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12.3.2019 B8-0163/30

Amendamentul 30
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Anja Hazekamp, 
Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, din cauza domeniului 
limitat de aplicare al acordului, s-a 
renunțat la procesul oficial de evaluare a 
impactului, inclusiv a impactului asupra 
dezvoltării durabile, care însoțește, de 
obicei, începerea negocierilor comerciale 
și la care Comisia s-a angajat în 
conformitate cu strategia „Comerț pentru 
toți” și cu principiile Agendei pentru o 
mai bună reglementare; întrucât 
evaluarea de impact realizată în timpul 
negocierilor privind TTIP ar trebui să fie 
consultată și luată în considerare;

E. întrucât, în cadrul strategiei 
privind comerțul pentru toți, Comisia s-a 
angajat ca, în conformitate cu principiile 
Agendei pentru o mai bună legiferare, să 
efectueze o evaluare a impactului pentru 
fiecare inițiativă semnificativă în 
domeniul politicii comerciale; întrucât 
Comisia intenționează să renunțe la 
evaluarea oficială a impactului în cazul 
acordului propus privind liberul schimb 
pentru toate produsele industriale și 
pescărești, deși un astfel de acord ar 
include cea mai mare parte a 
schimburilor comerciale de bunuri dintre 
UE și SUA (94% din exporturi și 95% din 
importuri);
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12.3.2019 B8-0163/31

Amendamentul 31
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Anja Hazekamp, 
Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 Ea. întrucât mandatul propus de 
Comisie nu include negocierea unui 
capitol privind comerțul și 
sustenabilitatea;
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12.3.2019 B8-0163/32

Amendamentul 32
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Rina Ronja Kari, 
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 Eb. întrucât, înainte de desfășurarea 
negocierilor, trebuie organizat un proces 
cuprinzător de consultare cu societatea 
civilă și o evaluare a impactului pentru 
orice acord comercial propus, inclusiv a 
potențialului său impact asupra emisiilor 
de CO2, în conformitate cu 
angajamentele asumate în cadrul 
Acordului de la Paris și cu alte acorduri 
multilaterale în domeniul mediului;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/33

Amendamentul 33
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât administrația Trump a 
început o investigație similară cu privire la 
importurile de autovehicule și piese auto, 
ceea ce ar putea duce la creșterea taxelor 
la importurile de astfel de bunuri din UE; 
întrucât raportul Departamentului 
Comerțului din SUA, conținând 
recomandarea privind adoptarea sau nu 
de către această țară a restricțiilor la 
import pentru autovehicule din motive de 
securitate națională, urmează să fie 
publicat;

H. întrucât administrația Trump a 
început o investigație similară cu privire la 
importurile de autovehicule și piese auto; 
întrucât, potrivit unor informații, 
Departamentul Comerțului din SUA a 
recomandat adoptarea unor restricții la 
import pentru autovehicule din motive de 
securitate națională; întrucât Președintele 
Trump și-a declarat intenția de a renunța 
la această măsură dacă UE semnează 
acordul comercial care face obiectul 
negocierilor cu SUA;
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12.3.2019 B8-0163/34

Amendamentul 34
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, 
Stelios Kouloglou
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B8-0163/2019
Bernd Lange
în numele Comisiei pentru comerț internațional
Recomandările 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. reiterează faptul că UE nu ar trebui 
să negocieze cu SUA sub amenințări și 
sprijină poziția dnei comisar Malmström, 
și anume declarația acesteia potrivit 
căreia „nu vom permite să fim șantajați și 
nu negociem atunci când cineva ne ține 
arma la tâmplă”; ia act cu surprindere de 
recomandările de a deschide negocierile 
pentru încheierea unui acord care să 
respecte normele OMC fără a solicita, 
drept condiție prealabilă, să fie eliminate 
tarifele aplicate produselor din oțel și 
aluminiu fabricate în statele membre ale 
UE, precum și să fie retrase amenințările 
repetate de a aplica tarife suplimentare de 
până la 25% produselor din industria 
automobilelor, care ar cauza prejudicii 
atât liniilor de producție din statele 
membre ale UE, cât și celor din SUA;
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12.3.2019 B8-0163/35

Amendamentul 35
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, 
Stelios Kouloglou
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 6a. 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 este exclus sectorul automobilelor; 
nu este de acord cu raționamentul 
Comisiei, care face trimitere la 
împrejurări deosebite pentru a justifica 
continuarea acestei abordări;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/36

Amendamentul 36
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Rina Ronja Kari, 
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 7a. ia act cu consternare de decizia 
Comisiei din 29 ianuarie 2019 prin care 
soia provenită din SUA ar îndeplini 
cerințele tehnice, prevăzute de Directiva 
privind energia din surse regenerabile, 
pentru utilizarea acesteia la fabricarea 
biocarburanților în UE, precum și 
declarația sa prin care își justifică decizia 
ca făcând parte din punerea în aplicare a 
Declarației comune; critică Comisia 
pentru că le-a semnalat astfel autorităților 
din SUA faptul că este deschisă includerii 
negocierilor privind produsele agricole 
într-o a doua etapă, în cadrul unei relații 
comerciale transatlantice redefinite;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/37

Amendamentul 37
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Rina Ronja Kari, 
Anja Hazekamp, Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 7b. invită Comisia să își revizuiască 
poziția ofensivă de a solicita creșterea 
exportului de gaz natural lichefiat (GNL) 
din SUA ca modalitate de reechilibrare a 
volumului comerțului transatlantic și ca 
diversificare a ofertei; nu este de acord cu 
investițiile suplimentare din bugetul 
Uniunii în instalații de depozitare, ca 
urmare a angajamentelor asumate de 
președintele Juncker prin Declarația 
comună; subliniază faptul că GNL produs 
în SUA este în mare parte obținut prin 
extracția gazelor de șist – o tehnologie cu 
un puternic impact negativ asupra climei 
și care a fost respinsă pe scară largă de 
populația Europei;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/38

Amendamentul 38
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Rina Ronja Kari, 
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B8-0163/2019
Bernd Lange
în numele Comisiei pentru comerț internațional
Recomandările 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 decizia 
Președintelui Trump de a retrage 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 
utilizeze ratificarea și punerea în aplicare a 
Acordului de la Paris drept o condiție 
prealabilă pentru orice viitor acord 
comercial; salută propunerea prezentată 
pe acest subiect de către delegațiile 
franceză, spaniolă și luxemburgheză din 
cadrul Consiliului (mediu) la 5 martie 
2019; constată 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;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/39

Amendamentul 39
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Anja Hazekamp, 
Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
în numele Grupului GUE/NGL

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

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 11a. reamintește Comisiei obligația de a 
prezenta o evaluare a impactului asupra 
dezvoltării durabile pentru acest acord 
comercial major, în conformitate cu 
principiile unei mai bune legiferări, 
precum și de a prezenta evaluarea 
impactului înainte de luarea deciziei 
privind mandatul de negociere;

Or. en


