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9.1.2019 A8-0446/1 

Amendamentul  1 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, 

Eleonora Forenza, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie 

Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh 

Ní Riada, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios 

Papadimoulis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Punerea în aplicare a Acordului comercial UE - Columbia și Peru 

(2018/2010(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. subliniază că valorile strategice ale 

Acordului depășesc sfera schimburilor 

comerciale, întrucât acesta constituie o 

bază solidă pentru o relație mai profundă 

cu angajamente pe termen lung privind 

respectarea drepturilor omului, a 

drepturilor sociale, a drepturilor popoarelor 

indigene și ale fermierilor, precum și a 

legislației în domeniul mediului, și 

contribuie la stabilirea unui parteneriat 

strategic între UE și America Latină; 

1. subliniază că valorile strategice ale 

Acordului depășesc sfera schimburilor 

comerciale, întrucât acesta constituie o 

bază solidă pentru o relație mai profundă 

cu angajamente pe termen lung privind 

respectarea drepturilor omului, a 

drepturilor sociale, a drepturilor popoarelor 

indigene și ale fermierilor, precum și a 

legislației în domeniul mediului, și 

contribuie la stabilirea unui parteneriat 

strategic între UE și America Latină; își 

exprimă profunda îngrijorare cu privire la 

uciderea continuă a apărătorilor 

drepturilor omului și a membrilor 

mișcărilor sociale din Columbia, de la 

începutul anului 2019 fiind deja 

înregistrate șase victime; regretă profund 

decizia guvernului columbian și a 

majorității sale parlamentare de a ignora 

elementele esențiale ale conținutului 

acordului de pace, în special în ceea ce 

privește necesara restituire a terenurilor 

victimelor conflictului; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/2 

Amendamentul  2 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, 

Eleonora Forenza, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie 

Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh 

Ní Riada, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios 

Papadimoulis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Punerea în aplicare a Acordului comercial UE - Columbia și Peru 

(2018/2010(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1a. îndeamnă Comisia să ia măsuri 

prin activarea clauzei democratice și prin 

suspendarea aplicării cu titlu provizoriu a 

acordului comercial - sau cel puțin în 

parte - a acestuia, cu excepția cazului în 

care se pune capăt uciderii apărătorilor 

drepturilor omului, impunitatea este 

redusă drastic, grupurile paramilitare 

sunt dezmembrate, iar autoritățile 

columbiene respectă acordul de pace; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/3 

Amendamentul  3 

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

Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, 

Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, 

Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Punerea în aplicare a Acordului comercial UE - Columbia și Peru 

(2018/2010(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. salută faptul că acordul deschide 

piețele către, printre altele, bunuri, servicii, 

achiziții publice guvernamentale și 

investiții, care, dacă sunt bazate pe 

principiile dezvoltării sustenabile, pot crea 

posibilități de creare a unor locuri de 

muncă de calitate, de îmbunătățire a 

condițiilor de muncă și a standardelor de 

viață și de amplificare a schimburilor 

comerciale și investițiilor; 

6. ia act de faptul că acordul deschide 

piețele către, printre altele, bunuri, servicii, 

achiziții publice guvernamentale și 

investiții pentru întreprinderile europene 

și multinaționale și, ulterior, a înclinat 

balanța comercială cu Columbia în 

favoarea UE, a sporit dependența 

Republicii Columbia și Republicii Peru de 

exporturile de produse miniere și agricole 

și a crescut presiunea asupra pădurilor 

tropicale prin crearea de stimulente 

pentru întreprinderile din sectorul 

uleiului de palmier, toate acestea ducând 

la o mai mare acaparare a terenurilor și 

slăbind procesele lor de industrializare și 

de diversificare economică, încă fragile; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/4 

Amendamentul  4 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Jiří 

Maštálka, Anne-Marie Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios 

Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Punerea în aplicare a Acordului comercial UE - Columbia și Peru 

(2018/2010(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. subliniază că acordul a contribuit la 

modernizarea și diversificarea exporturilor 

din Columbia și Peru și că a avut un impact 

pozitiv asupra IMM-urilor columbiene și 

peruane; subliniază că acordul are 

potențialul de a contribui mai mult la 

dezvoltarea unui climat favorabil mediului 

întreprinderilor nou-înființate (start-ups) în 

Columbia și Peru, în special în ceea ce 

privește comunitățile de întreprinzători ale 

regiunii din centre urbane precum Bogotá, 

Medellín și Lima; subliniază, cu toate 

acestea, că trebuie depuse mai multe 

eforturi în ceea ce privește diversificarea 

exporturilor în afara produselor minerale, 

petroliere și agricole tradiționale, care 

reprezintă până la 70 % din exporturi în 

funcție de volum, precum și către exportul 

de bunuri și produse prelucrate cu o 

valoare adăugată mai mare, pentru a 

sprijini dezvoltarea economică și crearea 

de locuri de muncă, cu respectarea deplină 

a standardelor de mediu și a drepturilor 

omului; 

11. ia act de faptul că Comisia 

consideră că acordul a contribuit la 

modernizarea și diversificarea exporturilor 

din Columbia și Peru și că acesta a avut un 

impact pozitiv asupra IMM-urilor 

columbiene și peruane, dar observă că 

cifrele referitoare la volume și la crearea 

de locuri de muncă sunt foarte scăzute și 

reamintește că s-au înregistrat progrese 

similare în perioadele anterioare; invită 

Comisia să includă în analiza sa viitoare 

situația industriilor locale și diversificarea 

economică; subliniază că acordul are 

potențialul de a contribui mai mult la 

dezvoltarea unui climat favorabil mediului 

întreprinderilor nou-înființate (start-ups) în 

Columbia și Peru, în special în ceea ce 

privește comunitățile de întreprinzători ale 

regiunii din centre urbane precum Bogotá, 

Medellín și Lima; subliniază, cu toate 

acestea, că trebuie depuse mai multe 

eforturi în ceea ce privește diversificarea 

exporturilor în afara produselor minerale, 

petroliere și agricole tradiționale, care 

reprezintă până la 70 % din exporturi în 

funcție de volum, precum și către exportul 

de bunuri și produse prelucrate cu o 

valoare adăugată mai mare, pentru a 
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sprijini dezvoltarea economică și crearea 

de locuri de muncă, cu respectarea deplină 

a standardelor de mediu și a drepturilor 

omului; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/5 

Amendamentul  5 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, 

Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie Mineur, Patrick 

Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Stelios 

Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Punerea în aplicare a Acordului comercial UE - Columbia și Peru 

(2018/2010(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. insistă că corupția constituie una 

dintre cele mai importante bariere 

necomerciale care reprezintă o piedică 

pentru mediul de afaceri și sporește 

dificultățile operaționale cu care se 

confruntă întreprinderile; invită Comisia să 

utilizeze acest acord pentru a monitoriza 

reformele interne din țările partenere în 

ceea ce privește statul de drept și buna 

guvernare și să găsească măsuri eficace de 

combatere a corupției; 

19. insistă că corupția subminează 

democrația și constituie una dintre cele 

mai importante bariere necomerciale care 

reprezintă o piedică pentru mediul de 

afaceri și sporește dificultățile operaționale 

cu care se confruntă întreprinderile; își 

exprimă profunda îngrijorare cu privire la 

lipsa voinței politice de a aduce în fața 

justiției cazuri importante de corupție în 

ambele țări, de exemplu în cazul 

Odebrecht; invită Comisia să utilizeze 

acest acord pentru a monitoriza reformele 

interne din țările partenere în ceea ce 

privește statul de drept și buna guvernare și 

să găsească măsuri eficace de combatere a 

corupției; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/6 

Amendamentul  6 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, 

Eleonora Forenza, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie 

Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh 

Ní Riada, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios 

Papadimoulis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Punerea în aplicare a Acordului comercial UE - Columbia și Peru 

(2018/2010(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. insistă asupra necesității de a pune 

în aplicare în mod eficace și prin 

intermediul unor planuri de acțiune 

concrete dispozițiile specifice referitoare la 

foaia de parcurs privind drepturile omului, 

drepturile de mediu și drepturile 

lucrătorilor, astfel cum a solicitat în 

rezoluția sa din 13 iunie 2012 referitoare la 

acordul comercial dintre UE, Columbia și 

Peru; reamintește, în special, angajamentul 

părților de a asigura respectarea 

standardelor privind libertatea de asociere, 

dreptul de negociere colectivă, efectuarea 

unor inspecții stricte și eficiente ale muncii, 

violența împotriva liderilor sociali și etnici 

și protejarea mediului prin mecanisme 

adecvate de prevenire, control și aplicare a 

legii; salută, în acest context, eforturile 

depuse de Columbia pentru a combate 

impunitatea în cazurile de infracțiuni, 

inclusiv prin îmbunătățirea anchetelor, dar 

insistă să se depună eforturi suplimentare 

pentru a se lua măsuri mai eficiente în 

vederea eradicării violenței împotriva 

apărătorilor drepturilor omului, a 

activiștilor din domeniul mediului, a 

liderilor sindicali, a liderilor etnici și 

22. insistă asupra necesității de a pune 

în aplicare în mod eficace și prin 

intermediul unor planuri de acțiune 

concrete dispozițiile specifice referitoare la 

foaia de parcurs privind drepturile omului, 

drepturile de mediu și drepturile 

lucrătorilor, astfel cum a solicitat în 

rezoluția sa din 13 iunie 2012 referitoare la 

acordul comercial dintre UE, Columbia și 

Peru; reamintește, în special, angajamentul 

părților de a asigura respectarea 

standardelor privind libertatea de asociere, 

dreptul de negociere colectivă, efectuarea 

unor inspecții stricte și eficiente ale muncii, 

violența împotriva liderilor sociali și etnici 

și protejarea mediului prin mecanisme 

adecvate de prevenire, control și aplicare a 

legii; regretă, în acest context, lipsa de 

eforturi din partea Columbiei pentru a 

combate impunitatea în cazurile de 

infracțiuni, inclusiv prin îmbunătățirea 

anchetelor, insistă ca autoritățile 

columbiene să ia măsuri eficiente în 

vederea eradicării violenței împotriva 

apărătorilor drepturilor omului, a 

activiștilor din domeniul mediului, a 

liderilor sindicali, a liderilor etnici și 



 

AM\1173504RO.docx  PE631.647v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

comunitari, precum și pentru a se pune 

capăt infracțiunilor grave și persistente 

împotriva femeilor; 

comunitari, precum și pentru a se pune 

capăt infracțiunilor grave și persistente 

împotriva femeilor și invită Comisia să 

activeze imediat clauza privind drepturile 

omului din acord până în momentul în 

care situația se va fi îmbunătățit în mod 

semnificativ; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/7 

Amendamentul  7 

Helmut Scholz, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Emmanuel Maurel, 

Eleonora Forenza, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie 

Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh 

Ní Riada, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Pierre Vieu 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Punerea în aplicare a Acordului comercial UE - Columbia și Peru 

(2018/2010(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  22a. ia act de ambiția guvernelor 

columbian și peruan de a oferi 

populațiilor rurale alternative la 

cultivarea coca, care este prelucrată de 

organizații criminale; invită Comisia să 

coopereze cu ambele guverne pentru a 

găsi soluții care să fie mai sustenabile din 

punct de vedere al mediului decât uleiul 

de palmier;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0446/8 

Amendamentul  8 

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

Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Anne-Marie Mineur, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Paloma López 

Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Pierre Vieu 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0446/2018 

Santiago Fisas Ayxelà 

Punerea în aplicare a Acordului comercial UE - Columbia și Peru 

(2018/2010(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24.  salută faptul că, potrivit 

Comitetului consultativ în materie de 

sindicate al OCDE, a crescut numărul de 

inspectori din Columbia; subliniază că este 

nevoie de resurse sporite pentru a garanta 

inspecții eficace la locul de muncă; invită 

Comisia și SEAE să sprijine Columbia în 

eforturile sale de a întări inspecțiile la 

locul de muncă, lucru care reprezintă o 

provocare enormă pentru guvernul 

columbian, având în vedere că statul a 

pierdut controlul asupra unor părți din țară 

pe durata îndelungatului conflict armat, 

care însă trebuie efectuate, și se așteaptă să 

fie efectuate controale suplimentare și 

eficace, în special în zonele rurale; solicită 

Comisiei să prezinte informații detaliate 

privind numărul de inspectori și de 

inspecții, precum și de nereguli constatate; 

reamintește recomandările Comitetului 

consultativ în materie de sindicate al 

OCDE potrivit cărora numărul de 

inspectori ai muncii trebuie să crească în 

continuare pentru a atinge standardele 

internaționale; 

24. ia act de faptul că, potrivit 

Comitetului consultativ în materie de 

sindicate al OCDE, a crescut numărul de 

inspectori din Columbia, chiar dacă 

această creștere este foarte limitată; 

subliniază că este nevoie de resurse sporite 

pentru a garanta inspecții eficace la locul 

de muncă; invită Comisia și SEAE să 

insiste ca Columbia să își respecte 

obligația de a întări inspecțiile la locul de 

muncă, lucru care reprezintă o provocare 

enormă pentru guvernul columbian, având 

în vedere că statul a pierdut controlul 

asupra unor părți din țară pe durata 

îndelungatului conflict armat, care însă 

trebuie efectuate, și se așteaptă să fie 

efectuate controale suplimentare și eficace, 

în special în zonele rurale; solicită 

Comisiei să prezinte informații detaliate 

privind numărul de inspectori și de 

inspecții, precum și de nereguli constatate; 

reamintește recomandările Comitetului 

consultativ în materie de sindicate al 

OCDE potrivit cărora numărul de 

inspectori ai muncii trebuie să crească în 

continuare pentru a atinge standardele 

internaționale; 
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Or. en 

 


