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23.11.2015 B8-1230/5 

Predlog spremembe  5 

Klaus Buchner 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-1230/2015 

Bernd Lange, Pablo Zalba Bidegain 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

Stanje izvajanja razvojne agende iz Dohe 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker se EU nenehno zavzema za odločen 

večstranski pristop k trgovini, ki temelji na 

pravilih, obenem pa priznava, da bi lahko 

tudi dopolnjevalni pristopi, kot so 

dvostranski, regionalni in večstranski 

sporazumi, spodbujali odpiranje trgovine in 

gospodarski razvoj, zlasti z liberalizacijo 

in nadgradnjo pravil in disciplin na 

političnih področjih, ki jih STO 

obravnava v manjši meri, ter podpirati 

večstranski sistem, kadar so tovrstni 

sporazumi skladni z zahtevami STO, 

temeljijo na skupnih pravilih in ustvarjajo 

pogoje za morebitno večstransko 

sodelovanje v prihodnosti; 

B. ker se EU zavzema za odločen 

večstranski pristop k trgovini, ki temelji na 

pravilih, obenem pa zasleduje 

dopolnjevalne pristope, kot so dvostranski, 

regionalni in večstranski sporazumi, ki bi 

lahko spodbujali odpiranje trgovine in 

gospodarski razvoj ter podpirali 

večstranski sistem, kadar so tovrstni 

sporazumi skladni z zahtevami STO, 

temeljijo na skupnih pravilih in ustvarjajo 

pogoje za morebitno večstransko 

sodelovanje v prihodnosti; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1230/6 

Predlog spremembe  6 

Klaus Buchner 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. poudarja, kako pomembno je v 

pogajanjih v celoti upoštevati posebne 

potrebe in interese držav v razvoju z 

nizkim dohodkom in najmanj razvitih 

držav; meni, da je treba jasno opredeliti 

države v razvoju z nizkim dohodkom in 

gospodarstva v vzponu; ponavlja, da je 

treba zagotoviti, da bo načelo posebne in 

različne obravnave sestavni del pogajanj in 

da bo odražalo različne stopnje 

gospodarskega razvoja članic STO, kot je 

določeno v 44. odstavku ministrske 

deklaracije iz Dohe; meni, da morajo biti 

smiselne določbe o posebni in različni 

obravnavi natančnejše, redno pregledane, 

njihov namen pa mora biti izpolnjevanje 

potreb tistih držav v razvoju in najmanj 

razvitih držav, katerih potrebe so največje; 

izreka pohvalo zgledu sporazuma o 

olajševanju trgovine pri udejanjanju načela 

posebne in različne obravnave v fazah 

izvajanja, kar bi lahko bil uporaben zgled 

pri pregledovanju in ciljnem usmerjanju 

določb o posebni in različni obravnavi; 

2. poudarja, kako pomembno je v 

pogajanjih v celoti upoštevati posebne 

potrebe in interese držav v razvoju; meni, 

da je pomembno napredovati k jasnejši 

opredelitvi države v razvoju z nizkim 

dohodkom in gospodarstva v vzponu; 

ponavlja, da je treba zagotoviti, da bo 

načelo posebne in različne obravnave 

sestavni del pogajanj in da bo odražalo 

različne stopnje gospodarskega razvoja 

članic STO, kot je določeno v 44. odstavku 

ministrske deklaracije iz Dohe; meni, da 

morajo biti smiselne določbe o posebni in 

različni obravnavi natančnejše, redno 

pregledane, njihov namen pa mora biti 

izpolnjevanje potreb tistih držav v razvoju 

in najmanj razvitih držav, katerih potrebe 

so največje; izreka pohvalo zgledu 

sporazuma o olajševanju trgovine pri 

udejanjanju načela posebne in različne 

obravnave v fazah izvajanja, kar bi lahko 

bil uporaben zgled pri pregledovanju in 

ciljnem usmerjanju določb o posebni in 

različni obravnavi; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1230/7 

Predlog spremembe  7 

Klaus Buchner 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poziva vse članice STO k hitri 

ratifikaciji in izvajanju tega sporazuma, 

tako da bo lahko začel veljati do začetka 

desete ministrske konference; meni, da bo 

ta sporazum prinesel precejšnje koristi 

vsem članicam STO, zlasti državam v 

razvoju in ustreznim gospodarskim 

akterjem, saj bo povečal preglednost in 

pravno varnost, zmanjšal upravne stroške 

in skrajšal carinske postopke, s tem pa bi 

bilo mogoče v celoti izkoristiti priložnosti, 

ki jih ponuja vse večja razširjenost 

regionalnih in svetovnih oskrbovalnih 

verig, mala in srednja podjetja pa bi lahko 

izkoristila prednosti bolj odprtih trgov; 

poudarja, da bi bilo treba državam v 

razvoju in najmanj razvitim državam še 

naprej zagotavljati gradnjo zmogljivosti in 

tehnično pomoč ter se osredotočati na 

enotne kontaktne točke in poenostavitev 

elektronske dokumentacije, da bi lahko te 

države povečale svojo proizvodno 

zmogljivost in izkoristile prednosti večjega 

deleža dodane vrednosti v svetovnih 

vrednostnih verigah; 

7. poziva vse članice STO k hitri 

ratifikaciji in izvajanju tega sporazuma, 

tako da bo lahko začel veljati do začetka 

desete ministrske konference; meni, da bo 

ta sporazum prinesel precejšnje koristi 

vsem članicam STO, saj bo povečal 

preglednost in pravno varnost, zmanjšal 

upravne stroške in skrajšal carinske 

postopke, s tem pa bi bilo mogoče v celoti 

izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja vse 

večja razširjenost regionalnih in svetovnih 

oskrbovalnih verig, mala in srednja 

podjetja pa bi lahko izkoristila prednosti 

bolj odprtih trgov; poudarja, da bi bilo 

treba državam v razvoju in najmanj 

razvitim državam še naprej zagotavljati 

gradnjo zmogljivosti in tehnično pomoč ter 

se osredotočati na enotne kontaktne točke 

in poenostavitev elektronske 

dokumentacije, da bi lahko te države 

povečale svojo proizvodno zmogljivost in 

izkoristile prednosti večjega deleža dodane 

vrednosti v svetovnih vrednostnih verigah; 

Or. en 



 

AM\1079529SL.doc  PE571.054v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

23.11.2015 B8-1230/8 

Predlog spremembe  8 

Klaus Buchner 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. poziva k temeljitemu razmisleku o tem, 

kako bi v okviru pravil STO bolje 

obravnavali vprašanja netrgovinske narave, 

da bi članicam te organizacije omogočili 

uresničevanje legitimnih političnih ciljev, 

hkrati pa ne bi ovirali dostopa do trga; v 

zvezi s tem poudarja, da bi bilo treba 

odločno podpreti prizadevanja za sprejetje 

mednarodnih standardov in zagotoviti 

pomoč, ki jo potrebujejo države v razvoju, 

da bi izpolnile te standarde;  

9. poziva k temeljitemu razmisleku o tem, 

kako bi v okviru pravil STO bolje 

obravnavali vprašanja netrgovinske narave, 

da bi članicam te organizacije omogočili 

uresničevanje legitimnih političnih ciljev, 

hkrati pa ne bi po nepotrebnem ovirali 

dostopa do trga; v zvezi s tem poudarja, da 

bi bilo treba odločno podpreti prizadevanja 

za sprejetje mednarodnih standardov in 

zagotoviti pomoč, ki jo potrebujejo države 

v razvoju, da bi izpolnile te standarde;  

Or. en 
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23.11.2015 B8-1230/9 

Predlog spremembe  9 

Klaus Buchner 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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. je seznanjen z večstranskimi 

pobudami, kot sta sporazum o okoljskem 

blagu in sporazum o informacijski 

tehnologiji, pa tudi pri pobudah, kot je 

sporazum o trgovini s storitvami; ostaja 

neprepričan, da lahko večstranski 

sporazumi prispevajo k spodbujanju 

večstranskega pristopa, če jih ne podpira 

kritična masa članov in če pogajanja o 

njih ne potekajo z jasnim ciljem 

multilateralnega povezovanja; 

Or. en 

 

 

 


