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10.5.2017 A8-0123/3 

Amendamentul  3 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Patrick Le 

Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Punerea în aplicare a Acordului de liber schimb dintre UE și Coreea 

2015/2059(INI) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 9 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere cel de al 380-lea raport 

al Comitetului pentru libertatea de 

asociere din cadrul OIM, 

Or. en 



 

AM\1125599RO.docx  PE603.743v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

10.5.2017 A8-0123/4 

Amendamentul  4 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Punerea în aplicare a Acordului de liber schimb dintre UE și Coreea 

2015/2059(INI) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– având în vedere Rezoluția sa din 25 

noiembrie 2010 referitoare la drepturile 

omului și standardele sociale și de mediu în 

acordurile comerciale internaționale10, 

 

 

________________ 

10 JO C 99 E, 3.4.2012, p. 31. 

 

 

– având în vedere Rezoluția sa din 

25 noiembrie 2010 referitoare la drepturile 

omului și standardele sociale și de mediu în 

acordurile comerciale internaționale10 și 

Rezoluția sa din 5 iulie 2016 referitoare la 

punerea în aplicare a recomandărilor 

Parlamentului din 2010 privind 

standardele sociale și de mediu, drepturile 

omului și responsabilitatea 

întreprinderilor11, 

 

_________________ 

10 JO C 99 E, 3.4.2012, p. 31. 

11 Texte adoptate, P8_TA(2016)0298. 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/5 

Amendamentul  5 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Punerea în aplicare a Acordului de liber schimb dintre UE și Coreea 

2015/2059(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât Acordul de liber schimb 

UE-Coreea este primul dintr-o nouă 

generație de acorduri de liber schimb 

încheiate de UE cu un partener din Asia 

care, pe lângă înlăturarea obstacolelor 

tarifare, conține și norme privind 

înlăturarea celor non-tarifare, creând astfel 

noi oportunități de acces la piață pentru 

servicii și investiții, precum și dispoziții în 

domeniul proprietății intelectuale, al 

achizițiilor publice și al politicii în 

domeniul concurenței și va servi astfel de 

exemplu pentru viitoarele acorduri de 

liber schimb; 

D. întrucât Acordul de liber schimb 

UE-Coreea este primul dintr-o nouă 

generație de acorduri de liber schimb 

încheiate de UE cu un partener din Asia 

care, pe lângă înlăturarea obstacolelor 

tarifare, conține și norme privind 

înlăturarea celor netarifare, creând astfel 

noi oportunități de acces la piață pentru 

marile corporații și investitori, precum și 

dispoziții în domeniul proprietății 

intelectuale, al achizițiilor publice și al 

politicii în domeniul concurenței; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/6 

Amendamentul  6 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Punerea în aplicare a Acordului de liber schimb dintre UE și Coreea 

2015/2059(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E – liniuța 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– deficitul comercial al UE, în 

valoare de 7,6 miliarde EUR în perioada de 

12 luni anterioară intrării în vigoare a 

acordului, s-a transformat într-un excedent 

comercial în valoare de 2,5 miliarde EUR 

în cel de al cincilea an de când este valabil 

acordul;  

– deficitul comercial al UE, în 

valoare de 7,6 miliarde EUR în perioada de 

12 luni anterioară intrării în vigoare a 

acordului, s-a transformat într-un excedent 

comercial în valoare de 2,5 miliarde EUR 

în cel de al cincilea an de când este valabil 

acordul, ilustrând faptul că acest acord 

afectează negativ dezvoltarea economică a 

partenerului nostru coreean; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/7 

Amendamentul  7 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Punerea în aplicare a Acordului de liber schimb dintre UE și Coreea 

2015/2059(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E – liniuța 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– a devenit funcțional Comitetul 

pentru comerț și dezvoltare durabilă, organ 

specializat în implementarea capitolului 

privind comerțul și dezvoltarea durabilă 

din Acordul UE-Coreea, 

– a devenit în mod oficial funcțional 

Comitetul pentru comerț și dezvoltare 

durabilă, organ specializat în 

implementarea capitolului privind comerțul 

și dezvoltarea durabilă din Acordul UE-

Coreea, însă nu a îmbunătățit în niciun 

fel situația gravă a sindicaliștilor din 

Coreea; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/8 

Amendamentul  8 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Punerea în aplicare a Acordului de liber schimb dintre UE și Coreea 

2015/2059(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1a. critică cu fermitate faptul că, în 

2016, Guvernul coreean și-a intensificat 

acțiunile împotriva mișcării sindicale, 

condamnându-l la cinci ani de închisoare 

pe președintele Confederației coreene a 

sindicatelor, Han Sang-gyun, pentru 

participarea sa, în 2015, la greve și 

demonstrații împotriva politicii 

guvernului care viza abrogarea 

contractelor colective de muncă și 

fragilizarea în mod semnificativ a 

legislației muncii; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/9 

Amendamentul  9 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Estefanía 

Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Punerea în aplicare a Acordului de liber schimb dintre UE și Coreea 

2015/2059(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1b. este foarte preocupat de ultima 

reprimare violentă a sindicatelor din 

Republica Coreea și se teme că această 

acțiune ar putea încălca articolul 13.7(2) 

din Acord; invită Comisia să inițieze 

consultări cu autoritățile coreene cu 

privire la încălcarea drepturilor 

fundamentale, precum libertatea de 

asociere și recunoașterea efectivă a 

dreptului de negociere colectivă; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/10 

Amendamentul  10 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Punerea în aplicare a Acordului de liber schimb dintre UE și Coreea 

2015/2059(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. salută creșterea importantă a 

fluxurilor comerciale dintre UE și Coreea, 

ca urmare a acordului; îndeamnă Comisia 

și statele membre să examineze în 

continuare consecințele și impactul direct 

al acordului asupra bunăstării 

consumatorilor, întreprinzătorilor și 

economiei europene și să informeze mai 

eficace publicul cu privire la acest impact; 

2. observă că s-a înregistrat o 

creștere importantă a fluxurilor comerciale 

dintre UE și Coreea în ultimii cinci ani, în 

parte datorită acordului, în parte datorită 

devaluării monedei euro; îndeamnă 

Comisia și statele membre să examineze în 

continuare consecințele și impactul direct 

al acordului asupra bunăstării 

consumatorilor, a locurilor de muncă și a 

locurilor de muncă de calitate, a 

drepturilor lucrătorilor și a drepturilor 

fundamentale, a mediului, 

întreprinzătorilor și economiei europene și 

să informeze mai eficace publicul cu 

privire la acest impact; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/11 

Amendamentul  11 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Punerea în aplicare a Acordului de liber schimb dintre UE și Coreea 

2015/2059(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. subliniază că Acordul de liber 

schimb UE-Coreea, ca și alte acorduri de 

liber schimb, servicii și investiții, are un 

efect pozitiv asupra dezvoltării socio-

economice a părților, asupra integrării 

economice, a dezvoltării durabile și 

asupra relațiilor dintre țări și cetățenii 

acestora; 

eliminat 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/12 

Amendamentul  12 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Paloma López Bermejo, Tania 

González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Punerea în aplicare a Acordului de liber schimb dintre UE și Coreea 

2015/2059(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. remarcă eforturile depuse de 

Forumul societății civile și de grupurile 

consultative interne, instituite în 

conformitate cu prevederile incluse în 

capitolul privind comerțul și dezvoltarea 

durabilă, care face parte integrantă din 

pachetul global al acordului de liber 

schimb; reamintește că ambele părți s-au 

angajat, în temeiul articolului 13 

alineatul (4) din acord, să respecte, să 

promoveze și să transpună în legislația lor 

și în practică principiile care decurg din 

obligațiile ce le revin în baza apartenenței 

la OIM și a Declarației OIM cu privire la 

principiile și drepturile fundamentale la 

locul de muncă, în special privind 

libertatea de asociere și dreptul de 

negociere colectivă; subliniază însă că 

progresele înregistrate de Coreea în ceea ce 

privește obiectivele consacrate în capitolul 

privind comerțul și dezvoltarea durabilă nu 

sunt satisfăcătoare și că se semnalează în 

continuare cazuri de încălcare a libertății 

de asociere, inclusiv exemple îngrijorătoare 

de lideri sindicali trimiși în închisoare, 

precum și de interferențe în negocieri, în 

cadrul cărora partenerii la discuții ar trebui 

să beneficieze de autonomie; în acest sens, 

5. remarcă eforturile depuse de 

Forumul societății civile și de grupurile 

consultative interne, instituite în 

conformitate cu prevederile incluse în 

capitolul privind comerțul și dezvoltarea 

durabilă, care face parte integrantă din 

pachetul global al acordului de liber 

schimb; reamintește că ambele părți s-au 

angajat, în temeiul articolului 13.4 din 

acord, să respecte, să promoveze și să 

transpună în legislația lor și în practică 

principiile care decurg din obligațiile ce le 

revin în baza apartenenței la OIM și a 

Declarației OIM cu privire la principiile și 

drepturile fundamentale la locul de muncă, 

în special privind libertatea de asociere și 

dreptul de negociere colectivă; subliniază 

însă că progresele înregistrate de Coreea în 

ceea ce privește obiectivele consacrate în 

capitolul privind comerțul și dezvoltarea 

durabilă nu sunt satisfăcătoare și că se 

semnalează în continuare cazuri de 

încălcare a libertății de asociere, inclusiv 

exemple îngrijorătoare de lideri sindicali 

trimiși în închisoare, precum și de 

interferențe în negocieri, în cadrul cărora 

partenerii la discuții ar trebui să 

beneficieze de autonomie; în acest sens, 
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îndeamnă Comisia să demareze consultări 

oficiale cu Guvernul coreean, în 

conformitate cu articolul 13 alineatul (14) 

din acord și, în cazul în care acestea 

eșuează, face apel la grupul de experți 

menționat la articolul în cauză să ia măsuri 

și să continue dialogul privind 

neîndeplinirea de către Guvernul coreean a 

unora dintre angajamentele sale și, în 

special, să depună eforturi constante și 

susținute, în concordanță cu obligațiile 

consacrate în acord, pentru a asigura 

ratificarea de către Coreea a convențiilor 

fundamentale ale OIM pe care aceasta nu 

le-a ratificat încă; 

îndeamnă Comisia să demareze consultări 

oficiale cu Guvernul coreean, în 

conformitate cu articolul 13.14 din acord 

și, în cazul în care acestea eșuează, face 

apel la grupul de experți menționat la 

articolul în cauză să ia măsuri și să 

continue dialogul privind neîndeplinirea de 

către Guvernul coreean a unora dintre 

angajamentele sale și, în special, să depună 

eforturi constante și susținute, în 

concordanță cu obligațiile consacrate în 

acord, pentru a asigura ratificarea de către 

Coreea a convențiilor fundamentale ale 

OIM pe care aceasta nu le-a ratificat încă, 

în ciuda obligației sale de a face acest 

lucru, în conformitate cu articolul 13.4 

(3) paragrafele 1-4 din acord; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/13 

Amendamentul  13 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier 

Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Punerea în aplicare a Acordului de liber schimb dintre UE și Coreea 

2015/2059(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 – litera da (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  (da) impactul asupra mediului și 

bunăstării animalelor generat de ALS: 

creșterea cantității de deșeuri industriale 

și toxice produse; poluarea oceanului cu 

petrol și metale grele; nivelul ridicat de 

emisii de CO2 din cauza transportului și 

comerțului sporit îndeosebi cu 

autovehicule de înaltă performanță; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/14 

Amendamentul  14 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Punerea în aplicare a Acordului de liber schimb dintre UE și Coreea 

2015/2059(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. constată că, recent, s-au înregistrat 

cazuri în care au fost create bariere 

netarifare noi, cum ar fi unele norme 

tehnice pentru mașini, echipamente sau 

vehicule, care nu existau până în prezent; 

subliniază că un fenomen cu totul 

inacceptabil este retragerea omologării de 

tip pentru diverși producători europeni de 

autovehicule în baza unor acuzații 

nefondate; invită Comisia să se angajeze în 

discuții bilaterale pentru a elimina acest 

fenomen negativ; 

8. constată că, recent, s-au înregistrat 

cazuri în care au fost create bariere 

netarifare noi, cum ar fi unele norme 

tehnice pentru mașini, echipamente sau 

vehicule, care nu existau până în prezent; 

subliniază că un fenomen cu totul 

inacceptabil este retragerea omologării de 

tip pentru diverși producători europeni de 

autovehicule în baza unor acuzații 

nefondate; invită Comisia să se angajeze în 

discuții bilaterale pentru a elimina 

barierele comerciale inutile în mod 

obiectiv, însă să se abțină de la 

contestarea regulamentelor care sunt utile 

pentru sănătate și mediu; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/15 

Amendamentul  15 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Patrick Le 

Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Punerea în aplicare a Acordului de liber schimb dintre UE și Coreea 

2015/2059(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. subliniază că numeroase 

întreprinderi mici și mijlocii (IMM) nu 

sunt conștiente de oportunitățile pe care 

acordul le aduce; solicită, prin urmare, 

Comisiei și statelor membre ale UE să 

studieze rata de utilizare a preferințelor de 

către IMM-uri, în special, și să adopte 

măsuri efective de familiarizare a IMM-

urilor cu oportunitățile create de acord; 

9. subliniază că numeroase 

întreprinderi mici și mijlocii (IMM) nu au 

beneficiat de pe urma Acordului, așa cum 

a fost anunțat; solicită, prin urmare, 

Comisiei și statelor membre ale UE să 

studieze care este motivul;  

Or. en 
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10.5.2017 A8-0123/16 

Amendamentul  16 

Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez 

Caldentey, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía 

Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0123/2017 

Adam Szejnfeld 

Punerea în aplicare a Acordului de liber schimb dintre UE și Coreea 

2015/2059(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. sprijină aprofundarea în 

continuare a relațiilor comerciale și de 

investiții dintre UE și Coreea, în special 

capitolul privind investițiile; se așteaptă ca 

dificultățile legate de capitolul privind 

comerțul și dezvoltarea durabilă să fie 

rezolvate înainte de începerea negocierilor 

pe tema capitolului privind investițiile; 

sprijină implicarea părților la acord în 

crearea unei creșteri economice 

suplimentare și a unei dezvoltări durabile 

în beneficiul cetățenilor UE și al cetățenilor 

coreeni; invită Comisia și Guvernul 

Republicii Coreea să nu facă uz de vechea 

metodă ISDS (soluționarea litigiilor dintre 

investitori și stat) în eventualitatea unor 

negocieri pe marginea unui capitol privind 

investițiile, ci să pornească, în schimb, de 

la un nou sistem jurisdicțional în materie 

de investiții propus de Comisie și invită 

Comisia să dezvolte pe termen lung un 

sistem jurisdicțional în materie de 

investiții multilaterale care ar putea să 

înlocuiască toate mecanismele de 

soluționare a litigiilor în materie de 

investiții din ALS actuale și viitoare; 

10. se așteaptă ca dificultățile legate de 

capitolul privind comerțul și dezvoltarea 

durabilă să fie rezolvate înainte de 

începerea oricărei negocieri în vederea 

aprofundării Acordului; sprijină 

implicarea părților la acord în crearea unei 

creșteri economice suplimentare și a unei 

dezvoltări durabile în beneficiul cetățenilor 

UE și al cetățenilor coreeni; invită Comisia 

și Guvernul Republicii Coreea să nu facă 

uz de niciuna dintre metodele ISDS 

(soluționarea litigiilor dintre investitori și 

stat) în eventualitatea unor negocieri pe 

marginea unui capitol privind investițiile, 

ci să se limiteze la mecanismul existent 

între state, care s-a dovedit a fi suficient; 

Or. en 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. subliniază importanța consolidării 

în continuare a cooperării internaționale în 

cadrul internațional multilateral, 

plurilateral și regional, în contextul OMC, 

cum ar fi în legătură cu negocierile 

referitoare la Acordul privind bunurile de 

mediu (EGA) și Acordul privind comerțul 

cu servicii (TiSA); 

11. subliniază importanța consolidării 

în continuare a cooperării internaționale în 

cadrul internațional multilateral, 

plurilateral și regional, în contextul OMC 

și al altor instituții internaționale precum 

OIM și Consiliul ONU pentru Drepturile 

Omului, cum ar fi în legătură cu 

negocierile referitoare la Acordul privind 

bunurile de mediu (EGA) și Tratatul 

internațional privind corporațiile 

transnaționale și drepturile omului; 

Or. en 

 

 


