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23.5.2018 A8-0166/5 

Amendamentul  5 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale comune 

2017/2070(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1a. este conștient de existența 

îndoielilor și a nemulțumirii cetățenilor 

cu privire la impactul politicii comerciale 

internaționale a UE asupra vieții lor 

cotidiene, având în vedere discrepanțele 

sociale din ce în ce mai mari; solicită o 

reorientare a politicii comerciale 

internaționale a UE, care să reflecte cu o 

mai mare precizie necesitatea de a 

contribui la o mai bună protecție a 

locurilor de muncă și a drepturilor sociale 

și la o distribuție echitabilă a bogăției 

între cetățenii din UE, și între UE și țările 

terțe partenere, precum și de a contribui 

în mod constructiv la punerea în aplicare 

a Agendei ONU ODD 2030; solicită 

tuturor statelor membre ale UE să 

acționeze în mod adecvat și ambițios în 

vederea îndeplinirii obligațiilor care le 

revin în ceea ce privește o reacție decisivă 

la obiectivul 17, și să exercite o influență 

asupra strategiilor pentru atingerea 

celorlalte obiective, începând cu 

eliminarea sărăciei până la consumul și 

producția durabile, precum și dezvoltarea 

industrială, inovarea și infrastructura, 

dezvoltarea rurală și provocările legate de 

mediu, inclusiv schimbările climatice; 

solicită consolidarea serviciilor publice, 

ținând seama în mod corespunzător de 
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sănătatea publică, prin respectarea 

principiului precauției și respectarea 

diversității culturale și a demnității 

umane, inclusiv a migranților, sprijinirea 

păcii și a dreptului internațional, 

excluzând toate măsurile extrateritoriale 

și consolidând dialogul și negocierile la 

nivel multilateral și la nivel internațional; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/6 

Amendamentul  6 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale comune 

2017/2070(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. ia act de importanța economică în 

creștere a continentului asiatic, precum și 

de retragerea treptată a Statelor Unite din 

schimburile comerciale și de 

incertitudinea pentru comerțul 

internațional care decurge din acest fapt, 

și ia act inclusiv de criticile interne 

adresate politicii de comerț internațional și 

de apelul la comerț echitabil; invită 

Comisia să își ajusteze politica comercială 

pentru a putea aborda aceste evoluții și a da 

dovadă de mai multă reactivitate și 

responsabilitate, stabilind totodată o 

strategie pe termen mai lung, având în 

vedere aceste schimbări ale contextului 

internațional; subliniază că, în acest 

context global în schimbare, rolul UE în 

promovarea unei agende comerciale bazate 

pe valori este din ce în ce mai important 

pentru cetățenii europeni; 

2. ia act de puterea și influența 

economică crescândă din diverse țări din 

Asia, inclusiv China și India, în economia 

mondială, precum și de impactul din ce în 

ce mai mare al dezvoltării Africii și 

Americii Latine, ca factori importanți în 

lumea globalizată și pentru a asigura 

bunăstarea, pacea și stabilitatea în lume; 

ia act, de asemenea, de schimbarea 

strategiei guvernului actual al SUA, și 

anume șantajarea țărilor terțe cu strategia 

sa „America pe primul loc”, amenințând 

retragerea treptată din schimburile 

comerciale și destabilizarea structurilor 

comerciale multilaterale, inclusiv a 

mecanismului OMC și a sistemului său de 

soluționare a litigiilor, generând astfel 

incertitudine pentru comerțul 

internațional, precum și de criticile interne 

adresate politicii de comerț internațional și 

de apelul la comerț echitabil; invită 

Comisia să își ajusteze politica comercială 

pentru a putea aborda aceste evoluții și a da 

dovadă de mai multă reactivitate și 

responsabilitate, stabilind totodată o 

strategie pe termen mai lung, având în 

vedere aceste schimbări ale contextului 

internațional; subliniază că, în acest 

context global în schimbare, rolul UE în 
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promovarea unei agende comerciale bazate 

pe valori este din ce în ce mai important 

pentru cetățenii europeni; solicită Comisiei 

să se opună ferm și eficient oricărei 

măsuri extrateritoriale întreprinse de SUA 

sau de alt partener; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/7 

Amendamentul  7 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Barbara 

Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale comune 

2017/2070(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. subliniază importanța în creștere a 

serviciilor, în special a celor digitale, 

inclusiv servitizarea comerțului cu mărfuri 

(Modul 5), precum și a fluxului de date și a 

comerțului electronic în cadrul comerțului 

internațional; insistă asupra necesității de a 

consolida normele internaționale din 

domeniu în scopul de a garanta avantaje 

concrete pentru consumatorii europeni, un 

mai bun acces pe piețele străine pentru 

întreprinderile europene și respectarea 

drepturilor fundamentale peste tot în lume, 

inclusiv protecția datelor și 

confidențialitatea; subliniază că protecția 

datelor cu caracter personal nu are caracter 

negociabil în cadrul acordurilor 

comerciale, consideră că drepturile digitale 

ale cetățenilor ar trebui să fie promovate 

prin încheierea de acorduri comerciale și 

reamintește poziția sa privind protecția 

datelor și comerțul digital, astfel cum a fost 

exprimată în rezoluția sa intitulată „Către o 

strategie în domeniul comerțului digital”; 

subliniază că politica comercială a UE 

poate juca un rol important în eliminarea 

decalajului digital; încurajează Comisia să 

promoveze agenda comercială digitală 

viitoarele și actualele negocieri de acorduri 

de liber schimb și în cadrul OMC; solicită 

3. subliniază importanța în creștere a 

serviciilor, în special a celor digitale, 

inclusiv servitizarea comerțului cu mărfuri 

(Modul 5), precum și a fluxului de date și a 

comerțului electronic în cadrul comerțului 

internațional; insistă asupra necesității de a 

consolida normele internaționale din 

domeniu în scopul de a garanta avantaje 

concrete pentru consumatorii europeni, un 

mai bun acces pe piețele străine pentru 

întreprinderile europene și respectarea 

drepturilor fundamentale peste tot în lume, 

inclusiv protecția datelor și 

confidențialitatea; subliniază că protecția 

datelor cu caracter personal nu are caracter 

negociabil în cadrul acordurilor 

comerciale, consideră că drepturile digitale 

ale cetățenilor ar trebui să fie promovate 

prin încheierea de acorduri comerciale și 

reamintește poziția sa privind protecția 

datelor și comerțul digital, astfel cum a fost 

exprimată în rezoluția sa intitulată „Către o 

strategie în domeniul comerțului digital”; 

subliniază că politica comercială a UE 

poate juca un rol important în eliminarea 

decalajului digital; încurajează Comisia să 

promoveze agenda comercială digitală 

viitoarele și actualele negocieri de acorduri 

de liber schimb și în cadrul OMC; solicită 
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ca toate acordurile comerciale viitoare, 

inclusiv cele în curs de negociere în 

prezent, să includă capitole privind 

comerțul digital; solicită Comisiei să 

urmărească o strategie privind comerțul 

digital care să ia în considerare 

oportunitățile oferite întreprinderilor mici 

și mijlocii prin facilitarea accesului pe 

piețele globale; 

ca toate acordurile comerciale viitoare, 

inclusiv cele în curs de negociere în 

prezent, să includă capitole privind 

comerțul digital; solicită Comisiei să 

urmărească o strategie privind comerțul 

digital care să ia în considerare 

oportunitățile oferite întreprinderilor mici 

și mijlocii prin facilitarea accesului pe 

piețele globale, precum și necesitatea de a 

aborda efectele negative pentru locurile 

de muncă și concentrarea excesivă a 

bogăției generată de comerțul electronic; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/8 

Amendamentul  8 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale comune 

2017/2070(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. ia act de blocarea negocierilor 

multilaterale pe tema acordului privind 

comerțul cu servicii (TiSA) și a Acordului 

privind bunurile de mediu; solicită Uniunii 

să dea dovadă de spirit de inițiativă pentru 

a permite reluarea ambelor procese de 

negocieri, pe baza poziției Parlamentului 

European în ceea ce privește TiSA; 

8. ia act de blocarea negocierilor 

multilaterale pe tema acordului privind 

comerțul cu servicii (TiSA)  și a Acordului 

privind bunurile de mediu; solicită Uniunii 

să dea dovadă de spirit de inițiativă în ceea 

ce privește actualizarea acordului GATS, 

pentru a face față noilor provocări legate 

de evoluția tehnologică, împreună cu 

toate celelalte state părți în cadrul OMC; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/9 

Amendamentul  9 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale comune 

2017/2070(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. subliniază că mai multe acorduri de 

liber schimb, de exemplu cele cu Canada și 

Ecuador, dispozițiile din acordul de 

asociere UE-Ucraina privind acordul de 

liber schimb aprofundat și cuprinzător și 

mai multe APE cu țări africane au intrat în 

vigoare pe deplin sau în mod provizoriu și 

că au fost încheiate acorduri comerciale cu 

Singapore, Vietnam și Japonia de la 

lansarea strategiei „Comerț pentru toți”; 

subliniază că trebuie acordat un sprijin 

politic și administrativ suficient pentru a 

asigura convenirea acordurilor comerciale 

în termene corespunzătoare; susține 

actualul proces de actualizare a 

acordurilor cu Chile și Mexic; 

reamintește solicitarea sa de a începe 

negocierile cu Australia și Noua 

Zeelandă, ținându-se seama de pozițiile 

sale; 

9. subliniază că mai multe acorduri de 

liber schimb, de exemplu cele cu Canada și 

Ecuador, dispozițiile din acordul de 

asociere UE-Ucraina privind acordul de 

liber schimb aprofundat și cuprinzător și 

mai multe APE cu țări africane au intrat în 

vigoare pe deplin sau în mod provizoriu și 

că au fost încheiate acorduri comerciale cu 

Singapore, Vietnam și Japonia de la 

lansarea strategiei „Comerț pentru toți”; 

subliniază că trebuie acordat un sprijin 

politic și administrativ suficient pentru a 

asigura convenirea și ratificarea 

acordurilor comerciale în termene 

corespunzătoare, ceea ce va necesita 

includerea cetățenilor printr-o mai mare 

transparență cu privire la mandatele 

pentru diversele negocieri comerciale 

conferite de Consiliu, precum și la 

conținutul negocierilor în curs și alte 

acorduri comerciale și de investiții 

preconizate; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/10 

Amendamentul  10 

Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, 

Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Lola 

Sánchez Caldentey 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale comune 

2017/2070(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. reamintește că Comisia a anunțat 

în mai multe rânduri lansarea 

negocierilor în materie de investiții cu 

Hong Kong și Taiwan și solicită Comisiei 

să încheie activitățile preparatorii pentru 

a putea lansa în mod formal negocierile 

privind acordurile de investiții cât mai 

curând posibil; 

eliminat 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/11 

Amendamentul  11 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale comune 

2017/2070(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. îndeamnă Comisia și statele 

membre să depună mai multe eforturi, în 

special prin intermediul instrumentelor 

digitale, pentru a elimina orice obstacol și 

sarcină administrativă suplimentară, 

pentru a realiza o simplificare tehnică, 

precum și pentru a asista întreprinderile în 

demersurile pe care le fac pentru a 

beneficia de acordurile și de instrumentele 

comerciale; 

25. îndeamnă Comisia și statele 

membre să depună mai multe eforturi, în 

special prin intermediul instrumentelor 

digitale, pentru a elimina sarcinile 

administrative inutile, pentru a realiza o 

simplificare tehnică, precum și pentru a 

asista întreprinderile în demersurile pe care 

le fac pentru a beneficia de acordurile și de 

instrumentele comerciale; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/12 

Amendamentul  12 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale comune 

2017/2070(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 37 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

37. reamintește că acordurile 

comerciale nu pot intra în vigoare înainte 

de a fi ratificate de către Parlamentul 

European, situație valabilă și în cazul 

capitolelor comerciale din acordurile de 

asociere; consideră că este esențial să fie 

respectată la nivel orizontal practica de a 

aștepta acordul Parlamentului înainte de 

aplicarea provizorie a unor acorduri cu 

importanță politică, după cum s-a angajat și 

comisarul Malmström în cursul audierii 

sale din 29 septembrie 2014; 

37. reamintește că acordurile 

comerciale nu pot intra în vigoare înainte 

de a fi ratificate de către parlamentele în 

cauză, situație valabilă și în cazul 

capitolelor comerciale din acordurile de 

asociere; consideră că este esențial să fie 

respectată la nivel orizontal practica de a 

aștepta acordul Parlamentului înainte de 

aplicarea provizorie a unor acorduri cu 

importanță politică, după cum s-a angajat și 

comisarul Malmström în cursul audierii 

sale din 29 septembrie 2014; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/13 

Amendamentul  13 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Kostas 

Chrysogonos, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale comune 

2017/2070(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 42 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

42. reamintește că Uniunea deține cea 

mai ridicată rată de deschidere a accesului 

la piețele de achiziții publice; este 

preocupat de nerespectarea de către 

anumiți parteneri a dispozițiilor din ALS 

cu UE privind accesul pe piață la achizițiile 

publice, în detrimentul companiilor din UE 

și de accesul foarte limitat la piețele de 

achiziții publice din anumite țări terțe; 

solicită Comisiei să depună eforturi pentru 

a obține un acces mai bun pe piețele de 

achiziții publice din țările terțe și să aibă în 

vedere măsuri, în conformitate cu Acordul 

OMC privind achizițiile publice, ce vizează 

țările terțe care acordă prioritate 

întreprinderilor proprii la accesul pe piața 

achizițiilor publice; solicită Comisiei să 

colecteze și să publice date la nivel de 

întreprindere cu privire la utilizarea 

dispozițiilor privind achizițiile publice în 

ALS-uri, pentru a înțelege mai bine 

dificultățile cu care se confruntă 

întreprinderile din UE; 

42. reamintește că Uniunea deține cea 

mai ridicată rată de deschidere a accesului 

la piețele de achiziții publice; este 

preocupat de nerespectarea de către 

anumiți parteneri a dispozițiilor din ALS 

cu UE privind accesul pe piață la achizițiile 

publice, în detrimentul companiilor din UE 

și de accesul foarte limitat la piețele de 

achiziții publice din anumite țări terțe; 

solicită Comisiei să depună eforturi pentru 

a obține un acces mai bun pe piețele de 

achiziții publice din țările terțe și să aibă în 

vedere măsuri, în conformitate cu Acordul 

OMC privind achizițiile publice, ce vizează 

țările terțe industrializate care acordă 

prioritate întreprinderilor proprii la accesul 

pe piața achizițiilor publice; solicită 

Comisiei să colecteze și să publice date la 

nivel de întreprindere cu privire la 

utilizarea dispozițiilor privind achizițiile 

publice în ALS-uri, pentru a înțelege mai 

bine dificultățile cu care se confruntă 

întreprinderile din UE; invită Comisia să 

solicite un raport privind impactul 

liberalizării achizițiilor publice asupra 

IMM-urilor veritabile; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/14 

Amendamentul  14 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale comune 

2017/2070(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 44 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

44. reamintește că politica comercială 

comună trebuie să contribuie la 

promovarea valorilor apărate de Uniunea 

Europeană, definite la articolul 2 din TUE, 

precum și la urmărirea obiectivelor stabilite 

la articolul 21, cum sunt democrația, statul 

de drept, respectarea drepturilor omului, a 

drepturilor și libertăților fundamentale, 

egalitatea, respectarea demnității umane și 

protecția mediului și a drepturilor sociale; 

consideră că îndeplinirea acestor obiective 

necesită acțiuni hotărâte și susținute din 

partea Comisiei; subliniază că Agenda 

2030 a ONU și Acordul de la Paris privind 

schimbările climatice furnizează repere 

principale pe baza cărora se va măsura 

contribuția politicii comerciale a UE la 

obiectivele globale convenite ale 

dezvoltării durabile; 

44. reamintește că politica comercială 

comună trebuie să contribuie la 

promovarea valorilor apărate de Uniunea 

Europeană, definite la articolul 2 din TUE, 

precum și la urmărirea obiectivelor stabilite 

la articolul 21, cum sunt democrația, statul 

de drept, respectarea drepturilor omului, a 

drepturilor și libertăților fundamentale, 

egalitatea, respectarea demnității umane și 

protecția mediului și a drepturilor sociale; 

consideră că îndeplinirea acestor obiective 

necesită acțiuni hotărâte și susținute din 

partea Comisiei; subliniază că Agenda 

2030 a ONU și Acordul de la Paris privind 

schimbările climatice furnizează repere 

principale pe baza cărora se va măsura 

contribuția politicii comerciale a UE la 

obiectivele globale convenite ale 

dezvoltării durabile; invită Comisia să 

efectueze o evaluare a actualelor 

contradicții dintre aceste obiective și 

politica comercială internațională a UE, 

pentru a o reorienta pe acesta din urmă în 

mod corespunzător, printre altele prin 

intermediul unei abordări comerciale mai 

intraregionale și interregionale; 

Or. en 
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Amendamentul  15 
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Raport A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale comune 

2017/2070(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 49 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

49. își reafirmă sprijinul față de 

includerea în toate acordurile comerciale 

viitoare a unor dispoziții ambițioase 

privind combaterea corupției, care să țină 

de competența exclusivă a Uniunii; salută 

prezența unor dispoziții de combatere a 

corupției în negocierilor în curs privind 

modernizarea acordului de liber schimb 

UE-Mexic și a celui de asociere UE-Chile; 

reamintește că ALS oferă o bună 

oportunitate de a intensifica cooperarea în 

lupta împotriva spălării banilor, a fraudei 

fiscale și a evaziunii fiscale; 

49. își reafirmă sprijinul față de 

includerea în toate acordurile comerciale 

viitoare a unor dispoziții ambițioase 

privind combaterea corupției, care să țină 

de competența exclusivă a Uniunii; salută 

prezența unor dispoziții de combatere a 

corupției în negocierilor în curs privind 

modernizarea acordului de liber schimb 

UE-Mexic și a celui de asociere UE-Chile; 

reamintește că ALS oferă o bună 

oportunitate de a intensifica cooperarea în 

lupta împotriva spălării banilor, a fraudei 

fiscale și a evaziunii fiscale, și invită 

Comisia să realizeze acest lucru, de 

exemplu, prin solicitarea unor 

angajamente cu caracter obligatoriu din 

partea tuturor țărilor terțe, adăugând 

capitole, dacă este necesar, la negocierile 

deja finalizate; 

Or. en 

 

 


