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30.9.2020 A9-0160/23

Amendamentul 23
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 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 48a. având în vedere încălcările 
grosolane ale drepturilor omului de către 
forțele de securitate din Columbia, invită 
Comisia să aplice clauzele privind 
democrația și drepturile omului din aceste 
acorduri, deoarece ele constituie elemente 
esențiale ale acordurilor; subliniază că 
această suspendare poate fi parțială și 
concentrată pe acele sectoare economice 
care profită de asasinarea și strămutarea 
populației, cum ar fi sectorul uleiului de 
palmier și al bananelor; invită 
parlamentele naționale care nu au 
ratificat acest acord să se abțină de la 
ratificare până când se introduce un 
mecanism eficient, capabil să garanteze 
respectarea foii de parcurs și elementele 
esențiale ale acordului;
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30.9.2020 A9-0160/24

Amendamentul 24
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 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. reamintește poziția sa exprimată în 
raportul său anterior referitor la punerea în 
aplicare a politicii comerciale comune; 
subliniază că planul de acțiune în 15 puncte 
din 27 februarie 2018, întocmit de 
serviciile Comisiei, reprezintă o bază bună 
de reflecție pentru a îmbunătăți punerea în 
aplicare a capitolului privind comerțul și 
dezvoltarea durabilă; arată că acordurile de 
nouă generație conțin clauze privind 
drepturile omului și capitole privind 
dezvoltarea durabilă a căror punere în 
aplicare deplină și integrală vizează 
garantarea și respectarea drepturilor 
omului, a valorilor Uniunii și a normelor 
sociale, de muncă și de mediu la un nivel 
ridicat; ia act de evaluarea capitolelor 
privind DD din raportul Comisiei privind 
punerea în aplicare a acordurilor de liber 
schimb și solicită aplicarea oportună a 
dispozițiilor în vigoare privind comerțul și 
dezvoltarea durabilă; solicită Comisiei să 
elaboreze o metodologie precisă și 
specifică de monitorizare și evaluare a 
punerii în aplicare a acestor capitole, dat 
fiind faptul că evaluarea lor nu se poate 
face pe baza unor date exclusiv cantitative; 
invită Comisia să prezinte propuneri 
privind modalitățile de consolidare a 
punerii în aplicare a capitolului privind 
dezvoltarea durabilă din acordurile 
comerciale;

49. reamintește poziția sa exprimată în 
raportul său anterior referitor la punerea în 
aplicare a politicii comerciale comune; 
subliniază că planul de acțiune în 15 puncte 
din 27 februarie 2018, întocmit de 
serviciile Comisiei, reprezintă o bază bună 
de reflecție pentru a îmbunătăți punerea în 
aplicare a capitolului privind comerțul și 
dezvoltarea durabilă; arată că acordurile de 
nouă generație conțin trimiterea la 
democrație și drepturile omului, ca 
elemente esențiale ale acordurilor, la fel 
ca în cele anterioare, dar conțin și 
capitole privind dezvoltarea durabilă a 
căror punere în aplicare deplină și integrală 
vizează garantarea și respectarea 
drepturilor omului, a valorilor Uniunii și a 
normelor sociale, de muncă și de mediu la 
un nivel ridicat; ia act de evaluarea 
capitolelor privind DD din raportul 
Comisiei privind punerea în aplicare a 
acordurilor de liber schimb și solicită 
aplicarea oportună a dispozițiilor în vigoare 
privind comerțul și dezvoltarea durabilă; 
solicită Comisiei să elaboreze o 
metodologie precisă și specifică de 
monitorizare și evaluare a punerii în 
aplicare a acestor elemente esențiale și a 
capitolelor privind comerțul și dezvoltarea 
durabilă, dat fiind faptul că evaluarea lor 
nu se poate face pe baza unor date exclusiv 
cantitative; invită Comisia să prezinte 
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propuneri privind modalitățile de 
consolidare a punerii în aplicare a 
clauzelor privind drepturile omului și 
democrația, și a capitolului privind 
dezvoltarea durabilă din acordurile 
comerciale;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/25

Amendamentul 25
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 56

Propunerea de rezoluție Amendamentul

56. consideră că capitolele privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă din 
acordurile comerciale ar trebui să fie unul 
dintre factorii ce impulsionează 
dimensiunea externă a Pactului verde 
european; subliniază că orice nou 
mecanism de ajustare a emisiilor de 
carbon ar trebui să fie compatibil cu 
normele OMC, precum și cu acordurile de 
liber schimb ale UE; subliniază că 
întreprinderile din UE nu ar trebui să fie 
dezavantajate din punct de vedere 
concurențial;

56. consideră că capitolele privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă din 
acordurile comerciale ar trebui să fie unul 
dintre factorii ce impulsionează 
dimensiunea externă a Pactului verde 
european; subliniază că UE trebuie să 
acționeze la nivelul OMC pentru a 
garanta că nicio normă a OMC nu se va 
opune noului mecanism de ajustare a 
emisiilor de dioxid de carbon și nici 
tuturor măsurilor necesare de combatere 
a schimbărilor climatice;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/26

Amendamentul 26
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 63

Propunerea de rezoluție Amendamentul

63. salută faptul că Comisia a anunțat 
numirea, la începutul anului 2020, a unui 
responsabil cu aplicarea dispozițiilor în 
materie comercială care să monitorizeze și 
să îmbunătățească respectarea acordurilor 
comerciale ale UE; constată că normele 
prevăzute de acordurile comerciale ale 
UE ar trebui puse în aplicare în mod 
corespunzător, pentru a asigura 
eficacitatea acestora și a combate 
denaturările pieței; reliefează că acest 
post nou creat trebuie să se axeze pe 
punerea în aplicare și pe asigurarea 
respectării acordurilor noastre comerciale, 
precum și pe nerespectarea angajamentelor 
privind accesul pe piață și comerțul și 
dezvoltarea durabilă; este de părere că 
responsabilul cu aplicarea dispozițiilor în 
materie comercială nu ar trebui numai să 
monitorizez obligațiile de protecție a 
mediului și a forței de muncă prevăzute de 
acordurile comerciale ale UE cu țări terțe și 
să asigure respectarea acestora, ci și să se 
axeze pe punerea în aplicare a tuturor 
capitolelor acordurilor comerciale, pentru a 
garanta că sunt utilizate la potențial 
maxim; invită Comisia să furnizeze 
clarificări suplimentare privind acest rol;

63. ia act de numirea noului 
responsabil cu aplicarea dispozițiilor în 
materie comercială care să monitorizeze și 
să îmbunătățească punerea în aplicare și pe 
asigurarea respectării acordurilor noastre 
comerciale, precum și să examineze 
nerespectarea angajamentelor privind 
accesul pe piață și comerțul și dezvoltarea 
durabilă; este de părere că responsabilul cu 
aplicarea dispozițiilor în materie 
comercială nu ar trebui numai să 
monitorizeze obligațiile de protecție a 
mediului, în materie de drepturile omului 
și a forței de muncă prevăzute de 
acordurile comerciale ale UE cu țări terțe și 
să asigure respectarea acestora, ci și să se 
axeze pe punerea în aplicare a tuturor 
capitolelor acordurilor comerciale, pentru a 
garanta că sunt utilizate la potențial 
maxim; invită Comisia să furnizeze 
clarificări suplimentare privind acest rol;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/27

Amendamentul 27
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 64

Propunerea de rezoluție Amendamentul

64. invită Consiliul să ajungă rapid la 
un acord privind Instrumentul pentru 
achiziții publice internaționale, cu scopul 
de a asigura securitate juridică, 
reciprocitate și condiții de concurență 
echitabile pentru operatorii din UE; solicită 
să se prevadă un catalog mondial al 
produselor medicale de urgență de primă 
necesitate, astfel ca, pe viitor, furnizorii din 
țări terțe să nu comită abuzuri în comerțul 
internațional în timpul unei pandemii 
mondiale; constată că piețele de achiziții 
publice ale Uniunii sunt cele mai deschise 
din lume și că anumite țări terțe oferă un 
acces foarte limitat pe piețele de achiziții 
publice; subliniază că este important să se 
promoveze reciprocitatea și beneficiile 
reciproce importanța în domeniul accesului 
pe piețe și al achizițiilor publice, în 
avantajul întreprinderilor din UE;

64. invită Consiliul să ajungă rapid la 
un acord privind Instrumentul pentru 
achiziții publice internaționale, cu scopul 
de a asigura securitate juridică, 
reciprocitate și condiții de concurență 
echitabile pentru operatorii din UE; solicită 
să se prevadă un catalog mondial al 
produselor medicale de urgență de primă 
necesitate, astfel ca, pe viitor, furnizorii din 
țări terțe să nu comită abuzuri în comerțul 
internațional în timpul unei pandemii 
mondiale; constată cu îngrijorare că 
piețele de achiziții publice ale Uniunii sunt 
cele mai deschise din lume și că anumite 
țări terțe oferă un acces limitat în mod 
prudent la o parte din piețele de achiziții 
publice, pentru a-și proteja IMM-urile 
locale; subliniază că este important să se 
promoveze reciprocitatea și beneficiile 
reciproce importanța în domeniul accesului 
pe piețe și al achizițiilor publice, în 
avantajul cetățenilor și al întreprinderilor 
din UE;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/28

Amendamentul 28
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 69

Propunerea de rezoluție Amendamentul

69. este îngrijorat de extinderea 
continuă a mecanismelor de arbitraj între 
investitori și state prin acordurile de 
investiții; reamintește că aceste sisteme 
judiciare paralele sunt menite să favorizeze 
interesele și drepturile întreprinderilor, dar 
nu și respectarea obligațiilor și a 
responsabilităților acestora, și pot periclita 
spațiul de manevră la nivel de politici al 
statelor și dreptul lor legitim de a adopta 
reglementări; denunță faptul că societățile 
de avocatură au început să promoveze 
activități de consiliere pentru investitorii 
străini privind inițierea procedurilor de 
arbitraj ca urmare a măsurilor 
guvernamentale determinate de pandemia 
de COVID-19; solicită un moratoriu asupra 
tuturor cererilor de arbitraj referitoare la 
măsuri ce vizează dimensiunea sanitară, 
cea economică și cea socială a pandemiei și 
efectele acesteia;

69. este îngrijorat de extinderea 
continuă a mecanismelor de arbitraj între 
investitori și state prin acordurile de 
investiții; reamintește că aceste sisteme 
judiciare paralele sunt menite să favorizeze 
interesele și drepturile întreprinderilor, dar 
nu și respectarea obligațiilor și a 
responsabilităților acestora, și pot periclita 
spațiul de manevră la nivel de politici al 
statelor și dreptul lor legitim de a adopta 
reglementări; denunță faptul că societățile 
de avocatură au început să promoveze 
activități de consiliere pentru investitorii 
străini privind inițierea procedurilor de 
arbitraj ca urmare a măsurilor 
guvernamentale determinate de pandemia 
de COVID-19; solicită un moratoriu asupra 
tuturor cererilor de arbitraj referitoare la 
măsuri ce vizează dimensiunea sanitară, 
cea economică și cea socială a pandemiei și 
efectele acesteia și încetarea tuturor 
negocierilor privind orice tip de mecanism 
de soluționare a litigiilor dintre state și 
investitori care stabilește regimuri juridice 
speciale ce furnizează privilegii 
corporațiilor și investitorilor străini;

Or. en


