu fie aplicate astfel încât să 
poată constitui un mijloc de discriminare 
arbitrară sau nejustificată;

Or. fr

Amendamentul 30
Keith Taylor

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. reafirmă că obiectivele legate de 
menținerea și păstrarea unui sistem 
comercial multilateral deschis și 
nediscriminatoriu, pe de o parte, și 
eforturile pentru protecția mediului și 
promovarea dezvoltării durabile, pe de altă 
parte, trebuie să se susțină reciproc;
subliniază faptul că, în conformitate cu 
articolul 20 din GATT, statele membre pot 
adopta măsuri comerciale menite să 
protejeze mediul, cu condiția să evite 
utilizarea abuzivă a acestor măsuri în 
scopuri protecționiste;

5. reafirmă că obiectivele legate de 
menținerea și păstrarea unui sistem 
comercial multilateral deschis și 
nediscriminatoriu, pe de o parte, și 
eforturile pentru protecția mediului și 
promovarea dezvoltării durabile, pe de altă 
parte, trebuie să se susțină reciproc;
subliniază faptul că, în conformitate cu 
articolul 20 din GATT, statele membre pot 
adopta măsuri comerciale menite să 
protejeze mediul și încurajează statele 
membre să utilizeze la maximum această 
dispoziție;

Or. en
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Amendamentul 31
Joe Higgins

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. solicită ca toate capitolele privind 
drepturile omului și dezvoltarea durabilă 
din acordurile de liber-schimb să aibă 
același statut obligatoriu ca dispozițiile 
privind accesul pe piață și solicită ca 
aceste acorduri să fie ulterior ratificate de 
toate statele membre;

Or. en

Amendamentul 32
Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută lucrările comitetului OMC 
privind comerțul și mediul, care este for 
esențial pentru promovarea integrării și 
întărirea legăturii dintre mediu și comerț;

6. salută existența comitetului OMC 
privind comerțul și mediul, care ar trebui 
să fie un for esențial pentru promovarea 
integrării și întărirea legăturii dintre mediu 
și comerț; își exprimă speranța că rolul 
comitetului și activitatea acestuia vor 
evolua astfel încât să abordeze într-un 
mod pozitiv cele mai importante provocări 
în materie de comerț și mediu cu care se 
confruntă comunitatea internațională;

Or. en

Amendamentul 33
Keith Taylor

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută lucrările comitetului OMC privind 
comerțul și mediul, care este for esențial 
pentru promovarea integrării și întărirea 
legăturii dintre mediu și comerț;

6. salută lucrările comitetului OMC privind 
comerțul și mediul, care, dacă i s-ar 
conferi un mandat mai clar definit cu 
responsabilități sporite, ar putea să devină 
un for esențial pentru promovarea 
integrării și întărirea legăturii dintre mediu 
și comerț;

Or. en

Amendamentul 34
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază importanța înlesnirii accesului 
la bunuri și tehnologii ecologice pentru a 
realiza obiectivele dezvoltării durabile și 
invită toate părțile participante la negocieri 
să își intensifice eforturile pentru a încheia 
rapid negocierile privind reducerea sau 
eliminarea barierelor tarifare și netarifare 
pentru bunurile și serviciile de mediu, 
pentru a promova posibilități de creștere 
pentru industriile europene;

7. subliniază importanța înlesnirii accesului 
la bunuri și tehnologii ecologice pentru a 
realiza obiectivele dezvoltării durabile și 
invită toate părțile participante la negocieri 
să își intensifice eforturile pentru a încheia 
rapid negocierile privind reducerea sau 
eliminarea barierelor tarifare și netarifare 
pentru bunurile și serviciile de mediu, 
pentru a promova noi forme ale politicilor 
de ocupare a forței de muncă și crearea 
de locuri de muncă care să respecte 
standardele de muncă decentă ale OIM și
posibilități de creștere pentru industriile 
europene și IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 35
Keith Taylor

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază importanța înlesnirii accesului 
la bunuri și tehnologii ecologice pentru a 
realiza obiectivele dezvoltării durabile și 
invită toate părțile participante la negocieri 
să își intensifice eforturile pentru a încheia 
rapid negocierile privind reducerea sau 
eliminarea barierelor tarifare și netarifare 
pentru bunurile și serviciile de mediu, 
pentru a promova posibilități de creștere 
pentru industriile europene;

7. subliniază importanța înlesnirii accesului 
la bunuri și tehnologii ecologice pentru a 
realiza obiectivele dezvoltării durabile și 
invită toate părțile participante la negocieri 
să își intensifice eforturile pentru a încheia 
rapid negocierile privind reducerea sau 
eliminarea barierelor tarifare și netarifare 
pentru bunurile și serviciile de mediu;

Or. en

Amendamentul 36
Keith Taylor

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază necesitatea de a face progrese 
în negocierile privind celelalte puncte ale 
articolului 31 din Declarația de la Doha 
privind relația dintre regulile existente ale 
OMC și obligațiile comerciale specifice 
menționate în acordurile multilaterale de 
mediu (MEA) și de a promova o cooperare 
mai strânsă între secretariatele MEA și 
comitetele OMC, element esențial pentru a 
asigura dezvoltarea concordantă a 
regimurilor comerciale și de mediu;

8. subliniază necesitatea de a face progrese 
în negocierile privind celelalte puncte ale 
articolului 31 din Declarația de la Doha 
privind relația dintre regulile existente ale 
OMC și obligațiile comerciale specifice 
menționate în acordurile multilaterale de 
mediu (MEA) și de a promova o cooperare 
mai strânsă între secretariatele MEA și 
comitetele OMC, element esențial pentru a 
asigura dezvoltarea concordantă a 
regimurilor comerciale și de mediu, 
precum și de a acorda secretariatelor 
MEA statutul de observator cu drepturi 
depline în cadrul lucrărilor OMC și 
dreptul de a-și exprima opinia înainte de 
modificarea unei norme a OMC și de 
pronunțarea unei decizii finale de către 
organismul de soluționare a litigiilor din 
cadrul OMC;

Or. en
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Amendamentul 37
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că un acord multilateral care 
să includă ansamblul principalilor emițători 
de CO2 ar fi cel mai bun instrument pentru 
a asigura internalizarea costurilor externe 
de mediu negative legate de CO2 dar că 
există riscuri să nu poată fi realizat prea 
curând; consideră, în consecință, că 
Uniunea Europeană ar trebui să continue 
să examineze posibilitățile de a 
implementa instrumente de mediu 
adecvate, în special un „mecanisme de 
includere a carbonului”, care ar permite, 
cu respectarea normelor OMC, pe de o 
parte să se combată riscurile de a 
transfera emisiile de CO2 către țări care 
nu respectă aceleași obiective ca Uniunea 
în ceea ce privește reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră și, pe de altă parte, 
să constituie o pârghie care să 
impulsioneze toate țările să își asume 
angajamente ferme în acest domeniu;

9. consideră că un acord multilateral care 
să includă ansamblul principalilor emițători 
de CO2 ar fi cel mai bun instrument pentru 
a asigura internalizarea costurilor externe 
de mediu negative legate de CO2 dar că 
există riscuri să nu poată fi realizat prea 
curând;

Or. en

Amendamentul 38
Yannick Jadot, Keith Taylor

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că un acord multilateral care 
să includă ansamblul principalilor 
emițători de CO2 ar fi cel mai bun 
instrument pentru a asigura internalizarea 

9. consideră că un acord multilateral
privind clima ar fi cel mai bun instrument 
pentru a asigura internalizarea costurilor 
externe de mediu negative legate de CO2 
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costurilor externe de mediu negative legate 
de CO2 dar că există riscuri să nu poată fi 
realizat prea curând; consideră, în 
consecință, că Uniunea Europeană ar trebui 
să continue să examineze posibilitățile de a 
implementa instrumente de mediu 
adecvate, în special un „mecanisme de 
includere a carbonului”, care ar permite,
cu respectarea normelor OMC, pe de o 
parte să se combată riscurile de a 
transfera emisiile de CO2 către țări care 
nu respectă aceleași obiective ca Uniunea 
în ceea ce privește reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră și, pe de altă parte,
să constituie o pârghie care să 
impulsioneze toate țările să își asume 
angajamente ferme în acest domeniu;

dar că există riscuri să nu poată fi realizat 
prea curând; consideră, în consecință, că 
Uniunea Europeană ar trebui să continue să 
examineze posibilitățile de a implementa, 
pentru sectoarele industriale care 
înregistrează riscuri dovedite de scurgeri 
de carbon, instrumente de mediu adecvate, 
în special un „mecanism de includere a 
carbonului”, cu respectarea normelor OMC
și în paralel cu scoaterea la licitație a 
cotelor de CO2 din EU ETS; subliniază că 
alocarea gratuită a cotelor poate să 
conducă la profituri deplasate și nu 
împiedică întreprinderile să își 
delocalizeze integral sau parțial producția 
dacă nu le sunt suprimate cotele în caz de 
delocalizare totală sau parțială;

Or. fr

Amendamentul 39
Keith Taylor

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. solicită Comisiei să se angajeze într-o 
dezbatere internațională în vederea
întocmirii unui cadru juridic 
internațional privind responsabilitățile și 
obligațiile întreprinderilor în ceea ce 
privește drepturile omului;

Or. en

Amendamentul 40
Keith Taylor

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. susține cu tărie practica includerii 
clauzelor privind drepturile omului în 
acordurile internaționale ale Uniunii 
Europene dar reamintește că există în 
continuare mari probleme legate de 
monitorizarea și implementarea acestor 
clauze; reamintește că aceste clauze trebuie 
să fie incluse, de asemenea, în toate 
acordurile comerciale și sectoriale, cu un 
mecanism clar și precis de consultare, după 
modelul articolului 96 din Acordul de la 
Cotonou; salută în acest context 
introducerea unei astfel de clauze în
acordul de liber schimb cu Columbia;

11. susține cu tărie practica includerii 
clauzelor privind drepturile omului în 
acordurile internaționale ale Uniunii 
Europene dar reamintește că există în 
continuare mari probleme legate de 
monitorizarea și implementarea acestor 
clauze; reamintește că aceste clauze trebuie 
să fie incluse, de asemenea, în toate 
acordurile comerciale și sectoriale, cu un 
mecanism clar și precis de consultare, după 
modelul articolului 96 din Acordul de la 
Cotonou; în această privință, regretă 
ocazia pierdută în ceea ce privește acordul 
comercial multilateral cu Columbia și 
Peru, în care a fost introdusă doar o 
clauză standard privind drepturile 
omului;  invită părțile să aducă 
îmbunătățiri explicite clauzei respective și 
să prevadă un mecanism clar de 
monitorizare înainte să trimită acordul 
spre aprobare Parlamentului;

Or. en

Amendamentul 41
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. susține cu tărie practica includerii
clauzelor privind drepturile omului în 
acordurile internaționale ale Uniunii 
Europene dar reamintește că există în 
continuare mari probleme legate de 
monitorizarea și implementarea acestor 
clauze; reamintește că aceste clauze trebuie 
să fie incluse, de asemenea, în toate 
acordurile comerciale și sectoriale, cu un 
mecanism clar și precis de consultare, după 
modelul articolului 96 din Acordul de la 

11. susține cu tărie practica includerii unor 
clauze obligatorii din punct de vedere 
juridic privind drepturile omului în 
acordurile internaționale ale Uniunii 
Europene dar reamintește că există în 
continuare mari probleme legate de 
monitorizarea și implementarea acestor 
clauze; reamintește că aceste clauze trebuie 
să fie incluse, de asemenea, în toate 
acordurile comerciale și sectoriale, cu un 
mecanism clar și precis de consultare, după 
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Cotonou; salută în acest context 
introducerea unei astfel de clauze în 
acordul de liber schimb cu Columbia;

modelul articolului 96 din Acordul de la 
Cotonou;

Or. fr

Amendamentul 42
Jan Zahradil

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. susține cu tărie practica includerii 
clauzelor privind drepturile omului în 
acordurile internaționale ale Uniunii 
Europene dar reamintește că există în 
continuare mari probleme legate de
monitorizarea și implementarea acestor 
clauze; reamintește că aceste clauze trebuie 
să fie incluse, de asemenea, în toate 
acordurile comerciale și sectoriale, cu un 
mecanism clar și precis de consultare, după 
modelul articolului 96 din Acordul de la 
Cotonou; salută în acest context 
introducerea unei astfel de clauze în 
acordul de liber schimb cu Columbia;

11. susține cu tărie practica includerii 
clauzelor privind drepturile omului în 
acordurile internaționale și monitorizarea
implementării acestor clauze; reamintește 
că aceste clauze trebuie să fie incluse, de 
asemenea, în toate acordurile comerciale și 
sectoriale, cu un mecanism clar și precis de 
consultare, după modelul articolului 96 din 
Acordul de la Cotonou; salută în acest 
context introducerea unei astfel de clauze 
în acordul comercial multilateral dintre 
UE, Columbia și Peru;

Or. en

Amendamentul 43
Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. susține cu tărie practica includerii 
clauzelor privind drepturile omului în 
acordurile internaționale ale Uniunii 
Europene dar reamintește că există în 
continuare mari probleme legate de 

11. susține cu tărie practica includerii 
clauzelor privind drepturile omului în 
acordurile internaționale ale Uniunii 
Europene dar reamintește că există în 
continuare mari probleme legate de 
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monitorizarea și implementarea acestor 
clauze; reamintește că aceste clauze trebuie 
să fie incluse, de asemenea, în toate 
acordurile comerciale și sectoriale, cu un 
mecanism clar și precis de consultare, după 
modelul articolului 96 din Acordul de la 
Cotonou; salută în acest context 
introducerea unei astfel de clauze în 
acordul de liber schimb cu Columbia;

monitorizarea și implementarea acestor 
clauze; reamintește că aceste clauze trebuie 
să fie incluse, de asemenea, în toate 
acordurile comerciale și sectoriale, cu un 
mecanism clar și precis de consultare, după 
modelul articolului 96 din Acordul de la 
Cotonou; salută în acest context 
introducerea unei astfel de clauze în 
acordul comercial multilateral dintre 
Uniunea Europeană, Columbia și Peru;

Or. fr

Amendamentul 44
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că aceeași abordare de 
includere sistematică ar trebui aplicată la 
nivelul capitolelor privind dezvoltarea 
durabilă din acordurile bilaterale;
consideră, cu toate acestea, că obligația 
aplicării normelor ar putea varia de la o 
țară la alta, în funcție de situația 
economică, și că o aplicare treptată și 
flexibilă este prin urmare necesară, 
ținând seama de capacitatea de negociere 
a partenerului;

12. subliniază că aceeași abordare de 
includere sistematică ar trebui aplicată la 
nivelul capitolelor privind dezvoltarea 
durabilă din acordurile bilaterale;

Or. fr

Amendamentul 45
Joe Higgins

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. condamnă încheierea unui acord de 
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liber-schimb cu Columbia ca fiind 
contrară noțiunii de promovare a 
drepturilor omului, întrucât dreptul la 
grevă este grav limitat în Columbia și 
două treimi din numărul total al 
sindicaliștilor uciși în întreaga lume sunt 
uciși în Columbia, numărul acestor crime 
comise din 2002 încoace depășind 500;

Or. en

Amendamentul 46
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. ținând seama de obiectivele 
menționate anterior, solicită Comisiei 
Europene să includă sistematic în toate 
acordurile de liber-schimb negociate cu 
țări terțe o serie de standarde sociale și de 
mediu, care să includă:

a) o listă a standardelor minime care 
trebuie respectate de toți partenerii 
comerciali ai UE. În ceea ce privește 
aspectul social, aceste standarde trebuie 
să corespundă celor opt convenții 
fundamentale ale OIM (Core Labour 
Standards), astfel cum sunt ele enumerate 
în Declarația OIM din 1998 privind 
principiile și drepturile fundamentale ale 
muncii. La aceste opt convenții se adaugă, 
pentru țările industrializate, cele patru 
convenții prioritare ale OIM. În ceea ce 
privește mediul și respectarea drepturilor 
omului, standardul minim trebuie să 
corespundă unei liste de convenții 
referitoare la mediu și la principiile bunei 
guvernanțe, astfel cum se prevede în 
regulamentul european privind sistemul 
de preferințe tarifare generalizate.



AM\833724RO.doc 27/38 PE450.633v01-00

RO

b) o listă a convențiilor suplimentare care 
trebuie puse în aplicare, ținând seama de 
evoluția situației economice, sociale și de 
mediu a partenerului în cauză. În ceea ce 
privește aspectul social, obiectivul ultim 
trebuie să fie punerea în aplicare pe 
deplin a Agendei OIM privind munca 
decentă.

Or. fr

Amendamentul 47
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Propunere de rezoluție
Punctul 12b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. subliniază faptul că respectarea 
acestor standarde trebuie văzută ca 
incluzând în același timp ratificarea lor, 
transpunerea în dreptul național și 
punerea lor efectivă în aplicare pe întreg 
teritoriul național;

Or. fr

Amendamentul 48
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că, în cadrul acordurilor de 
liber schimb, liberalizările condiționate, 
cum ar fi scurtarea calendarului de 
eliminare a restricțiilor sau accesul la o 
piață adițională, în cazul în care 
standardele sociale și de mediu sunt 
respectate sau nu, ar putea fi luate în 
considerare;

13. subliniază că, în cadrul acordurilor de 
liber schimb, liberalizările condiționate, 
cum ar fi scurtarea calendarului de 
eliminare a restricțiilor sau accesul la o 
piață adițională, în cazul în care 
standardele sociale și de mediu sunt 
respectate, trebuie să fie luate în 
considerare;
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Or. fr

Amendamentul 49
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. recomandă ca, la includerea 
capitolelor despre dezvoltare durabilă 
într-un acord comercial cu UE, părțile  să 
vizeze următoarele:

a. să promoveze dezvoltarea durabilă 
printr-o coordonare consolidată și 
integrarea politicilor și măsurilor din
domeniul muncii, mediului și comerțului;

b. să promoveze dialogul și cooperarea 
dintre părți în vederea dezvoltării și 
îmbunătățirii relațiilor lor economice și 
comerciale într-un mod care să sprijine 
standardele și măsurile de protecție a 
muncii și a mediului;

c. să intensifice respectarea și punerea în 
aplicare a acordurilor și a legilor interne 
în materie de muncă și mediu;

d. să utilizeze la maximum instrumentele 
pentru o mai bună legiferare a aspectelor 
legate de comerț, muncă și mediu, cum ar 
fi evaluările de impact și consultările 
părților interesate, și să încurajeze 
întreprinderile, organizațiile societății 
civile și cetățenii să dezvolte și  să pună în 
aplicare practici care să contribuie  la 
realizarea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă;

e. să încurajeze consultările publice și 
participarea publicului la dezbaterile 
privind aspectele de dezvoltare durabilă 
care rezultă din acest acord și la 
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elaborarea legislației și a politicilor 
interne relevante;

Or. en

Amendamentul 50
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 13b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. solicită ca, în capitolul privind 
dezvoltarea durabilă din viitoarele 
acorduri comerciale cu UE, fiecare parte 
să fie obligată:

a. să ratifice, dacă nu a făcut deja acest 
lucru, și să implementeze efectiv în 
legislația și în practicile sale, pe întregul 
său teritoriu, convențiile fundamentale 
respective ale OIM privind: I. libertatea 
de asociere și recunoașterea efectivă a 
dreptului la negociere colectivă; II. 
eliminarea tuturor formelor de muncă 
forțată sau impusă; III. abolirea efectivă 
a muncii copiilor; și IV. eliminarea 
discriminării în ceea ce privește 
angajarea și profesia;

b. să ratifice, dacă nu a făcut deja acest 
lucru, și să implementeze efectiv în 
legislația și practicile sale, pe întregul său 
teritoriu, convențiile prioritare respective 
ale OIM privind inspecția muncii, 
consultările trilaterale și politica de 
ocupare a forței de muncă;

c. să ratifice, dacă nu a făcut deja acest 
lucru, și să implementeze efectiv în 
legislația și practicile sale, pe întregul său 
teritoriu, convențiile fundamentale 
respective ale OIM privind: standardele 
minime acceptabile de angajare, cum ar fi 
salariul minim și plata orelor 
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suplimentare pentru salariați, inclusiv cei 
care nu sunt acoperiți de acordurile 
colective; II. prevenirea accidentelor de 
muncă și a bolilor profesionale și 
compensările în cazul apariției unor astfel 
de accidente sau boli; și III.
nediscriminarea, din perspectiva 
condițiilor de muncă, a lucrătorilor 
migranți;

d. să se angajeze, în conformitate cu cele 
patru obiective strategice ale agendei OIM 
privind munca decentă, să respecte, să 
promoveze și să realizeze principiile și 
drepturile fundamentale la locul de 
muncă, precum și standardele 
internaționale ale muncii; oportunitățile 
de angajare și de a obține venit; protecția 
socială și asigurările sociale; și dialogul 
social și trilateral;

Or. en

Amendamentul 51
Kader Arif

Propunere de rezoluție
Punctul 14 – litera a 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

a) salută utilizarea studiilor de impact 
asupra dezvoltării durabile, dar consideră 
că, pentru a asigura o evaluare continuă, 
acestea nu ar trebui efectuate succesiv, ci 
odată cu aplicarea acordului; subliniază, 
de asemenea, că este important să se 
acționeze pe deplin în funcție de rezultatele 
acestora;

a) constată utilizarea studiilor de impact 
asupra dezvoltării durabile, dar consideră 
că, pentru a asigura o evaluare continuă, 
acestea ar trebui, de asemenea, efectuate
înainte, în timpul și după negocieri;
subliniază, de asemenea, că este important 
să se acționeze pe deplin în funcție de 
rezultatele acestora; consideră, de 
asemenea, că negociatorii ar trebui să 
țină mai bine seama de prioritățile și 
preocupările care rezultă din aceste studii 
de impact;

Or. fr
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Amendamentul 52
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. recunoaște caracterul obligatoriu al 
capitolului privind dezvoltarea durabilă din 
acordurile bilaterale negociate în prezent, 
dar și că importanța acestuia ar putea fi 
consolidată în cazul în care ar cuprinde 
dispoziții privind:
a) o procedură de depunere a unei plângeri, 
deschisă partenerilor sociali și societății 
civile;

b) accesul la o instanță independentă în 
vederea soluționării litigiilor, cum ar fi 
grupurile de experți selecționați pe baza 
expertizei acestora în domeniul drepturilor 
omului, al dreptului muncii și mediului și 
ale căror recomandări ar trebui să facă 
parte dintr-un proces bine definit, care să 
cuprindă dispoziții referitoarea la aplicarea 
lor;
c) accesul, ca și în celelalte părți ale 
acordului, la un mecanism de soluționare a 
litigiilor care să prevadă amenzi aplicate în 
scopul îmbunătățirii situației în sectoarele 
în cauză;

eliminat

Or. en

Amendamentul 53
Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 15 – litera a 

Propunere de rezoluție Amendamentul

a) o procedură de depunere a unei plângeri, a) o procedură de depunere a unei plângeri, 
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deschisă partenerilor sociali și societății 
civile;

deschisă partenerilor sociali; 

Or. de

Amendamentul 54
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Propunere de rezoluție
Punctul 15 – litera b

Propunerea de rezoluție Amendamentul

b) accesul la o instanță independentă în 
vederea soluționării litigiilor, cum ar fi 
grupurile de experți selecționați pe baza 
expertizei acestora în domeniul drepturilor 
omului, al dreptului muncii și mediului și 
ale căror recomandări ar trebui să facă 
parte dintr-un proces bine definit, care să 
cuprindă dispoziții referitoarea la aplicarea 
lor;

b) accesul la o instanță independentă în 
vederea soluționării rapide și eficace a
litigiilor legate de probleme sociale sau de 
mediu, cum ar fi grupurile de experți 
selecționați de cele două părți pe baza 
expertizei acestora în domeniul drepturilor 
omului, al dreptului muncii și mediului și 
ale căror recomandări ar trebui să facă 
parte dintr-un proces bine definit, care să 
cuprindă dispoziții referitoarea la aplicarea 
lor;

Or. fr

Amendamentul 55
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Propunere de rezoluție
Punctul 15 – litera c

Propunerea de rezoluție Amendamentul

c) accesul, ca și în celelalte părți ale 
acordului, la un mecanism de soluționare a 
litigiilor care să prevadă amenzi aplicate în 
scopul îmbunătățirii situației în sectoarele 
în cauză;

c) accesul, ca și în celelalte părți ale 
acordului, la un mecanism de soluționare a 
litigiilor care să prevadă amenzi aplicate în 
scopul îmbunătățirii situației în sectoarele 
în cauză sau o suspendare cel puțin 
temporară a anumitor avantaje 
comerciale prevăzute în acord în cazul 
încălcării grave a standardelor 
menționate anterior;
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Or. fr

Amendamentul 56
Keith Taylor

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. solicită Comisiei să prezinte un 
studiu privind modul în care ar putea 
îmbunătăți în mod semnificativ protecția 
victimelor care acuză încălcarea 
drepturilor omului de către filiale ale 
corporațiilor cu sediul în UE și să se 
asigure că acestea au acces la instanțele 
de judecată și la despăgubiri adecvate;

Or. en

Amendamentul 57
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. solicită ca, în capitolul privind 
dezvoltarea durabilă din viitoarele 
acorduri comerciale cu UE, un articol să 
prevadă că:
a. părțile trebuie să recunoască că este 
inadecvat să încurajeze comerțul sau 
investițiile străine directe  prin scăderea 
nivelului de protecție prevăzut în legislația 
și normele interne;
b. părțile nu ar trebui să eșueze în a pune 
în aplicare efectiv legislația muncii printr-
o conduită susținută sau repetată sau prin 
inacțiune de natură să afecteze 
schimburile comerciale dintre părți sau 
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investițiile străine directe;
c. părțile nu ar trebui să diminueze sau să 
reducă protecția muncii oferită prin 
legislație pentru a încuraja comerțul sau 
investițiile, prin renunțări sau derogări de 
orice alt tip sau prin oferirea posibilității 
de a renunța sau de a se deroga în orice 
alt fel de la legislația și reglementările sau 
standardele sale, într-un mod în care să 
afecteze comerțul sau investițiile dintre 
părți;
d. părțile trebuie să pună în aplicare 
efectiv legislația muncii, în conformitate 
cu angajamentele internaționale asumate 
în ceea ce privește drepturile omului, în 
cazurile în care alte dispoziții din acest 
acord intră în conflict cu aceste 
angajamente;

Or. en

Amendamentul 58
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 15b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. solicită ca în capitolul privind 
dezvoltarea durabilă din viitoarele 
acorduri comerciale cu UE, să existe un 
articol care să prevadă că toate părțile 
trebuie să promoveze respectarea și 
punerea efectivă în aplicare a legislației 
lor a muncii, prin acțiuni adecvate ale 
guvernului, cum ar fi: I. stabilirea și 
menținerea unor servicii eficace de 
inspecție a muncii, inclusiv prin numirea 
și formarea inspectorilor; II. 
monitorizarea respectării și investigarea 
presupuselor încălcări, inclusiv prin 
inspecții la fața locului; III. obligația 
păstrării unor evidențe și a prezentării de 
rapoarte; IV. încurajarea creării unor 
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comitete lucrători-conducere pentru a 
aborda reglementarea muncii la locul de 
muncă; V. asigurarea sau încurajarea 
serviciilor de mediere, de conciliere sau a 
serviciilor de arbitraj; și VI. lansarea în 
timp util a procedurilor pentru 
sancționarea sau remedierea 
corespunzătoare a cazurilor de încălcare 
a legislației muncii;

Or. en

Amendamentul 59
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. constată că, în cadrul negocierilor 
actuale privind un acord comercial dintre 
UE și Canada, propunerile făcute de 
Canada în ianuarie 2010 cu privire la 
drepturile angajaților le depășesc pe cele 
ale UE și abordează, în plus față de 
standardele fundamentale ale muncii, 
dispoziții privind salariul minim, 
programul de lucru, sănătatea și 
siguranța la locul de muncă și 
nediscriminarea migranților; invită 
Comisia să răspundă pozitiv la abordarea 
propusă de Canada;

Or. en

Amendamentul 60
Kader Arif

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că cele 27 de convenții, a 
căror ratificare este necesară pentru a se 
putea beneficia de SPG +, reprezintă un 
ansamblu unic de convenții referitoare la 
drepturile omului, dreptul muncii, 
dezvoltarea durabilă și buna guvernanță;
subliniază că, până în prezent, SPG+ a avut 
un impact pozitiv vizibil în ceea ce privește 
ratificarea acestor convenții, dar unul mai 
redus în ceea ce privește punerea lor în 
aplicare și de aceea dorește să acorde o 
atenție mai mare măsurilor adiacente 
menite să ducă la îmbunătățirea capacității 
de execuție;

17. consideră că cele 27 de convenții, a 
căror ratificare este necesară pentru a se 
putea beneficia de SPG +, reprezintă un 
ansamblu unic de convenții referitoare la 
drepturile omului, dreptul muncii, 
dezvoltarea durabilă și buna guvernanță;
subliniază că, până în prezent, SPG+ a avut 
un impact pozitiv vizibil în ceea ce privește 
ratificarea acestor convenții, dar unul mai 
redus în ceea ce privește punerea lor în 
aplicare și de aceea dorește să acorde o 
atenție mai mare măsurilor adiacente 
menite să ducă la îmbunătățirea capacității 
de execuție; consideră, de asemenea, că, 
pentru a asigura credibilitatea SPG+, 
Comisia trebuie să inițieze sistematic 
anchete și, dacă este cazul, să elimine 
preferințele, dacă există elemente 
concordante care arată că anumite țări nu 
pun în aplicare cele 27 de convenții;

Or. fr

Amendamentul 61
Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că cele 27 de convenții, a 
căror ratificare este necesară pentru a se 
putea beneficia de SPG +, reprezintă un 
ansamblu unic de convenții referitoare la 
drepturile omului, dreptul muncii,
dezvoltarea durabilă și buna guvernanță;
subliniază că, până în prezent, SPG+ a avut 
un impact pozitiv vizibil în ceea ce privește 
ratificarea acestor convenții, dar unul mai 
redus în ceea ce privește punerea lor în
aplicare și de aceea dorește să acorde o 
atenție mai mare măsurilor adiacente 

17. consideră că cele 27 de convenții, a 
căror ratificare și implementare efectivă 
sunt necesare pentru a se putea beneficia 
de SPG +, reprezintă un ansamblu unic de 
convenții referitoare la drepturile omului, 
dreptul muncii, mediu și standarde de 
bună guvernanță; subliniază că, până în 
prezent, SPG+ a avut un impact pozitiv 
vizibil în ceea ce privește ratificarea 
acestor convenții, dar unul mai redus în 
ceea ce privește punerea lor în aplicare și 
de aceea dorește să acorde o atenție mai 
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menite să ducă la îmbunătățirea capacității 
de execuție;

mare măsurilor adiacente menite să ducă la 
îmbunătățirea capacității de execuție;

Or. en

Amendamentul 62
Kader Arif

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia ca, în cursul procesului 
de revizuire a sistemului SPG +, să 
adapteze criteriile de aplicare ale acestuia
pentru a se asigura că țările mai puțin 
dezvoltate beneficiază de acest sistem și să 
stabilească puncte de comparație, 
mecanisme și criterii transparente de 
acordare și retragere a preferințelor în 
cadrul acestui sistem; solicită participarea 
deplină a Parlamentului European de-a 
lungul întregului proces;

19. invită Comisia ca, în cursul procesului 
de revizuire a sistemului SPG (eliminarea 
simbolului „+”), să introducă o 
simplificare a normelor de origine pentru 
ca țările care beneficiază de inițiativa 
„totul în afară de arme” și de sistemul 
SPG+ să poată profita la maximum de 
preferințele care le sunt acordate; solicită 
participarea deplină a Parlamentului 
European de-a lungul întregului proces, în 
special în ceea ce privește  propunerea 
Consiliului privind listele cu țările 
beneficiare, inițierea anchetelor sau 
suspendarea temporară a SPG+;

Or. fr

Amendamentul 63
Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia ca, în cursul procesului 
de revizuire a sistemului SPG +, să 
adapteze criteriile de aplicare ale acestuia 
pentru a se asigura că țările mai puțin 
dezvoltate beneficiază de acest sistem și să 
stabilească puncte de comparație, 

19. invită Comisia ca, în cursul procesului 
de revizuire a sistemului SPG, să adapteze 
criteriile de aplicare ale acestuia pentru a se 
asigura că țările care au cel mai mult 
nevoie beneficiază cu adevărat de acest 
sistem și să stabilească puncte de 



PE450.633v01-00 38/38 AM\833724RO.doc

RO

mecanisme și criterii transparente de 
acordare și retragere a preferințelor în 
cadrul acestui sistem; solicită participarea 
deplină a Parlamentului European de-a 
lungul întregului proces;

comparație, mecanisme și criterii 
transparente de acordare și retragere a 
preferințelor în cadrul acestui sistem;
solicită participarea deplină a 
Parlamentului European de-a lungul 
întregului proces;

Or. fr

Amendamentul 64
Keith Taylor

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. invită Comisia să se asigure, la 
elaborarea unui cadru comun privind 
investițiile, de introducerea unor criterii 
privind drepturile omului, incluzând 
jurisdicția țării gazdă și răspunderea 
clară, precum și stabilirea legii aplicabile 
în cazul întreprinderilor transnaționale;
invită Comisia să monitorizeze dispozițiile 
existente din capitolele privind comerțul 
din acordurile sale, în vederea revizuirii 
dispozițiilor ce încurajează investițiile 
care au ca efect diminuarea drepturilor 
omului, a standardelor sociale și de 
mediu.

Or. en


