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5.12.2018 A8-0367/14 

Amendamentul  14 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marina Albiol Guzmán, Patrick 

Le Hyaric, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (rezoluție) 

(2018/0091M(NLE)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. constată cu satisfacție că Japonia a 

luat măsuri în privința inutilelor măsuri 

netarifare într-un număr mare de sectoare, 

cum ar fi vehiculele, aditivii alimentari, 

măsurile sanitare și fitosanitare, etichetarea 

produselor alimentare și produsele 

cosmetice, reducând astfel costurile de 

conformitate și creând un cadru de 

reglementare mai predictibil; reamintește 

dreptul unei țări de a stabili standarde 

naționale mai ridicate decât cele 

internaționale atunci când acest lucru este 

justificat din motive de protecție a 

sănătății, a siguranței sau a consumatorilor; 

ia act, de asemenea, de angajamentul 

Japoniei de a-și alinia standardele în 

domeniul autovehiculelor la standardele 

internaționale ale Comisiei Economice 

pentru Europa a ONU (CEE-ONU), 

utilizate și de producătorii de autovehicule 

din UE; 

5. constată că părțile interesate 

comerciale din Europa au profitat de 

situația disperată din Japonia în urma mai 

multor dezastre ecologice și provocate de 

om, precum și de încheierea acordului 

UE-Coreea, pentru a înainta două liste cu 

măsuri netarifare pe care companiile în 

cauză le doreau eliminate într-un număr 

mare de sectoare, cum ar fi vehiculele, 

aditivii alimentari, măsurile sanitare și 

fitosanitare, etichetarea produselor 

alimentare și produsele cosmetice, pentru 

a-și reduce costurile de conformitate și a-și 

înlesni accesul pe piață, iar conformitatea 

Japoniei a fost declarată o condiție 

prealabilă pentru începerea negocierilor 

directe legate de acest acord comercial; 

reamintește dreptul unei țări de a stabili 

standarde naționale mai ridicate decât cele 

internaționale atunci când acest lucru este 

justificat din motive de protecție a 

sănătății, a siguranței sau a consumatorilor; 

ia act, de asemenea, de angajamentul 

Japoniei de a-și alinia standardele în 

domeniul autovehiculelor la standardele 

internaționale ale Comisiei Economice 

pentru Europa a ONU (CEE-ONU), 

utilizate și de producătorii de autovehicule 

din UE; 
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5.12.2018 A8-0367/15 

Amendamentul  15 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (rezoluție) 

(2018/0091M(NLE)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. consideră că Japonia este o piață de 

export extrem de valoroasă pentru 

agricultorii și producătorii de alimente din 

UE și constată că aproximativ 85 % din 

produsele agroalimentare vor putea intra în 

Japonia fără taxe vamale; subliniază că 

unele produse agricole prelucrate vor 

beneficia, de asemenea, de scutirea de taxe 

vamale la accesul pe piața japoneză după 

scurgerea unei perioade de tranziție; salută 

faptul că acordul oferă posibilități 

semnificative de export pentru produsele 

agroalimentare din UE, cum ar fi vinul, 

carnea de porc și brânza și că acesta 

asigură protejarea a 205 indicații 

geografice (IG) europene, cu posibilitatea 

adăugării unor IG suplimentare, ceea ce 

constituie o îmbunătățire în comparație cu 

acordurile comerciale anterioare și este 

deosebit de importantă pentru 

întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din 

sectorul alimentar; solicită continuarea 

negocierilor după trei ani, pentru a evalua 

opțiunile de extindere a listei de indicații 

geografice protejate și se așteaptă ca 

ambele părți să acorde cea mai mare atenție 

agriculturii sustenabile, inclusiv producției 

de alimente la scară redusă și dezvoltării 

rurale; 

7. consideră că Japonia este o piață de 

export extrem de valoroasă pentru 

agricultorii și producătorii de alimente din 

UE și constată că aproximativ 85 % din 

produsele agroalimentare vor putea intra în 

Japonia fără taxe vamale; avertizează că, 

deși orezul a fost protejat, numeroase alte 

produse de o importanță crucială pentru 

fermierii și producătorii de alimente din 

Japonia se vor confrunta cu o concurență 

acerbă din partea exporturilor din UE; 
subliniază că unele produse agricole 

prelucrate vor beneficia, de asemenea, de 

scutirea de taxe vamale la accesul pe piața 

japoneză după scurgerea unei perioade de 

tranziție și că acordul oferă posibilități 

semnificative de export pentru produsele 

agroalimentare din UE, cum ar fi vinul, 

carnea de porc și brânza; este preocupat de 

faptul că o creștere dramatică a 

numărului produselor alimentare din UE 

care intră pe piața japoneză ar periclita 

mijloacele de subzistență ale fermierilor și 

ale micilor producători alimentari 

japonezi și subliniază că este necesară o 

plasă de siguranță constând în măsuri de 

salvgardare eficiente și rapide; salută 

faptul că acordul asigură protejarea a 205 

indicații geografice (IG) europene, cu 
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posibilitatea adăugării unor IG 

suplimentare, ceea ce constituie o 

îmbunătățire în comparație cu acordurile 

comerciale anterioare și este deosebit de 

importantă pentru întreprinderile mici și 

mijlocii (IMM) din sectorul alimentar; 

solicită continuarea negocierilor după trei 

ani, pentru a evalua opțiunile de extindere 

a listei de indicații geografice protejate și 

se așteaptă ca ambele părți să acorde cea 

mai mare atenție agriculturii sustenabile, 

inclusiv producției de alimente la scară 

redusă și dezvoltării rurale; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/16 

Amendamentul  16 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (rezoluție) 

(2018/0091M(NLE)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. salută angajamentul față de punerea 

în aplicare efectivă a Acordului de la Paris 

de combatere a schimbărilor climatice și a 

altor acorduri multilaterale în domeniul 

mediului, precum și față de gestionarea 

sustenabilă a pădurilor (inclusiv 

combaterea exploatării forestiere ilegale) și 

a pescuitului (combaterea pescuitului 

ilegal, nedeclarat și nereglementat); 

subliniază că legislația și standardele UE 

rămân aplicabile produselor importate pe 

piața UE și că, în special, Regulamentul 

UE privind lemnul [Regulamentul (UE) nr. 

995/2010] interzice introducerea lemnului 

recoltat ilegal pe piața UE și instituie un 

sistem obligatoriu de due diligence; invită 

ambele părți să coopereze îndeaproape, în 

temeiul capitolului privind dezvoltarea 

durabilă, făcând schimb de bune practici și 

întărind punerea în aplicare a legislației în 

aceste domenii, inclusiv privind cele mai 

eficiente măsuri de combatere a exploatării 

ilegale a lemnului și privind creșterea 

atenției acordate prevenirii exporturilor de 

lemn recoltat ilegal din UE către Japonia; 

10. salută angajamentul față de punerea 

în aplicare efectivă a Acordului de la Paris 

de combatere a schimbărilor climatice și a 

altor acorduri multilaterale în domeniul 

mediului, precum și față de gestionarea 

sustenabilă a pădurilor (inclusiv 

combaterea exploatării forestiere ilegale) și 

a pescuitului (combaterea pescuitului 

ilegal, nedeclarat și nereglementat); solicită 

o cooperare intensificată pentru a salva 

speciile maritime aflate în pericol, cum ar 

fi tonul roșu, și pentru a se pune capăt, în 

sfârșit, vânătorii de balene; face, în 

special, apel la Japonia să respecte toate 

rezoluțiile Comisiei internaționale pentru 

vânătoarea de balene (IWC) și să 

interzică vânătoarea de balene în scopuri 

științifice realizată pentru a disimula 

vânătoarea de balene în scopuri 

comerciale; subliniază că legislația și 

standardele UE rămân aplicabile 

produselor importate pe piața UE și că, în 

special, Regulamentul UE privind lemnul 

[Regulamentul (UE) nr. 995/2010] 

interzice introducerea lemnului recoltat 

ilegal pe piața UE și instituie un sistem 

obligatoriu de due diligence; invită ambele 

părți să coopereze îndeaproape, în temeiul 

capitolului privind dezvoltarea durabilă, 
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făcând schimb de bune practici și întărind 

punerea în aplicare a legislației în aceste 

domenii, inclusiv privind cele mai eficiente 

măsuri de combatere a exploatării ilegale a 

lemnului și privind creșterea atenției 

acordate prevenirii exporturilor de lemn 

recoltat ilegal din UE către Japonia; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/17 

Amendamentul  17 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Ángela Vallina 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (rezoluție) 

(2018/0091M(NLE)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. subliniază faptul că APE reafirmă 

dreptul autorităților statelor membre de a 

defini, furniza și reglementa pe deplin 

serviciile publice la nivel local, regional 

sau național și că o listă negativă, astfel 

cum este prevăzută în prezentul acord, nu 

împiedică guvernele să readucă serviciile 

privatizate în sectorul public sau să creeze 

în mod liber noi utilități publice; 

consideră, în principiu, că folosirea unei 

abordări tip „listă pozitivă” după exemplul 

GATS al OMC este întotdeauna 

preferabilă; ia act de angajamentul asumat 

de ambele părți în cadrul APE de a proteja 

gestionarea apelor publice ca parte a 

scutirii generale a serviciilor publice; 

14. subliniază faptul că APE reafirmă 

dreptul autorităților statelor membre de a 

defini, furniza și reglementa pe deplin 

serviciile publice la nivel local, regional 

sau național; regretă faptul că a fost 

aplicată o abordare de tip listă negativă în 

prezentul acord și își reafirmă 

interpretarea textului potrivit căreia 

niciun element din acest acord nu 

împiedică guvernele sau autoritățile locale 

și regionale să readucă serviciile 

privatizate în sectorul public sau să creeze 

în mod liber noi utilități publice; insistă că, 

în principiu, Comisia ar trebui să recurgă 

la folosirea unei abordări tip „listă 

pozitivă” după exemplul GATS al OMC în 

cadrul tuturor negocierilor vizând 

acorduri comerciale încheiate în numele 

Uniunii; salută angajamentul asumat de 

ambele părți în cadrul APE de a proteja 

gestionarea apelor publice ca parte a 

scutirii generale a serviciilor publice, dar 

regretă profund faptul că gestionarea 

apelor uzate nu a fost scutită, ca urmare a 

abordării bazate pe lista negativă; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/18 

Amendamentul  18 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marina 

Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine 

Vergiat, Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, 

Sabine Lösing 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (rezoluție) 

(2018/0091M(NLE)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. subliniază că acordul menține, din 

motive prudențiale și de supraveghere, 

dreptul suveran de a reglementa sectoarele 

financiar și bancar; solicită ambilor 

parteneri să utilizeze forul de reglementare 

financiară pentru a ameliora sistemul 

financiar mondial; 

17. regretă faptul că acordul nu 

menține în mod adecvat, din motive 

prudențiale și de supraveghere, dreptul 

suveran de a reglementa sectoarele 

financiar și bancar; este foarte preocupat 

de faptul că amploarea liberalizării 

serviciilor financiar prin intermediul APE 

se va dovedi excesivă, deoarece include 

toate posturile legate de finanțe, precum și 

toate produsele și inovațiile financiare; 

reamintește că printre aceste produse se 

numărau și activele deosebit de toxice 

care s-au aflat în centrul crizei financiare 

mondiale din 2008; avertizează că, ținând 

cont și de sistemul de reglementare opac 

care a fost convenit de către negociatori și 

care vizează reducerea costurilor și a 

sarcinilor de reglementare pentru 

operatorii privați, împiedicarea 

următoarelor crize financiare poate 

deveni foarte dificilă; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/19 

Amendamentul  19 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Ángela Vallina 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (rezoluție) 

(2018/0091M(NLE)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 17a. face apel la ambele părți să 

realizeze studii sistematice privind 

impactul APE asupra stabilității 

financiare și a spațiului de reglementare 

financiară; invită, de asemenea, părțile să 

excludă reglementarea financiară din 

domeniul de aplicare al oricărui acord 

viitor privind arbitrajul în materie de 

protecție a investițiilor; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/20 

Amendamentul  20 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol 

Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, 

Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (rezoluție) 

(2018/0091M(NLE)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. solicită transparență în funcționarea 

comitetului de cooperare în materie de 

reglementare și o implicare adecvată a 

tuturor părților interesate, în special a 

sindicatelor și a organizațiilor societății 

civile, aceste măsuri trebuind considerate 

condiții prealabilă pentru creșterea 

încrederii publicului în acord și în 

implicațiile acestuia; atrage atenția că 

Parlamentul European ar trebui să fie 

informat periodic cu privire la deciziile 

luate în cadrul comitetului de cooperare în 

materie de reglementare; 

20. solicită transparență și control 

parlamentar în funcționarea comitetului de 

cooperare în materie de reglementare și o 

implicare adecvată a părților interesate, în 

special a sindicatelor și a organizațiilor 

societății civile, aceste măsuri trebuind 

considerate condiții prealabilă pentru 

creșterea încrederii publicului în acord și în 

implicațiile acestuia; atrage atenția că 

Parlamentul European ar trebui să fie 

informat periodic cu privire la deciziile 

redactate și luate de Consiliul mixt și în 

cadrul tuturor comitetelor înființate prin 

acord, inclusiv forumul de reglementare 

financiară; insistă ca deputaților în 

Parlamentul European și parlamentelor 

naționale să le fie acordat accesul deplin 

la toate documentele pregătitoare ale 

comitetului de cooperare în materie de 

reglementare, ale forumului de 

reglementare financiară și ale comitetului 

privind comerțul și dezvoltarea 

sustenabilă (CDS); insistă asupra 

existenței unui registru de transparență 

pentru participanții la reuniunile 

Consiliului mixt și ale tuturor comitetelor 

și organelor sale subordonate; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/21 

Amendamentul  21 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Ángela Vallina 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (rezoluție) 

(2018/0091M(NLE)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. ia act de faptul că negocierile 

continuă cu privire la un acord de investiții 

separat, pe care Parlamentul îl va 

monitoriza îndeaproape; ia act de faptul că 

Comisia a introdus în acordurile cu alți 

parteneri un sistem jurisdicțional în materie 

de investiții, în așteptarea înființării unei 

instanțe multilaterale în domeniul 

investițiilor; reiterează faptul că vechiul 

mecanism privat de soluționare a litigiilor 

dintre investitori și stat (ISDS) este 

inacceptabil și că nu există niciun mandat 

pentru a reveni la acesta; 

21. ia act de faptul că negocierile 

continuă cu privire la un acord de investiții 

separat, pe care Parlamentul îl va 

monitoriza îndeaproape; ia act de faptul că 

Comisia a introdus în acordurile cu alți 

parteneri un sistem jurisdicțional în materie 

de investiții, în așteptarea înființării unei 

instanțe multilaterale în domeniul 

investițiilor; reiterează faptul că vechiul 

mecanism privat de soluționare a litigiilor 

dintre investitori și stat (ISDS) este 

inacceptabil și că nu există niciun mandat 

pentru a reveni la acesta; invită părțile să 

recurgă la sistemele lor jurisdicționale 

interne existente în cazul litigiilor care 

apar în contextul investițiilor; insistă 

asupra principiului egalității în fața legii 

a cetățenilor și a investitorilor interni și 

străini; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/22 

Amendamentul  22 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Ángela Vallina 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (rezoluție) 

(2018/0091M(NLE)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. salută faptul că, la 17 iulie 2018, 

UE și Japonia au încheiat cu succes 

convorbirile cu privire la adecvarea 

reciprocă și că au convenit să își 

recunoască reciproc sistemele de protecție 

a datelor ca fiind „echivalente”, ceea ce va 

permite circulația datelor între UE și 

Japonia în condiții de mai mare siguranță; 

subliniază rolul important al autorităților de 

protecție a datelor ale fiecărei părți în 

garantarea unui nivel adecvat de protecție a 

datelor; ia act de faptul că acordul include 

o clauză rendez-vous prevăzând evaluarea, 

în termen de trei ani, a problemei 

transferului transfrontalier de date și 

recunoaște importanța din ce în ce mai 

mare a economiei digitale pentru creștere și 

locuri de muncă; reamintește că toate 

acordurile comerciale trebuie să respecte 

pe deplin acquis-ul UE în materie de 

protecție a datelor și a vieții private, 

inclusiv Regulamentul general privind 

protecția datelor [Regulamentul (UE) 

2016/679] și subliniază că orice viitor 

rezultat trebuie să fie supus aprobării 

Parlamentului și să protejeze drepturile 

fundamentale ale cetățenilor UE; 

22. regretă faptul că, la 17 iulie 2018, 

Comisia și administrația japoneză au 

încheiat cu succes convorbirile cu privire la 

adecvarea reciprocă și că au convenit să își 

recunoască reciproc sistemele de protecție 

a datelor ca fiind „echivalente”, ceea ce va 

permite circulația nestingherită a datelor 

între UE și Japonia; insistă că acest lucru 

va duce la intensificarea comerțului cu 

date cu caracter personal și profiluri ale 

utilizatorilor și îndeamnă părțile să 

preîntâmpine abuzurile din partea 

corporațiilor sau a guvernelor și să 

suspende certificatul privind caracterul 

adecvat dacă apar astfel de abuzuri; 
subliniază rolul important al autorităților de 

protecție a datelor ale fiecărei părți în 

garantarea unui nivel adecvat de protecție a 

datelor; ia act de faptul că acordul include 

o clauză rendez-vous prevăzând evaluarea, 

în termen de trei ani, a problemei 

transferului transfrontalier de date; 

recunoaște importanța din ce în ce mai 

mare a economiei digitale pentru creștere și 

locuri de muncă; reamintește că toate 

acordurile comerciale trebuie să respecte 

pe deplin acquis-ul UE în materie de 

protecție a datelor și a vieții private, 
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inclusiv Regulamentul general privind 

protecția datelor [Regulamentul (UE) 

2016/679] și subliniază că orice viitor 

rezultat trebuie să fie supus aprobării 

Parlamentului și să protejeze drepturile 

fundamentale ale cetățenilor UE; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/23 

Amendamentul  23 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Merja Kyllönen, Marie-Christine 

Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Ángela Vallina 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (rezoluție) 

(2018/0091M(NLE)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 29a. solicită suspendarea implementării 

APE până la prezentarea unui nou text 

care să reflecte în mod adecvat toate 

solicitările formulate de Parlament în 

prezenta rezoluție; 

Or. en 

 

 


