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30.9.2020 A9-0160/13

Amendamentul 13
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 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. regretă faptul că administrația 
actuală ia în considerare retragerea din 
Acordul general privind achizițiile publice; 
îndeamnă administrația să rămână parte la 
acest acord;

22. regretă profund faptul că actuala 
administrație nu a semnat acordul de la 
Paris, s-a retras din Tratatul de 
neproliferare a armelor nucleare și din 
acordul de la Viena privind programul 
nuclear iranian și are acum în vedere 
retragerea din Acordul general privind 
achizițiile publice; speră ca următoarea 
administrație să reconsidere aceste 
opțiuni politice, care sunt foarte 
dăunătoare pentru poporul american și 
pentru lume;
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30.9.2020 A9-0160/14

Amendamentul 14
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 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. salută intrarea în vigoare a ALS 
UE-Japonia la 1 februarie 2019 și constată 
că, potrivit primelor elemente furnizate 
după un an de punere în aplicare13, 
exporturile UE către Japonia au crescut cu 
6,6 % comparativ cu aceeași perioadă a 
anului precedent;
________________

32. ia notă de intrarea în vigoare a ALS 
UE-Japonia la 1 februarie 2019 de 
începutul aplicării sale și invită Comisia sa 
îl renegocieze pentru a-l adapta la noile 
provocări cu care se confruntă UE și 
restul lumii;

13null

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/15

Amendamentul 15
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 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. salută intrarea în vigoare a 
acordului comercial UE-Singapore la 
21 noiembrie 2019; salută progresele 
înregistrate în ceea ce privește 
implementarea acordului UE-Vietnam și 
solicită progrese continue și rapide, 
îndeosebi în înființarea de instituții comune 
și ratificarea convențiilor principale ale 
OIM rămase neratificate și în angajamentul 
față de chestiunile legate de drepturile 
omului, îndemnând Comisia să asigure 
aplicarea lor efectivă în cooperare cu 
SEAE; invită statele membre să ratifice 
Acordul UE-Vietnam privind protecția 
investițiilor, astfel încât acesta să poată 
intra în vigoare, alături de Acord de liber 
schimb UE-Vietnam, cât mai curând 
posibil; constată că, în 2018, UE a 
exportat în Vietnam produse în valoare de 
aproximativ 13,8 miliarde EUR și arată că 
ALS și acordurile internaționale de 
parteneriat bazate pe norme vor asigura 
previzibilitate și respectarea statului de 
drept pentru investitori și, totodată, vor 
crește pozitiv exporturile în ambele 
sensuri și vor crea stabilitate și încredere 
pentru IMM-uri; consideră că aceste 
acorduri reprezintă un pas înainte către 
încheierea unui ALS cu întreaga regiune a 
Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est 
(ASEAN);

33. ia act de intrarea în vigoare a 
acordului comercial UE-Singapore la 
21 noiembrie 2019 și de implementarea 
acordului UE-Vietnam și cere să fie 
revizuit pentru a-l actualiza conform 
noilor provocări printre care se numără 
schimbările climatice și pandemiile;
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30.9.2020 A9-0160/16

Amendamentul 16
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 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. subliniază importanța consolidării 
relațiilor comerciale și politice reciproc 
avantajoase cu America Latină; 
reamintește că Uniunea Europeană și 
America Latină mențin o cooperare 
strânsă, date fiind legăturile lor istorice, 
culturale și economice, America Latină și 
zona Caraibilor (ALC) reprezentând al 
cincilea partener comercial al UE din 
punctul de vedere al volumului fluxurilor 
comerciale; consideră că prezența UE în 
această regiune este fundamentală atât din 
perspectiva extinderii cooperării pe baza 
unor valori comune, cât și ca vector de 
urmărire a politicii de acțiune externă a 
UE, în special în ceea ce privește 
consolidarea sistemului comercial 
multilateral bazat pe norme; invită Comisia 
să își clarifice intențiile în raport cu 
viitoarele acorduri comerciale și de 
asociere în ceea ce privește problema 
divizării textului;

35. subliniază importanța consolidării 
relațiilor comerciale și politice reciproc 
avantajoase cu America Latină; 
reamintește că Uniunea Europeană și 
America Latină mențin o cooperare 
strânsă, date fiind legăturile lor istorice, 
culturale și economice, America Latină și 
zona Caraibilor (ALC) reprezentând al 
cincilea partener comercial al UE din 
punctul de vedere al volumului fluxurilor 
comerciale; consideră că prezența UE în 
această regiune este fundamentală atât din 
perspectiva extinderii cooperării pe baza 
unor valori comune, cât și ca vector de 
urmărire a politicii de acțiune externă a 
UE, în special în ceea ce privește 
consolidarea sistemului comercial 
multilateral bazat pe norme; consideră că 
ar fi foarte nedemocratic să se continue 
cu intenția de a exclude parlamentele 
naționale din procesul de ratificare al 
acordurilor de asociere în integralitatea 
lor, având în vedere impactul uriaș al 
acestora asupra vieții de zi cu zi a 
cetățenilor;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/17

Amendamentul 17
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 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. subliniază importanța modernizării 
recent încheiate a acordului de asociere 
UE-Mexic și a încheierii acordului de 
asociere UE-Mercosur, ambele având 
potențialul de a ne aprofunda parteneriatul 
strategic cu America Latină, de a crea 
oportunități suplimentare în cadrul 
relațiilor noastre comerciale cu aceste țări 
și de a contribui la diversificarea lanțurilor 
de aprovizionare pentru economia 
europeană; este de părere că acordul de 
asociere dintre UE și Mercosur reprezintă 
cel mai mare acord „între blocuri” din 
categoria sa și are potențialul de a crea o 
zonă de piață deschisă reciproc 
avantajoasă care cuprinde aproximativ 
800 de milioane de cetățeni; atrage atenția 
că acest acord, ca toate acordurile 
comerciale ale UE, trebuie să asigure 
condiții de concurență loială și să garanteze 
respectarea standardelor și a modurilor de 
producție europene; subliniază că acordul 
conține un capitol privind dezvoltarea 
durabilă, care trebuie aplicat, transpus în 
practică și evaluat integral în mod 
obligatoriu, precum și angajamente 
specifice în ceea ce privește drepturile 
legate de muncă și de protecția mediului, 
inclusiv în ceea ce privește punerea în 
aplicare a Acordului de la Paris privind 
schimbările climatice și normele de 
aplicare conexe;

36. ia act de parafarea recent 
încheiată a acordului de asociere UE-
Mexic și a acordului de asociere UE-
Mercosur; subliniază că aceste acorduri 
conțin capitole privind dezvoltarea 
durabilă, dar nu există mecanisme care să 
le facă aplicabile și solicită Consiliului să 
se abțină de la semnarea lor; invită 
Comisia să renegocieze întreaga politică 
comercială a UE, pentru a asigura 
respectarea deplină a Acordului de la Paris 
și a standardelor OIM, și să recunoască, 
date fiind deficiențele observate în timpul 
pandemiei, nevoia urgentă ca UE să își 
recapete capacitățile independente de 
producție în toate sectoarele strategice;
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30.9.2020 A9-0160/18

Amendamentul 18
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 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. este convins că modernizarea 
acordului de asociere cu Chile va contribui 
la îmbunătățirea în continuare a prezenței 
UE în întreaga regiune și la promovarea 
unei agende comerciale internaționale 
bazate pe dezvoltare durabilă, pe o 
protecție sporită a standardelor de muncă și 
de mediu și pe respectarea drepturilor 
omului; solicită Comisiei să se asigure că 
negocierile în curs respectă aceste principii 
și că se poate ajunge la un acord în timp 
util;

37. consideră că modernizarea 
acordului de asociere cu Chile ar trebui să 
corespundă agendei comerciale 
internaționale bazate pe dezvoltare 
durabilă, pe o protecție mai mare a 
standardelor de muncă și de mediu și pe 
respectarea drepturilor omului; solicită 
Comisiei să se asigure că negocierile în 
curs respectă aceste principii;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/19

Amendamentul 19
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 37 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. împărtășește preocuparea 
profundă exprimată de parlamentele mai 
multor state membre în legătură cu 
acordul UE-Mercosur, având în vedere 
pericolul pe care îl reprezintă acesta 
pentru regiunea amazoniană, pentru 
comunitățile băștinașe, pentru agricultorii 
mici și mijlocii din ambele zone, pentru 
locurile de muncă în industrie din 
Argentina și Brazilia, pentru securitatea 
alimentară în UE, dată fiind utilizarea 
masivă a unor pesticide interzise în UE – 
deși industria chimică din UE exportă 
multe dintre ele – și pentru democrație, 
având în vedere încălcarea statului de 
drept și reprimarea minorităților din 
Brazilia și Paraguay;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/20

Amendamentul 20
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 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. solicită urmărirea unei agende 
ambițioase la negocierea ALS, îndeosebi 
cu Australia și Noua Zeelandă, Tunisia, 
Maroc și Indonezia, și în acord cu Pactul 
verde, ținând cont de natura sensibilă a 
unor produse agricole cum ar fi carnea de 
vită, carnea de oaie, produsele lactate și 
fructele; își reiterează apelul pentru 
deschiderea rapidă a unor negocieri 
privind investițiile cu Taiwanul și invită 
Comisia să lanseze un studiu preliminar;

38. Solicită înghețarea imediată a 
negocierilor oricărui ALS nou,, îndeosebi 
cu Australia și Noua Zeelandă, Tunisia, 
Maroc și Indonezia, până când nu s-a 
stabilit o politică comercială nouă care să 
corespundă cu Pactul verde, datorită 
naturii sensibile a unor produse agricole 
cum ar fi carnea de vită, carnea de oaie, 
produsele lactate și fructele;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/21

Amendamentul 21
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 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. reamintește evoluțiile pozitive în 
ceea ce privește acordul comercial dintre 
UE și Canada (CETA); constată că, în 
primul său an calendaristic complet de 
punere în aplicare, comerțul bilateral cu 
bunuri, inclusiv cu produse 
agroalimentare, a crescut cu 10,3 %, în 
comparație cu media ultimilor trei ani; 
reamintește că excedentul comercial al 
UE cu Canada a crescut cu 60 % și a 
creat noi șanse pentru exportatorii noștri; 
mai reamintește că, după intrarea 
provizorie în vigoare a acordului, cele 
două părți au creat un parteneriat solid, 
adăugând textului inițial recomandări 
importante privind comerțul, acțiunile 
climatice și Acordul de la Paris, comerțul 
și genul și IMM-urile, ceea ce 
demonstrează dinamica punerii în 
aplicare a unui acord comercial; invită 
Comisia să transmită Parlamentului date 
mai recente privind exporturile realizate 
de IMM-urile din UE și sustenabilitatea 
globală a acordului; reamintește 
importanța consolidării punerii în 
aplicare și a monitorizării capitolului 
privind comerțul și dezvoltarea durabilă;

43. își exprimă profunda preocupare 
în ceea ce privește încălcarea de către 
Canada a acordului comercial dintre UE și 
Canada (CETA) relevată de experți în 
securitatea alimentară din cadrul 
Comisiei, în 2014 și, recent, în 2020, în 
special legat de trasabilitatea cărnii de 
vită din Canada, lipsa de cooperare din 
partea autorităților canadiene, care face 
imposibilă verificarea de către UE a 
absenței oricăror hormoni de creștere, și 
toleranța arătată de organismele 
responsabile de la frontierele UE și de 
autoritățile sanitare în ceea ce privește 
încălcările securității alimentare; 
subliniază că acest acord trebuie 
renegociat pentru a-l face compatibil cu 
Pactul verde european și cu principiul 
precauției și pentru a face executoriu 
capitolul privind comerțul și dezvoltarea 
durabilă;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/22

Amendamentul 22
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 48

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48. subliniază importanța implicării în 
special a parlamentelor naționale, a 
societății civile și a sectorului privat al 
tuturor părților în negocierile comerciale; 
solicită participarea mai amplă și 
consultarea partenerilor sociali și a 
societății civile în negocierea și punerea în 
aplicare a acordurilor comerciale, în 
special în cadrul grupurilor consultative 
interne, al căror rol de monitorizare ar 
putea fi extins la toate părțile acordurilor 
comerciale și nu numai la capitolele 
privind comerțul și dezvoltarea durabilă;

48. subliniază importanța implicării în 
special a parlamentelor naționale, a 
societății civile și a sectorului privat al 
tuturor părților în negocierile comerciale; 
solicită participarea mai amplă și 
consultarea partenerilor sociali și a 
societății civile în negocierea și punerea în 
aplicare a acordurilor comerciale, în 
special în cadrul grupurilor consultative 
interne, al căror rol de monitorizare ar 
putea fi extins la toate părțile acordurilor 
comerciale și nu numai la capitolele 
privind comerțul și dezvoltarea durabilă; 
invită Comisia să creeze o procedură 
clară și independentă pentru a gestiona 
plângerile, ca de pildă cea depusă de 
organizații ale societății civile din Peru;

Or. en


