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Amendamentul 3
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Punerea în aplicare a politicii comerciale comune – Raportul anual pe 2018
(2019/2197(INI))

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât sondajul Eurobarometru 
realizat recent arată că aproximativ 60 % 
dintre cetățenii UE sunt de părere că 
beneficiază de pe urma comerțului 
internațional; întrucât o parte a opiniei 
publice este foarte bine informată în 
legătură cu politica comercială și 
acordurile comerciale; întrucât jumătate 
dintre respondenți sugerează că 
prioritățile politicii comerciale a UE ar 
trebui să fie crearea de locuri de muncă în 
UE și apărarea standardelor de sănătate și 
de mediu; întrucât Comisia și statele 
membre trebuie să elaboreze în continuare 
o strategie de comunicare adecvată privind 
politica comercială și acordurile 
comerciale, pentru a combate știrile false 
despre comerț, și să transmită cât mai 
multe informații posibil, vizând în același 
timp părți interesate specifice și 
sensibilizând operatorii economici cu 
privire la acordurile comerciale,

G. întrucât cetățenii UE solicită din ce 
în ce mai mult ca Uniunea să se adapteze 
la noile provocări cu care se confruntă 
societățile noastre; întrucât o parte 
semnificativă a opiniei publice este foarte 
bine informată în legătură cu politica 
comercială și acordurile comerciale și 
consideră că prioritățile politicii 
comerciale a UE ar trebui să fie crearea de 
locuri de muncă în UE și apărarea 
standardelor de sănătate și de mediu; 
întrucât Comisia și statele membre trebuie 
să elaboreze în continuare o strategie de 
comunicare adecvată privind politica 
comercială și acordurile comerciale, care 
urmărește să furnizeze publicului 
informații cuprinzătoare, credibile și 
neutre;
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Jörgen Warborn
Punerea în aplicare a politicii comerciale comune – Raportul anual pe 2018
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Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât pandemia de COVID-19 a 
generat o criză complexă cu consecințe pe 
termen lung și a scos la iveală lipsa de 
reziliență a lanțurilor valorice globale 
pentru anumite produse esențiale, inclusiv 
echipamentele și dispozitivele medicale; 
întrucât criza a demonstrat că este nevoie 
de lanțuri de producție mai solide și mai 
reziliente, precum și de investiții în 
domenii strategice, pentru a îmbunătăți 
reziliența lanțurilor de aprovizionare din 
UE; întrucât rapoarte științifice atrag 
atenția asupra riscului crescut de pandemii 
la nivel mondial și de fenomene legate de 
schimbările climatice care vor avea un 
impact asupra relațiilor internaționale; 
întrucât miniștrii comerțului din statele 
G20 s-au angajat să combată impactul 
pandemiei de COVID-19 asupra 
comerțului internațional și a investițiilor, 
colaborând în continuare pentru 
asigurarea unui mediu comercial și 
investițional liber, echitabil, fără 
discriminări, transparent, previzibil și 
stabil și menținând deschise piețele pentru 
a asigura fluxul transfrontalier continuu de 
consumabile și echipamente medicale 
vitale, de produse agricole critice și de alte 
bunuri și servicii esențiale; 

J. întrucât pandemia de COVID-19 a 
expus vulnerabilitatea economiei UE și 
dependența lanțurilor sale de 
aprovizionare de țările terțe, ca urmare a 
unor ani de liberalizare dogmatică a 
comerțului, a generat o criză complexă cu 
consecințe pe termen lung și a scos la 
iveală lipsa de reziliență a lanțurilor 
valorice globale pentru anumite produse 
esențiale, inclusiv echipamentele și 
dispozitivele medicale; întrucât criza a 
demonstrat că este nevoie de lanțuri de 
producție mai solide și mai reziliente, 
precum și de investiții în domenii 
strategice, pentru a îmbunătăți reziliența 
lanțurilor de aprovizionare din UE; întrucât 
rapoarte științifice atrag atenția asupra 
riscului crescut de pandemii la nivel 
mondial și de fenomene legate de 
schimbările climatice care vor avea un 
impact asupra relațiilor internaționale; 
întrucât miniștrii comerțului din statele 
G20 nu au abordat în mod corespunzător 
cauzele profunde ale crizelor, inițiind o 
reformă a lanțurilor de producție pentru a 
asigura diversificarea și reziliența 
economică, precum și fluxul 
transfrontalier continuu de consumabile și 
echipamente medicale vitale, de produse 
agricole critice și de alte bunuri și servicii 
esențiale; 
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Amendamentul 5
Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Punerea în aplicare a politicii comerciale comune – Raportul anual pe 2018
(2019/2197(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. constată că unele aspecte 
semnificative ale contextului global s-au 
schimbat și s-au dovedit a fi imprevizibile, 
generând tensiuni în ultimii doi ani; își 
reiterează sprijinul pentru un sistem 
comercial multilateral deschis, liber, bazat 
pe norme, previzibil și echitabil, care 
trebuie să fie protejat și promovat; 
subliniază că, în pofida climatului 
economic global dificil, UE a înregistrat 
un excedent de 84,6 miliarde EUR 
(în 2018) din comerțul cu bunuri realizat 
cu partenerii săi din cadrul acordurilor 
comerciale, în condițiile în care a 
înregistrat un deficit comercial general cu 
restul lumii în valoare de aproximativ 
24,6 miliarde EUR; reamintește că peste 
36 de milioane de locuri de muncă sunt 
susținute de exporturile realizate de UE 
către țări terțe;

1. își exprimă preocuparea legată de 
faptul că unele aspecte semnificative ale 
contextului global s-au schimbat și s-au 
dovedit a fi imprevizibile, generând 
tensiuni în ultimii doi ani, precum și față 
de vulnerabilitatea economiei UE și 
dependența acesteia față de țările terțe în 
ceea ce privește lanțurile de aprovizionare 
cu produse esențiale, ca o consecință a 
anilor de liberalizare; își reiterează 
sprijinul pentru un sistem comercial 
multilateral deschis, liber, bazat pe norme, 
previzibil și echitabil, care trebuie să fie 
protejat, dar reformat pentru a fi mai 
transparent, democratic, și care să 
respecte ierarhia normelor de drept 
internațional; consideră că e necesară o 
reorientare profundă a politicii 
comerciale comune, pentru a asigura 
crearea unor locuri de muncă de calitate, 
consolidarea serviciilor publice, 
protejarea sectoarelor strategice și 
vulnerabile ale economiei și diversificarea 
activităților economice, în scopul 
abordării provocărilor majore, cum ar fi 
pandemiile, schimbările climatice și 
sărăcia;
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. insistă că strategia comercială a UE 
trebuie să continue să promoveze 
interesele și valorile Uniunii atunci când 
se confruntă cu noi provocări la nivel 
mondial, să crească competitivitatea 
industriei din UE și să genereze creștere 
economică în conformitate cu obiectivele 
Pactului verde european; consideră, prin 
urmare, că o agendă multilaterală și 
pluridimensională ambițioasă, încheierea 
de acorduri echitabile și avantajoase pentru 
ambele părți, asigurarea unei reciprocități 
stricte, cu respectarea normelor și 
standardelor europene ridicate în sectoare 
sensibile, drepturile omului și protecția lor 
efectivă, eliminarea barierelor comerciale 
nejustificate și utilizarea instrumentelor de 
apărare comercială atunci când este necesar 
constituie cea mai bună modalitate de a 
face UE mai competitivă într-o lume 
globalizată;

3. insistă că strategia comercială a UE 
trebuie să răspundă noilor provocări la 
nivel mondial, să crească reziliența 
industriei din UE și să fie aliniată la 
obiectivele Pactului verde european; 
consideră, prin urmare, că o agendă 
internațională multilaterală și 
pluridimensională ambițioasă, încheierea 
de acorduri echitabile și avantajoase pentru 
ambele părți, asigurarea unei reciprocități 
stricte, cu respectarea normelor și 
standardelor europene ridicate în sectoare 
sensibile, drepturile omului și protecția lor 
efectivă, eliminarea barierelor comerciale 
nejustificate și utilizarea instrumentelor de 
apărare comercială atunci când este necesar 
constituie cea mai bună modalitate de a 
face UE mai competitivă într-o lume 
globalizată;

Or. en
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Punerea în aplicare a politicii comerciale comune – Raportul anual pe 2018
(2019/2197(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5 subliniază că este necesar să se facă 
schimb de informații între statele membre; 
solicită ca statele membre să facă în 
continuare schimb de bune practici între 
ele și cu Comisia, cu scopul de a obține 
sinergii și de a îmbunătăți rezultatele; în 
acest sens, insistă și asupra necesității de a 
îmbunătăți strategiile de evaluare a 
acordurilor și este de părere că Comisia ar 
trebui să asigure o evaluare mai bună a 
impactului pentru fiecare acord comercial, 
care să fie realizată în timp de util de către 
organisme independente;

5. subliniază că este necesar să se facă 
schimb de informații între statele membre; 
solicită ca statele membre să facă în 
continuare schimb de bune practici între 
ele și cu Comisia, cu scopul de a obține 
sinergii și de a îmbunătăți rezultatele; în 
acest sens, insistă și asupra necesității de a 
îmbunătăți strategiile de evaluare a 
acordurilor și este de părere că Comisia ar 
trebui să asigure o evaluare mai bună a 
impactului pentru fiecare acord comercial, 
care să fie realizată în timp de util, 
utilizând modele economice fiabile, de 
către organisme independente;

Or. en
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Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că Comisia Europeană și 
statele membre trebuie să lucreze la 
îmbunătățirea strategiei de comunicare a 
beneficiilor politicii comerciale a UE și la 
acțiuni de sensibilizare, pentru a ajunge 
în mod eficace la societate și la părțile 
interesate; reamintește că foile de parcurs 
îi oferă Comisiei ocazia de a comunica și 
de a explica motivele unei anumite 
inițiative și obiectivele acesteia, precum și 
de a colabora cu societatea și cu părțile 
interesate și de a primi feedback; este de 
părere că Comisia ar trebui să asigure 
transparența deplină a foilor de parcurs și a 
altor activități de consultare, pentru a 
maximiza impactul acestora și a garanta 
implicarea părților interesate;

7. subliniază că Comisia Europeană și 
statele membre trebuie să colaboreze mai 
bine cu societatea și cu părțile interesate și 
să primească feedback; este de părere că 
Comisia ar trebui să asigure transparența 
deplină a foilor de parcurs și a altor 
activități de consultare, pentru a maximiza 
impactul acestora și a garanta implicarea 
părților interesate;
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Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. regretă pierderile economice 
cauzate de perturbarea comerțului 
internațional și a lanțurilor de 
aprovizionare mondiale, ca urmare a 
pandemiei de COVID-19, care ar putea 
avea un impact deosebit de puternic asupra 
țărilor în curs de dezvoltare; invită Comisia 
să se asigure că dispozițiile sale comerciale 
cu țările în curs de dezvoltare sprijină 
accesul la medicamente și la echipamente 
medicale; 

11. regretă pierderile economice 
cauzate de perturbarea comerțului 
internațional și a lanțurilor de 
aprovizionare mondiale, ca urmare a 
pandemiei de COVID-19, care ar putea 
avea un impact deosebit de puternic asupra 
țărilor în curs de dezvoltare; invită Comisia 
să se asigure că dispozițiile sale comerciale 
cu țările în curs de dezvoltare sprijină 
accesul la medicamente și la echipamente 
medicale și asigură securitatea lor 
alimentară;
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Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că este un moment critic 
pentru promovarea unui multilateralism 
deschis, echitabil, echilibrat, sustenabil și 
bazat pe valori și pentru sprijinirea 
sistemului comercial global; regretă 
profund impasul în care se află OMC, care 
necesită măsuri active și angajament din 
partea tuturor membrilor OMC; își 
reiterează angajamentul de a apăra sistemul 
comercial multilateral bazat pe norme;

13. subliniază că este un moment critic 
pentru promovarea unui multilateralism 
deschis, echitabil, echilibrat, sustenabil și 
bazat pe valori și pentru sprijinirea 
sistemului comercial global; regretă 
profund impasul în care se află OMC, care 
necesită măsuri active și angajament din 
partea tuturor membrilor OMC; își 
reiterează angajamentul de a apăra sistemul 
comercial multilateral bazat pe norme și 
drept internațional;

Or. en
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Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. salută progresele înregistrate în 
ceea ce privește negocierile referitoare la 
tribunalul multilateral pentru investiții 
(MIC); observă că sistemul jurisdicțional 
în materie de investiții (ICS) este gândit 
ca o etapă în vederea realizării 
tribunalului multilateral pentru investiții; 
regretă progresele extrem de lente 
înregistrate de statele membre în ceea ce 
privește eliminarea tratatelor bilaterale de 
investiții și îndeamnă Comisia să acționeze 
acolo unde este necesar;

17. împărtășește preocuparea 
mondială privind sistemele abuzive de 
soluționare a litigiilor dintre investitori și 
state și invită Comisia să se abțină de la 
promovarea sau negocierea oricărei 
forme de justiție specială sau de arbitraj 
pentru investitorii corporativi și străini, 
cum ar fi ISDS, ICS, MIC sau altele; 
invită Comisia să suspende aceste sisteme 
atunci când renegociază ALS actuale și, 
de asemenea, să găsească o cale rapidă de 
ieșire din scandalosul Tratat privind 
Carta energiei, care costă statele membre 
miliarde de euro și face mai costisitoare și 
dificilă tranziția lor necesară către 
producția de energie în conformitate cu 
Pactul verde și cu Acordul de la Paris; 
regretă progresele extrem de lente 
înregistrate de statele membre în ceea ce 
privește eliminarea tratatelor bilaterale de 
investiții și îndeamnă Comisia să acționeze 
acolo unde este necesar;

Or. en
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Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. reamintește că UE ar trebui să 
colaboreze în continuare cu SUA în calitate 
de partener, cu care trebuie să găsească 
soluții la chestiunile comerciale de interes 
comun, precum și la amenințări și la 
fricțiunile comerciale, inclusiv aplicarea 
extrateritorială a legilor adoptate de SUA 
care contravin dreptului internațional; 
subliniază că UE ar trebui să se implice în 
continuare în demersuri de restabilire a 
încrederii reciproce și a relațiilor 
comerciale apropiate, asigurând, în același 
timp, respectarea standardelor europene; 
este de părere că un acord comercial 
limitat cu SUA ar putea fi considerat un 
pas important;

20. reamintește că UE ar trebui să 
colaboreze în continuare cu SUA în calitate 
de partener, cu care trebuie să găsească 
soluții la chestiunile comerciale de interes 
comun, precum și la amenințări și la 
fricțiunile comerciale, inclusiv aplicarea 
extrateritorială a legilor adoptate de SUA 
care contravin dreptului internațional; 
subliniază că UE ar trebui să se implice în 
continuare în demersuri de restabilire a 
încrederii reciproce și a relațiilor 
comerciale apropiate, asigurând, în același 
timp, respectarea standardelor europene; 
este de părere că nu ar trebui semnat 
niciun acord comercial, nici măcar limitat, 
cu SUA atât timp cât această țară nu 
semnează și nu aplică Acordul de la Paris 
și atât timp cât impune măsuri comerciale 
ilegale și sancțiuni extrateritoriale;

Or. en


