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30.9.2020 A9-0160/29

Amendamentul 29
Saskia Bricmont
în numele Grupului Verts/ALE

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

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 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; 
subliniază că obiectivele UE în domeniul 
climei, astfel cum au fost exprimate în 
cadrul Pactului verde european, trebuie 
integrate în politica comercială a UE; 
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;
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30.9.2020 A9-0160/30

Amendamentul 30
Saskia Bricmont
în numele Grupului Verts/ALE

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. 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; este preocupat de 
înrăutățirea situației drepturilor omului, 
în pofida intrării în vigoare a acordului de 
liber schimb UE-Vietnam, și îndeamnă 
Comisia ca, în cooperare cu SEAE, să 
asigure realizarea efectivă a 
angajamentelor asumate de Vietnam, să 
le monitorizeze și să prezinte periodic un 
raport Parlamentului European; invită 
statele membre să ratifice Acordul UE-
Vietnam privind protecția investițiilor, 
doar dacă se observă o îmbunătățire a 
situației drepturilor omului și dacă 
această dinamică pozitivă este garantată; 
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 
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pas înainte către încheierea unui ALS cu 
întreaga regiune a Asociației Națiunilor din 
Asia de Sud-Est (ASEAN);
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30.9.2020 A9-0160/31

Amendamentul 31
Saskia Bricmont, Yannick Jadot, Anna Cavazzini
în numele Grupului Verts/ALE

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 

36. consideră că, în pofida includerii 
unui capitol privind comerțul și 
dezvoltarea durabilă, acordul UE-
Mercosur nu este compatibil cu Pactul 
verde european și nu abordează 
problemele semnalate în evaluarea de 
impact publicată la peste un an de la 
încheiere; reamintește că Acordul de la 
Paris trebuie să fie un element esențial al 
acordului de liber schimb, la fel și 
Convenția privind diversitatea biologică; 
este de părere că adoptarea unui protocol 
sau a unei declarații interpretative nu va 
fi suficientă pentru a asigura că ALS va fi 
sustenabil și va respecta populațiile 
băștinașe care se confruntă cu defrișări, 
acapararea terenurilor și violență 
sistemică; 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; 
reiterează, în acest context, și date fiind 
deficiențele persistente ale textului, că 
acordul UE-Mercosur nu poate fi ratificat 
în forma actuală;
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aplicare conexe; 
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30.9.2020 A9-0160/32

Amendamentul 32
Saskia Bricmont
în numele Grupului Verts/ALE

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. 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, 
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,  este însă 
profund preocupat de faptul că nu s-a 
reușit păstrarea standardelor sanitare și 
fitosanitare (SPS) ale UE la punerea în 
aplicare a CETA, după cum se arată în 
Raportul de audit pe 2020 al sistemelor 
canadiene de control care gestionează 
producția de carne de vită și de carne de 
porc destinată exportului către UE; invită 
Comisia să suspende temporar aceste 
importuri până când noi dovezi vor 
demonstra respectarea deplină a 
dispozițiilor din CETA privind SPS și să 
examineze aplicarea capitolului privind 
SPS din toate ALS, îndeosebi impactul 
dispozițiilor privind principiul precauției, 
și mecanismele de urmărire și control; 
reamintește importanța consolidării punerii 
în aplicare și a monitorizării capitolului 
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privind comerțul și dezvoltarea durabilă;
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30.9.2020 A9-0160/33

Amendamentul 33
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
în numele Grupului Verts/ALE

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

Propunere de rezoluție
Punctul 52

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52. salută inițiativa Comisiei privind un 
Pact verde european și subliniază că 
aceasta ar trebui susținută activ de o 
strategie comercială a UE care să fie 
echilibrată din punct de vedere ecologic, 
economic și social; salută angajamentul 
Comisiei de face din respectarea Acordului 
de la Paris privind schimbările climatice o 
„clauză esențială” a acordurilor 
comerciale;

52. salută inițiativa Comisiei privind un 
Pact verde european și subliniază că 
aceasta ar trebui susținută activ de o 
strategie comercială a UE care să fie 
echilibrată din punct de vedere ecologic, 
economic și social; salută angajamentul 
Comisiei de face din respectarea Acordului 
de la Paris privind schimbările climatice o 
„clauză esențială” a acordurilor 
comerciale; avertizează că Tratatul 
privind Carta energiei este un impediment 
major în îndeplinirea acestor obiective în 
materie de climă; invită Comisia și statele 
membre să asigure că reforma în curs a 
Tratatului privind Carta energiei va 
elimina efectele potențial negative ale 
acestuia asupra Pactului verde european;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/34

Amendamentul 34
Saskia Bricmont
în numele Grupului Verts/ALE

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; invită Comisia să devanseze 
introducerea unui mecanism de ajustare 
la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon compatibil cu normele OMC în 
cadrul Programului de lucru al Comisiei 
pe 2021; subliniază că acest mecanism ar 
trebui să fie o piatră de temelie pentru 
realizarea neutralității emisiilor de dioxid 
de carbon în Europa până în 2050 și că, 
pentru a integra activ IMM-urile, trebuie 
să prevadă măsuri concepute special 
pentru a răspunde nevoilor acestora;

Or. en


