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12.3.2019 B8-0163/23

Amendamentul 23
Alessia Maria Mosca, Bernd Lange
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție B8-0163/2019
Bernd Lange
în numele Comisiei pentru comerț internațional
Recomandări privind deschiderea negocierilor comerciale dintre UE și SUA

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reiterează faptul că UE nu ar 
trebui să negocieze cu SUA sub 
amenințări; remarcă, totuși, că 
recomandările de a deschide negocierile 
pentru încheierea unui acord care să 
respecte normele OMC sunt esențiale 
pentru menținerea și punerea integrală în 
aplicare a angajamentelor convenite între 
UE și SUA în Declarație;

2. sprijină linia Comisiei de a nu 
negocia sub amenințări; este surprins, prin 
urmare, că Comisia recomandă 
deschiderea negocierilor pentru un acord 
de liber schimb compatibil cu normele 
OMC;
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12.3.2019 B8-0163/24

Amendamentul 24
Alessia Maria Mosca, Bernd Lange
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție B8-0163/2019
Bernd Lange
în numele Comisiei pentru comerț internațional
Recomandări privind deschiderea negocierilor comerciale dintre UE și SUA

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reafirmă că nici directivele de 
negociere ale UE, nici cele ale SUA nu au 
în vedere reluarea negocierilor privind 
TTIP; este de părere că un acord limitat 
încheiat cu SUA privind eliminarea taxelor 
la import pentru bunurile industriale, 
inclusiv pentru autovehicule, și care ține 
seama de sensibilitățile industriale din 
Europa legate de diferențele în ceea ce 
privește energia și costurile de 
reglementare, precum și un acord privind 
evaluarea conformității care nu conține 
modificări ale standardelor și normelor 
UE, pot deschide calea către lansarea 
unui nou proces care să ducă la relații 
comerciale reciproc avantajoase și pot 
astfel reduce tensiunile comerciale 
actuale; subliniază că orice acord trebuie 
să fie compatibil cu normele și obligațiile 
OMC, inclusiv cu articolul XXIV din 
GATT; remarcă faptul că recomandările 
Comisiei privind deschiderea negocierilor 
nu ar trebui interpretate ca un indiciu 
potrivit căruia ar exista posibilitatea unor 
derogări de la politicile comerciale și de 
investiții existente, așa cum se subliniază 
în strategia „Comerț pentru toți”;

6. este de părere că un acord limitat 
încheiat cu SUA privind eliminarea 
tarifelor pentru bunurile industriale 
reprezintă o derogare de la strategia 
cuprinzătoare a Comisiei privind comerțul 
pentru toți, care include, de asemenea, 
standarde executorii în domeniul muncii 
și al mediului, și riscă să fie incompatibil 
cu articolul XXIV al GATT în cazul în 
care sectorul automobilelor este exclus; ia 
act de raționamentul Comisiei privind 
circumstanțele speciale pentru urmărirea 
acestei abordări;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/25

Amendamentul 25
Alessia Maria Mosca, Bernd Lange
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție B8-0163/2019
Bernd Lange
în numele Comisiei pentru comerț internațional
Recomandări privind deschiderea negocierilor comerciale dintre UE și SUA

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. regretă profund retragerea SUA 
din Acordul de la Paris; reamintește că 
Parlamentul European a subliniat în 
rezoluția sa referitoare la diplomația în 
domeniul climei că UE ar trebui să 
transforme ratificarea și punerea în aplicare 
a Acordului de la Paris într-o condiție 
pentru orice viitor acord comercial; 
subliniază, totuși, că recomandările se 
referă la un acord limitat, și nu la un 
acord de liber schimb cuprinzător; 
consideră, prin urmare, că orice astfel de 
acord ar trebui să reprezinte o excepție 
impusă de circumstanțe specifice și să nu 
creeze, în orice caz, un precedent pentru 
Uniunea Europeană în negocierile 
viitoare; constată, în acest context, că 
rezoluția referitoare la diplomația în 
domeniul climei subliniază importanța 
cooperării strânse cu SUA și invită 
Comisia să inițieze un dialog cu SUA în 
ceea ce privește politicile în domeniul 
climei și al sustenabilității;

11. regretă profund anunțul SUA 
privind retragerea din Acordul de la Paris; 
reamintește că Parlamentul European a 
subliniat în rezoluția sa referitoare la 
diplomația în domeniul climei că UE ar 
trebui să transforme ratificarea și punerea 
în aplicare a Acordului de la Paris într-o 
condiție prealabilă pentru orice viitor 
acord comercial, astfel cum au propus, de 
asemenea, delegațiile unor state membre 
la Consiliul Mediu la 1 martie 2019; 
constată, în acest context, că rezoluția 
Parlamentului European referitoare la 
diplomația în domeniul climei subliniază, 
de asemenea, importanța cooperării strânse 
cu SUA și invită Comisia să inițieze un 
dialog cu SUA în ceea ce privește politicile 
în domeniul climei și al sustenabilității;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/26

Amendamentul 26
Alessia Maria Mosca, Bernd Lange
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție B8-0163/2019
Bernd Lange
în numele Comisiei pentru comerț internațional
Recomandări privind deschiderea negocierilor comerciale dintre UE și SUA

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că încheierea unui acord 
comercial și de evaluare a conformității cu 
SUA în condițiile menționate mai sus nu 
reflectă principiile generale ale acordurilor 
comerciale ale UE; consideră, cu toate 
acestea, că, având în vedere împrejurările 
excepționale, deschiderea negocierilor 
pentru un acord cu un domeniu de aplicare 
limitat și conținând puncte nenegociabile 
cu SUA are potențialul de a produce un 
rezultat care ar putea fi în interesul 
cetățenilor europeni, al societăților și al 
întreprinderilor, în special al IMM-urilor, 
ar putea genera creștere economică și, de 
asemenea, ar putea crea un climat mai 
favorabil între parteneri care i-ar putea 
ajuta să abordeze împreună problemele 
globale, inclusiv reforma OMC, 
contribuind la depășirea blocajului 
comercial actual, însă acesta poate avea 
succes și poate fi în conformitate cu o 
politică comercială a UE bazată pe valori 
doar dacă sunt îndeplinite următoarele 
condiții minime:

(1) anularea taxelor la import la 
aluminiu și oțel în conformitate cu 
secțiunea 232 din Legea privind 
extinderea comerțului a SUA din 1962 
înainte de încheierea acordului;
(2) un proces amplu de consultare cu 

12. consideră că negocierile privind un 
acord comercial cu SUA în condițiile 
menționate mai sus nu reflectă principiile 
generale ale acordurilor comerciale ale UE; 
consideră, cu toate acestea, că, având în 
vedere împrejurările excepționale, 
deschiderea negocierilor pentru un acord 
cu un domeniu de aplicare limitat și 
conținând puncte nenegociabile cu SUA 
are potențialul de a fi în interesul 
cetățenilor europeni și al întreprinderilor, 
contribuind la depășirea impasului 
comercial actual, însă acesta poate avea 
succes și poate fi în conformitate cu o 
politică comercială a UE bazată pe valori 
doar dacă sunt îndeplinite următoarele 
condiții prealabile minime:

(1) anularea taxelor la import la 
aluminiu și oțel și retragerea amenințării 
de impunere de taxe pentru autoturisme și 
piese de schimb pentru autoturisme și 
pentru alte produse înainte de începerea 
negocierilor;

(2) un proces cuprinzător de consultare 
cu societatea civilă și o evaluare a 
impactului în ceea ce privește acordul 
propus, inclusiv a potențialului său 
impact asupra emisiilor de CO2, în 
conformitate cu angajamentele asumate 
în cadrul Acordului de la Paris și al altor 
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societatea civilă și o evaluare a impactului 
asupra dezvoltării durabile a acordului 
propus, precum și luarea în considerare a 
evaluărilor de impact și a studiilor 
realizate deja în acest domeniu;

acorduri multilaterale în domeniul 
mediului;
(3) un angajament clar de a include 
autoturismele și piesele de schimb pentru 
autoturisme în cadrul negocierilor și de a 
ține seama în mod corespunzător de 
sensibilitățile sectorului pescuitului din 
Europa;
(4) un angajament clar de a exclude 
agricultura de la negocieri;
(5) mai multă claritate cu privire la 
modul în care vor fi abordate regulile de 
origine în cadrul negocierilor;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/27

Amendamentul 27
Alessia Maria Mosca, Bernd Lange
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție B8-0163/2019
Bernd Lange
în numele Comisiei pentru comerț internațional
Recomandări privind deschiderea negocierilor comerciale dintre UE și SUA

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită, prin urmare, Consiliul să 
țină seama de aceste considerente la 
adoptarea directivelor de negociere și să 
garanteze:
– existența unui angajament clar în 
mandatul UE de a include în negocieri 
autovehiculele și piesele auto;
– mai multă claritate cu privire la 
modul în care vor fi abordate regulile de 
origine în cadrul negocierilor;
– excluderea de la negocieri a 
agriculturii;
– includerea unei clauze de 
suspendare în mandatul de negociere care 
să fie aplicată în orice moment în cazul în 
care SUA ar impune taxe la import 
suplimentare sau alte măsuri comerciale 
restrictive asupra produselor UE, fie în 
temeiul secțiunii 232 din Legea privind 
extinderea comerțului din 1962, fie în 
temeiul secțiunii 301 din Legea 
comerțului din 1974 sau în temeiul 
oricărei legi similare a SUA, în timpul 
negocierilor sau înainte de începerea 
acestora;

13. invită, prin urmare, Consiliul să nu 
aprobe directivele de negociere în forma 
lor actuală;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/28

Amendamentul 28
Alessia Maria Mosca, Bernd Lange
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție B8-0163/2019
Bernd Lange
în numele Comisiei pentru comerț internațional
Recomandări privind deschiderea negocierilor comerciale dintre UE și SUA

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 13a. invită Consiliul să revoce 
directivele de negociere pentru un 
Parteneriat transatlantic pentru comerț și 
investiții (TTIP) cu Statele Unite înainte 
de adoptarea unui nou mandat privind 
negocierile comerciale dintre UE și SUA;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/29

Amendamentul 29
Alessia Maria Mosca, Bernd Lange
în numele Grupului S&D

Propunere de rezoluție B8-0163/2019
Bernd Lange
în numele Comisiei pentru comerț internațional
Recomandări privind deschiderea negocierilor comerciale dintre UE și SUA

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Consiliul să nu autorizeze 
directivele de negociere înainte ca 
Parlamentul să adopte o poziție;

eliminat

Or. en


