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Amendamentul 1 
Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Willy Meyer, Jürgen Klute, Paul Murphy, Marisa 
Matias, João Ferreira, Jacky Hénin 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ALDE, ECR, EFD 
Securitatea juridică a investițiilor europene în afara Uniunii Europene  

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 1 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

1. regretă decizia adoptată de către 
guvernul argentinian, care nu ține seama 
de o soluție negociată, de a recurge la 
exproprierea majorității acțiunilor unei 
societăți europene; susține că această 
decizie este unilaterală și arbitrară, 
atentând la exercitarea libertății de a 
întreprinde și la respectarea principiului 
securității juridice, deteriorând în acest 
mod climatul investițional pentru 
întreprinderile din UE prezente în această 
țară; 

1. respectă dreptul suveran al tuturor 
țărilor de a-și administra propriile resurse 
naturale și de a-și reglementa economia 
în funcție de interesul public; sprijină 
decizia guvernului Argentinei de a 
renaționaliza YPF, o întreprindere 
înființată în 1922 care a fost deținută de 
stat aproape întotdeauna; subliniază că 
YPF a fost privatizată sub pretextul crizei 
datoriilor moștenite de pe vremea 
dictaturii și ca urmare a politicilor 
neoliberale puse în aplicare în anii 90, 
ceea ce a avut un impact extrem de 
negativ asupra economiei, conducând la o 
creștere dramatică a sărăciei; 

Or. en 
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Amendamentul 2 
Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Willy Meyer, Jürgen Klute, Paul Murphy, Marisa 
Matias, João Ferreira, Jacky Hénin 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ALDE, ECR, EFD 
Securitatea juridică a investițiilor europene în afara Uniunii Europene  

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 3 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

3. își exprimă profunda îngrijorare în 
legătură cu această situație, întrucât 
aceasta constituie neîndeplinirea unor 
obligații asumate în temeiul unor 
acorduri internaționale; avertizează cu 
privire la posibilele consecințe negative pe 
care le-ar putea avea aceste măsuri, cum 
ar fi reducerea investițiilor și consecințele 
negative pentru Argentina în cadrul 
comunității internaționale; 

3. îndeamnă toate statele membre, în 
special Spania, precum și Comisia și 
Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru 
afaceri externe și politica de securitate să 
apere interesele tuturor cetățenilor, 
inclusiv interesele lor sociale și cele legate 
de protecția mediului, să acorde atenție 
nevoilor lucrătorilor și siguranței acestora 
la locul de muncă și să asigure accesul 
echitabil la energie electrică atât pentru 
consumatorii din UE, cât și pentru cei din 
Argentina, mai degrabă decât să protejeze 
profiturile acționarilor Repsol; 

Or. en 
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Amendamentul 3 
Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Willy Meyer, Paul Murphy, Marisa Matias, João 
Ferreira, Jacky Hénin 
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 
PPE, S&D, ALDE, ECR, EFD 
Securitatea juridică a investițiilor europene în afara Uniunii Europene  

Propunere comună de rezoluție 
Punctul 5 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

5. regretă că Argentina nu a respectat 
acest principiu și a introdus mai multe 
măsuri restrictive în materie de comerț și 
investiții, ca de exemplu barierele 
netarifare, care au ridicat obstacole în 
calea întreprinderilor din UE și a 
comerțului global cu Argentina; 

5. îndeamnă statele membre, inclusiv 
Spania, să exercite un control mai sever 
asupra activităților corporațiilor 
energetice, precum Repsol, și să aibă în 
vedere naționalizarea lor, dacă este 
necesar, pentru a reorienta activitățile lor 
astfel încât să protejeze și să creeze locuri 
de muncă și să ofere consumatorilor 
acces la energie la un preț echitabil, 
garantând că profiturile rezultate sunt 
utilizate în beneficiul consumatorilor, și 
nu doar în cel al acționarilor; 

Or. en 

 

 


