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Predlog spremembe  1 

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kuloglu (Stelios 

Kouloglou), Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, 

Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Barbara 

Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-1230/2015 

Bernd Lange, Pablo Zalba Bidegain 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Stanje izvajanja razvojne agende iz Dohe 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  1a. zavrača smer pogajanj STO, saj se 

osredotočajo samo na liberalizacijo in 

deregulacijo trgovine in ne na 

vzpostavitev trgovinskih pravil za 

reševanje največjih težav, s katerimi se 

človeštvo sooča, kot so okoljska vprašanja, 

podnebne spremembe in revščina; poziva 

Komisijo in države članice, naj sprožijo 

ambiciozno pobudo za vzpostavitev 

ustrezne hierarhije norm na mednarodni 

ravni, da bi zagotovili upoštevanje in 

ustrezno spoštovanje človekovih, 

socialnih, okoljskih in kulturnih pravic; 

Or. en 
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Predlog spremembe  2 

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kuloglu (Stelios 

Kouloglou), Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, 

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-1230/2015 

Bernd Lange, Pablo Zalba Bidegain 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Stanje izvajanja razvojne agende iz Dohe 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. podpira strukturno reformo STO, ki je 

potrebna za boljše zagotavljanje odprtega, 

pravičnega in nediskriminacijskega 

sistema trgovanja na podlagi skupnih 

pravil, ki se uporabljajo, ki v večji meri 

upošteva vlogo in interese različnih 

gospodarskih subjektov, kot so MSP, 

mikro podjetja in inovativna zagonska 

podjetja; 

3. podpira strukturno reformo STO, ki je 

potrebna za to, da ta organizacija postane 

bolj demokratična, pregledna in 

vključujoča ter da bo primorana 

upoštevati ostalo mednarodno pravo in se 

spoprijeti z resničnimi izzivi, ki jih je treba 

obravnavati, kot so trajnostni razvoj, 

zmanjšanje izgube energije, uravnotežena 

industrializacija, zaščita delovnih mest, 

socialne pravice in kulturna raznolikost; 

Or. en 
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Predlog spremembe  3 

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kuloglu (Stelios 

Kouloglou), Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, 

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-1230/2015 

Bernd Lange, Pablo Zalba Bidegain 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Stanje izvajanja razvojne agende iz Dohe 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  3a. poudarja, da mora biti ukrep STO 

umeščen v skladen politični pristop v 

okviru sistema ZN, če naj uspešno 

prispeva k doseganju ciljev trajnostnega 

razvoja, ki jih je mednarodna skupnost 

opredelila septembra 2015 v New Yorku; 

poudarja, da je to tudi v skladu s cilji 

varstva okolja, odprave socialne 

neenakosti in revščine ter doseganja 

potrebne gospodarske rasti v najmanj 

razvitih državah; 

Or. en 
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Predlog spremembe  4 

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kuloglu (Stelios 

Kouloglou), Lola Sánchez Caldentey, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, 

Paloma López Bermejo, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Estefanía Torres 

Martínez, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Miloslav Ransdorf 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-1230/2015 

Bernd Lange, Pablo Zalba Bidegain 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Stanje izvajanja razvojne agende iz Dohe 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. pozdravlja do sedaj doseženi napredek 

pri večstranskih pobudah, kot sta 

sporazum o okoljskem blagu in sporazum 

o informacijski tehnologiji, pa tudi pri 

pobudah, kot je sporazum o trgovini s 

storitvami; meni, da lahko večstranski 

sporazumi dopolnjujejo in spodbujajo 

večstranski pristop, pri čemer je končni 

cilj privabiti kritično maso članov in jih 

multilateralno povezati; 

12. nasprotuje pobudi najbogatejših držav 

o vzpostavitvi večstranskih sporazumov, 

kot so sporazum o trgovini s storitvami, 

sporazum o okoljskem blagu in sporazum 

o informacijski tehnologiji ter veliki 

trgovinski sporazumi, kot so čezatlantsko 

partnerstvo za trgovino in naložbe, 

čezpacifiško partnerstvo in celoviti 

gospodarski in trgovinski sporazum, ki 

spodkopavajo večstranski trgovinski 

sistem in možnost vzpostavitve poštenega 

mednarodnega trgovinskega sistema, ki 

spoštuje okolje in socialne pravice; 

Or. en 

 

 


