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Amendamentul 1 
Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 
Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0187/2013 
Vital Moreira 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Negocierile privind schimburile comerciale și investițiile dintre UE și Statele Unite ale 

Americii 

Propunere de rezoluție 
Referirea 7 a (nouă) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

   - având în vedere Rezoluția sa din 25 
noiembrie 2010 referitoare la drepturile 
omului și standardele sociale și de mediu 
în acordurile comerciale internaționale1, 

_________________ 
1
 JO C 99 E, 3.4.2012, p. 31. 

 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/2 

Amendamentul 2 
Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 
Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B7-0187/2013 
Vital Moreira 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Negocierile privind schimburile comerciale și investițiile dintre UE și Statele Unite ale 
Americii 

Propunere de rezoluție 
Referirea 7 b (nouă) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

   - având în vedere Rezoluția sa din 25 
noiembrie 2010 privind Politica 
comercială internațională în contextul 
imperativelor legate de schimbările 
climatice1, 
______________ 
1JO C 99 E, 3.4.2012, p. 94. 

 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/3 

Amendamentul 3 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0187/2013 
Vital Moreira 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Negocierile privind schimburile comerciale și investițiile dintre UE și Statele Unite ale 

Americii 

Propunere de rezoluție 
Considerentul C a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ca. întrucât încheierea unui ALS cu SUA 
ar avea efecte asupra bugetului UE, în 
special ca urmare a pierderii unor 
venituri proprii din taxe vamale, venituri 
tarifare care se ridică în prezent la 2,6 
miliarde de euro anual; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/4 

Amendamentul 4 
Helmut Scholz 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0187/2013 
Vital Moreira 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Negocierile privind schimburile comerciale și investițiile dintre UE și Statele Unite ale 

Americii 

Propunere de rezoluție 
Considerentul C b (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Cb. întrucât încheierea unui acord 
cuprinzător în domeniul comerțului și 
investițiilor cu o economie puternic 
dezvoltată, dispunând de întreprinderi 
foarte competitive, ar exercita o presiune 
suplimentară asupra unor domenii ale 
economiei UE și a locurilor de muncă pe 
care le generează, intensificând impactul 
deja destul de puternic al crizelor 
financiare și economice actuale asupra 
UE; 
 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/5 

Amendamentul 5 
Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 
Marie-Christine Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B7-0187/2013 
Vital Moreira 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Negocierile privind schimburile comerciale și investițiile dintre UE și Statele Unite ale 
Americii 

Propunere de rezoluție 
Considerentul D a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Da. întrucât SUA nu a ratificat 
Convențiile OIM nr. 87/1948 (privind 
libertatea sindicală și apărarea dreptului 
sindical) și nr. 98/1949 (privind dreptul de 
organizare și negociere colectivă); 

Or. en 



 

AM\936826RO.doc  PE509.811v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
20.5.2013 B7-0187/6 

Amendamentul 6 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0187/2013 
Vital Moreira 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Negocierile privind schimburile comerciale și investițiile dintre UE și Statele Unite ale 

Americii 

Propunere de rezoluție 
Considerentul E a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ea. întrucât criza economică globală s-a 
declanșat în sectorul creditelor subprime 
din SUA și s-a răspândit rapid datorită 
implicării profunde a sectorului bancar 
european; întrucât abordările comune 
eficiente de reglementare din sectorul 
financiar reprezintă o premisă obligatorie 
pentru includerea comerțului aferent 
serviciilor financiare în cadrul TTIP; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/7 

Amendamentul 7 
Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 
Marie-Christine Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B7-0187/2013 
Vital Moreira 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Negocierile privind schimburile comerciale și investițiile dintre UE și Statele Unite ale 
Americii 

Propunere de rezoluție 
Considerentul E b (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Eb. întrucât mișcările sindicale de ambele 
părți ale Atlanticului trebuie să fie pe 
deplin angajate în negocieri pentru a se 
asigura că un eventual viitor acord nu va 
fi în detrimentul celor din clasa 
muncitoare sau al familiilor acestora atât 
în UE, cât și în SUA; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/8 

Amendamentul 8 
Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 
Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B7-0187/2013 
Vital Moreira 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Negocierile privind schimburile comerciale și investițiile dintre UE și Statele Unite ale 
Americii 

Propunere de rezoluție 
Considerentul G 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât HLWG a analizat împreună o 

gamă largă de potențiale opțiuni pentru 
extinderea schimburilor comerciale și a 

investițiilor transatlantice și a ajuns în 
raportul său final la concluzia că un acord 
cuprinzător în domeniul comerțului și al 

investițiilor ar reprezenta beneficiul cel mai 
semnificativ pentru ambele economii; 

G. întrucât HLWG a analizat împreună o 

gamă largă de potențiale opțiuni pentru 
extinderea schimburilor comerciale și a 

investițiilor transatlantice și a ajuns în 
raportul său final la concluzia că un acord 
cuprinzător în domeniul comerțului și al 

investițiilor ar reprezenta beneficiul cel mai 
semnificativ pentru ambele economii; 

întrucât Grupul de lucru la nivel înalt 
(HLWG) nu a reușit să analizeze alte 
forme de cooperare în afară de un acord 
în domeniul comerțului și investițiilor, 
care să determine o creștere a locurilor de 
muncă, o mai bună protecție a mediului și 
o asigurare de sănătate mai eficientă, cum 
ar fi strategii conjugate privind investițiile 
publice și o corectare a politicii de 
austeritate a UE, care este principala 
cauză a șomajului în UE; 
 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/9 

Amendamentul 9 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0187/2013 
Vital Moreira 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Negocierile privind schimburile comerciale și investițiile dintre UE și Statele Unite ale 

Americii 

Propunere de rezoluție 
Considerentul H 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

H. întrucât UE este convinsă că 
dezvoltarea și consolidarea sistemului 
multilateral reprezintă obiectivul crucial; 
întrucât, cu toate acestea, acest fapt nu 
împiedică acordurile bilaterale să 
depășească angajamentele din cadrul OMC 
și să fie complementare normelor 

multilaterale, având în vedere faptul că 
atât acordurile regionale, cât și acordurile 
de liber schimb duc la o armonizare 
sporită a standardelor și la o mai amplă 
liberalizare, ce este benefică sistemului 
comercial multilateral; 

H. întrucât, deși consolidarea sistemului 
multilateral rămâne obiectivul prioritar al 
UE, acest fapt nu împiedică acordurile 
bilaterale să depășească angajamentele din 

cadrul OMC și să fie complementare 
normelor multilaterale; întrucât trebuie 
examinat cu atenție impactul negocierilor 
cu SUA asupra altor negocieri în 
domeniul comerțului aflate în 
desfășurare, asupra altor parteneri 
mondiali și asupra obiectivului vizând un 
parteneriat transatlantic mai vast și 
echitabil care să includă Africa și 
America Latină, precum și impactul 
asupra acordurilor regionale existente în 
domeniul comerțului și al cooperării; 

 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/10 

Amendamentul 10 
Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Jacky Hénin, 
Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B7-0187/2013 
Vital Moreira 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Negocierile privind schimburile comerciale și investițiile dintre UE și Statele Unite ale 
Americii 

Propunere de rezoluție 
Punctul 1 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. consideră că ar trebui reafirmată și 
accentuată importanța strategică a relației 
economice UE-SUA și că cele două părți 
ar trebui să elaboreze abordări comune în 
ceea ce privește schimburile comerciale, 
investițiile și aspectele comerciale la nivel 
mondial, cum ar fi standardele, normele 
și reglementările, pentru a dezvolta o 
viziune transatlantică mai amplă și un set 
comun de obiective strategice; 

1. nu are încredere în negocierea de către 
Comisie cu omologii săi din SUA a unui 
acord care să fie benefic reciproc pentru o 
majoritate a persoanelor care trăiesc și 
lucrează în UE și în SUA; solicită, prin 
urmare, Consiliului să nu aprobe 
proiectul de mandat de negociere și 
solicită ca procesul de elaborare a 
mandatelor de negociere și desfășurarea 
negocierilor să fie pe deplin transparente 
și deschise consultării publice;  

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/11 

Amendamentul 11 
Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 
Younous Omarjee 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B7-0187/2013 
Vital Moreira 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Negocierile privind schimburile comerciale și investițiile dintre UE și Statele Unite ale 
Americii 

Propunere de rezoluție 
Punctul 2 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. consideră că este crucial ca UE și SUA 

să valorifice potențialul încă neexploatat al 
unei adevărate piețe transatlantice integrate 

pentru a maximiza crearea de locuri de 
muncă decente și a stimula potențialul de 
creștere economică inteligentă, solidă, 

sustenabilă și echilibrată; consideră că a 
sosit momentul pentru acest lucru, date 
fiind actuala criză economică, situația 
piețelor financiare și a condițiilor de 
finanțare, nivelul ridicat al datoriei publice, 

ratele ridicate ale șomajului și previziunile 
modeste de creștere economică de ambele 
părți ale Atlanticului, precum și beneficiile 

unui răspuns cu adevărat coordonat la 
aceste probleme comune; 

2. consideră că este crucial ca UE și SUA 

să valorifice potențialul încă neexploatat al 
unei adevărate piețe transatlantice integrate 

pentru a maximiza crearea de locuri de 
muncă decente și a stimula potențialul de 
creștere economică inteligentă, solidă, 

sustenabilă și echilibrată; consideră că a 
sosit momentul pentru acest lucru, date 
fiind actuala criză economică, situația 
piețelor financiare și a condițiilor de 
finanțare, nivelul ridicat al datoriei publice, 

ratele ridicate ale șomajului și previziunile 
modeste de creștere economică de ambele 
părți ale Atlanticului, precum și beneficiile 

unui răspuns cu adevărat coordonat la 
aceste probleme comune; subliniază că 
piața achizițiilor publice din UE s-a redus 
în mod dramatic ca urmare a crizei 
datoriilor și a măsurilor de austeritate și 
că va continua să se reducă și mai rapid 
odată cu implementarea pactului fiscal; 

 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/12 

Amendamentul 12 
Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 
Younous Omarjee 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B7-0187/2013 
Vital Moreira 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Negocierile privind schimburile comerciale și investițiile dintre UE și Statele Unite ale 
Americii 

Propunere de rezoluție 
Punctul 2 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  2a. subliniază că grava criză economică și 
socială cu care se confruntă ambele 
economii nu trebuie folosită drept pretext 
pentru a submina standardele sociale, de 
mediu, de sănătate și de muncă, ci, 
dimpotrivă, că un eventual viitor acord ar 
trebui să reflecte cele mai ridicate 
standarde sociale, de mediu și de muncă 
din acest moment;  

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/13 

Amendamentul 13 
Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 
Younous Omarjee 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B7-0187/2013 
Vital Moreira 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Negocierile privind schimburile comerciale și investițiile dintre UE și Statele Unite ale 
Americii 

Propunere de rezoluție 
Punctul 6 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  6a. consideră că oricare negocieri 
comerciale ar trebui să garanteze 
respectarea deplină a standardelor 
drepturilor fundamentale ale UE prin 
includerea, drept componentă comună a 
acordurilor comerciale ale UE, a unei 
clauze privind drepturile omului; 
consideră că acordul ar trebui să ia 
exemplul articolului XIV din GATS în 
ceea ce privește o excepție bazată pe 
protecția datelor cu caracter personal;  

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/14 

Amendamentul 14 
Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 
Younous Omarjee 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B7-0187/2013 
Vital Moreira 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Negocierile privind schimburile comerciale și investițiile dintre UE și Statele Unite ale 
Americii 

Propunere de rezoluție 
Punctul 9 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. solicită Consiliului să adopte măsuri ca 
urmare a recomandărilor cuprinse în 
Raportul final al HLWG și să autorizeze 
Comisia să înceapă negocierile cu privire 
la un acord cu SUA privind un parteneriat 
transatlantic pentru comerț și investiții 
(TTIP); 

9. solicită Consiliului să nu autorizeze 
Comisia să înceapă negocierile cu privire 
la un acord cu SUA privind un parteneriat 

transatlantic pentru comerț și investiții 
(TTIP), atât timp cât nu au fost efectuate 
niciun studiu de impact corect și nici 
consultări vaste și transparente cu 
societatea civilă și cu toate părțile 
interesate; 

 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/15 

Amendamentul 15 
Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 
Younous Omarjee 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B7-0187/2013 
Vital Moreira 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Negocierile privind schimburile comerciale și investițiile dintre UE și Statele Unite ale 
Americii 

Propunere de rezoluție 
Punctul 10 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  10a. sprijină Confederația Europeană a 
Sindicatelor (CES) și Federația 
Americană a Muncii – Congresul 
Organizațiilor Industriale (AFL-CIO) în 
cererea lor de a evita includerea unui 
mecanism de soluționare a litigiilor între 
investitori și stat într-un eventual viitor 
acord cu SUA în domeniul comerțului și 
investițiilor și sprijină dreptul de a 
reglementa în interesul general al 
societății;  

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/16 

Amendamentul 16 
Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 
Younous Omarjee 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B7-0187/2013 
Vital Moreira 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Negocierile privind schimburile comerciale și investițiile dintre UE și Statele Unite ale 
Americii 

Propunere de rezoluție 
Punctul 10 b (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  10b. invită Comisia și Consiliul să aplice 
„principiul precauției” la finalizarea 
mandatului și să apere acest principiu în 
ceea ce privește protecția mediului, a 
sănătății umane, animale sau a plantelor, 
în special în ceea ce privește OMG-urile, 
utilizarea hormonilor și clonarea;   

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/17 

Amendamentul 17 
Helmut Scholz, Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 
Younous Omarjee 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B7-0187/2013 
Vital Moreira 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Negocierile privind schimburile comerciale și investițiile dintre UE și Statele Unite ale 
Americii 

Propunere de rezoluție 
Punctul 11 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. consideră că este indispensabil ca 
Uniunea și statele sale membre să își 
mențină posibilitatea de a păstra și dezvolta 

propriile politici culturale și audiovizuale, 
acest lucru realizându-se în cadrul actelor 
lor legislative, normative și convenționale; 
solicită, prin urmare, ca excluderea 
serviciilor cu conținut cultural și 
audiovizual, inclusiv online, să fie clar 
prevăzută în mandatul de negociere; 

11. consideră că este indispensabil ca 
Uniunea și statele sale membre să își 
mențină posibilitatea de a păstra și dezvolta 

propriile politici culturale și audiovizuale, 
acest lucru realizându-se în cadrul actelor 
lor legislative, normative și convenționale, 
inclusiv în cadrul Convenției asupra 
protecției și promovării diversității 
expresiilor culturale; solicită, prin urmare, 
ca excluderea serviciilor cu conținut 
cultural și audiovizual, inclusiv online, să 

fie clar prevăzută în mandatul de 
negociere; 

Or. en 



 

AM\936826RO.doc  PE509.811v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
20.5.2013 B7-0187/18 

Amendamentul 18 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0187/2013 
Vital Moreira 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Negocierile privind schimburile comerciale și investițiile dintre UE și Statele Unite ale 

Americii 

Propunere de rezoluție 
Punctul 15 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  15a. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că Raportul de estimare a 
comerțului național pentru 2013, elaborat 
de Reprezentantul pentru comerț al 
Statelor Unite, identifică drept bariere în 
calea schimburilor comerciale vizate o 
serie de reglementări importante din 
statele membre ale UE, în special: 

 - o serie de măsuri de limitare a costurilor 
în diferite state membre, considerate a fi 
în detrimentul intereselor corporațiilor 
farmaceutice din SUA; 

 - așa-numitele „subvenții ascunse” pentru 
producătorii de fructe din UE; 

 - sistemul UE pentru protecția indicațiilor 
geografice (IG); 

 - reglementarea actuală privind protecția 
și aplicarea drepturilor de autor - în 
special respingerea ACTA - și a unei 
legislații specifice în nu mai puțin de 
13 state membre; 

 - propuneri privind protecția datelor, care 
ar putea restricționa fluxurile 
internaționale de date; 

 - cote de conținut pentru emisiunile de 
radio și televiziune, în special în Franța, 
Italia, Polonia și Spania; 
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 - admiterea cetățenilor americani pentru a 
practica dreptul în statele membre ale 
UE;   

 - accesul pe piața irlandeză a serviciilor 
energetice; 

 - restricții privind deținerea de proprietăți 
în Cipru de către persoane străine; 

 - restricții privind obținerea unei 
participații cu control în 11 sectoare 
economice din Franța, precum și în ceea 
ce privește fondul strategic de investiții și 
modelul de „acțiuni de aur” (golden 
share) din această țară; 

 - criterii privind proporția de elemente 
locale pentru stimulentele fiscale în 
Grecia; 

 - sistemul italian de stimulare a producției 
de energie solară fotovoltaică în Italia, 
care necesită componente fabricate în 
UE; 

 - un număr destul de mare de norme ale 
UE și ale statelor membre privind 
achizițiile publice, inclusiv reglementări 
privind accesul la piață; 

 reamintește Comisiei limitele 
competențelor sale în cadrul negocierilor 
și importanța respectării principiului 
subsidiarității; 

Or. en 
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Amendamentul 19 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0187/2013 
Vital Moreira 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Negocierile privind schimburile comerciale și investițiile dintre UE și Statele Unite ale 

Americii 

Propunere de rezoluție 
Punctul 16 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. salută, în special, recomandarea 
HLWG, potrivit căreia UE și SUA ar 
trebui să abordeze aspectele legate de 
mediu și muncă ale comerțului și 
dezvoltării sustenabile; consideră că 
experiența acordurilor comerciale 
anterioare ale UE și angajamentele de 

lungă durată dintre UE și SUA ar trebui 
luată în considerare cu scopul de a 
consolida elaborarea și punerea în aplicare 
a reglementărilor și politicilor din 
domeniul muncii și al mediului, precum și 

de a promova standardele fundamentale și 
criteriile de referință ai OIM, precum și 
locurile de muncă decente și dezvoltarea 

sustenabilă; încurajează armonizarea 
standardelor în materie de responsabilitate 

socială a întreprinderilor (RSI); recunoaște 
că atingerea unor standarde comune este 
probabil să prezinte provocări atât de 

natură tehnic cât și politică, și subliniază că 
obiectivul comun ar trebui să îl constituie 

garanția că nu există nici o diminuare a 
ambițiilor în materie de mediu; 

16. reamintește faptul că un capitol solid 
referitor la mediu și la drepturile 
lucrătorilor reprezintă o condiție 
prealabilă pentru orice acord din partea 
Parlamentului; consideră că experiența 
acordurilor comerciale anterioare ale UE și 
angajamentele de lungă durată dintre UE și 

SUA ar trebui luată în considerare cu 
scopul de a consolida elaborarea și punerea 
în aplicare a reglementărilor și politicilor 
din domeniul muncii și al mediului, 
precum și de a promova standardele 

fundamentale și criteriile de referință ai 
OIM, precum și locurile de muncă decente 
și dezvoltarea sustenabilă; încurajează 
armonizarea standardelor în materie de 
responsabilitate socială a întreprinderilor 
(RSI); recunoaște că atingerea unor 
standarde comune este probabil să prezinte 
provocări atât de natură tehnic cât și 

politică, și subliniază că obiectivul comun 
ar trebui să îl constituie garanția că nu 

există nici o diminuare a ambițiilor în 
materie de mediu; 

Or. en 
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Amendamentul 20 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0187/2013 
Vital Moreira 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Negocierile privind schimburile comerciale și investițiile dintre UE și Statele Unite ale 

Americii 

Propunere de rezoluție 
Punctul 16 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  16a. subliniază faptul că va fi extrem de 
dăunător pentru populația și economia 
UE, dacă Consiliul nu stabilește un 
calendar clar și dacă nu include 
următoarele aspecte în directivele de 
negociere ale Comisiei: 

 - rezultate concrete și măsurabile din 
partea Guvernului SUA în ceea ce 
privește măsurile netarifare în vederea 
eliminării măsurilor inutile sau învechite, 
cum ar fi Legea Jones, care pune piedici 
în calea comerțului UE-SUA (Comisia 
raportează periodic Consiliului și 
Parlamentului cu privire la progresul 
obținut în acest domeniu); 

 - eliminarea măsurilor netarifare 
existente din sectorul auto, cum ar fi 
„Legea SUA privind etichetarea 
automobilelor”, sau cifra cetanică mică a 
motorinei în SUA, obligațiile de dublă 
certificare ce decurg din programul de 
parteneriat vămi-comerț împotriva 
terorismului (C-TPAT); 

 - încurajarea Comisiei și a Guvernului 
SUA în vederea extinderii cooperării în 
domeniul standardelor de siguranță și al 
aspectelor legate de mediu în cadrul 
WP29; 

 - un program eșalonat pentru reducerile 
tarifare sensibile în UE, pentru a acorda 



 

AM\936826RO.doc  PE509.811v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

industriilor din UE suficient timp să se 
adapteze la concurența din ce în ce mai 
intensă; 

 - măsuri bilaterale eficiente de protecție 
pentru a preveni o creștere bruscă a 
importurilor, care ar putea determina sau 
ar risca să determine prejudicii grave 
pentru economia UE sau a SUA, în 
special în sectoare sensibile, cum ar fi 
industriile auto și produsele electronice 
sau produsele agricole; 

 - măsuri active de sprijinire a integrării 
IMM-urilor pe piața transatlantică; 

 - raportări la normele și disciplinele 
sanitare și fitosanitare internaționale, în 
special cele prevăzute de Codex 
Alimentarius, Organizația Mondială 
pentru Sănătatea Animalelor (OIE) și de 
Convenția internațională privind protecția 
plantelor (IPPC); 

 - un capitol referitor la măsuri sanitare și 
fitosanitare care să nu submineze normele 
UE și care să respecte pe deplin 
respingerea de către marea majoritate a 
cetățenilor UE a organismelor modificate 
genetic, a dezinfectării cărnii de pui cu 
clor și a clonării animalelor; 

 - măsuri executorii pentru protejarea 
indicațiilor geografice (IG); 

 - un capitol referitor la achizițiile publice 
care să cuprindă dispoziții referitoare la 
excluderea administrației locale, a 
utilităților publice și a domeniului 
apărării și securității și un capitol care să 
nu vină în contradicție cu cerințele 
privind localizarea din cadrul achizițiilor 
publice ale statului membru; 

 - un capitolul consistent și ambițios 
dedicat dezvoltării durabile, care să 
conțină mai mult decât standardele de 
muncă fundamentale (inclusiv cele patru 
convenții prioritare ale OIM pentru țările 
industrializate), care include înființarea 
unui forum al societății civile care să 
monitorizeze și să discute implementarea 
capitolului și punerea în aplicare efectivă  
a acordurilor multilaterale privind 
mediul, protecția climei, condițiile de viață 



 

AM\936826RO.doc  PE509.811v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

ale animalelor și conservarea diversității 
biologice, și care nu trebuie să fie exclus 
din mecanismul de soluționare a litigiilor 
incluzând o posibilă suspendare a 
acordului; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/21 

Amendamentul 21 
Helmut Scholz 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0187/2013 
Vital Moreira 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Negocierile privind schimburile comerciale și investițiile dintre UE și Statele Unite ale 

Americii 

Propunere de rezoluție 
Punctul 16 b (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  16b. își reafirmă opinia conform căreia 
acordurile UE cu membrii OCDE nu ar 
trebui să cuprindă un mecanism de 
soluționare a disputelor dintre investitori 
și stat, întocmai ca  în cazul acordului 
dintre UE și Coreea; subliniază opinia sa 
conform căreia ambele părți implicate în 
TTIP trebuie să dispună de sisteme 
juridice interne foarte competente, neutre 
și eficace; invită Consiliul să excludă din 
mandat negocierile privind mecanismul 
de soluționare a disputelor dintre 
investitori și stat; invită Consiliul să 
restrângă sfera de aplicare a textului din 
acord privind protecția investițiilor la 
investițiile realizate după intrarea în 
vigoare a acordului; invită Consiliul să 
înlocuiască în mandat conceptul de 
tratament corect și echitabil cu o trimitere 
la dreptul internațional cutumiar; invită 
Consiliul să elimine din mandat conceptul 
de expropriere indirectă; 

Or. en 
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Amendamentul 22 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B7-0187/2013 
Vital Moreira 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Negocierile privind schimburile comerciale și investițiile dintre UE și Statele Unite ale 

Americii 

Propunere de rezoluție 
Punctul 21 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. reamintește nevoia unei deschideri 
proactive din partea Comisiei și a unei 

implicări continue și transparente a unui 
grup extins de părți interesate, inclusiv 

reprezentanții întreprinderilor, ai 
organizațiilor de mediu, agricole, ai 
consumatorilor și lucrătorilor pe toată 

durata procesului de negociere, pentru a 
garanta dezbateri bazate pe fapte, a obține 
contribuții proporționale de la toate părțile 
și a asigura sprijinul public prin luarea în 
considerare a preocupărilor părților 

interesate; încurajează toate părțile 
interesate să participe în mod activ și să 
prezinte inițiative și informații pertinente 

pentru negocieri;  

21. reamintește nevoia unei deschideri 
proactive din partea Comisiei și a unei 

implicări continue și transparente a 
publicului larg și a unui grup extins de 
părți interesate, inclusiv reprezentanții 
întreprinderilor, ai organizațiilor de mediu, 
agricole, ai consumatorilor și lucrătorilor 

pe toată durata procesului de negociere, 
pentru a garanta dezbateri bazate pe fapte, 
a obține contribuții proporționale de la 
toate părțile și a asigura sprijinul public 
prin luarea în considerare a preocupărilor 

părților interesate; încurajează toate părțile 
interesate să participe în mod activ și să 
prezinte inițiative și informații pertinente 

pentru negocieri; încurajează formarea 
opiniei publice și luarea în considerare în 
mod serios a preocupărilor exprimate; 
solicită, prin urmare, cel mai înalt grad 
posibil de transparență în documentele de 
negociere;  

Or. en 

 
 


