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BG Единство в многообразието BG 

13.11.2017 B8-0593/1 

Изменение  1 

Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, Барбара Спинели, 

Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0593/2017 

Бернд Ланге, Паул Рюбиг 

от името на комисията по международна търговия 

Многостранните търговски преговори с оглед на 11-ата Министерска конференция на 

СТО в Буенос Айрес, 10 – 3 декември 2017 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. подчертава необходимостта да се 

използват като основа резултатите, 

договорени на 9-ата и 10-ата 

министерски конференции, за да се 

предприемат и осигурят съществени 

постепенни действия на МК11 в Буенос 

Айрес през декември 2017 г. с оглед на 

поддържането и укрепването на 

многостранния характер на търговията; 

подчертава, че независимо от това 

страните следва да преследват нови 

цели на политиката в области като 

цифровата търговия и улесняването 

на инвестициите; 

2. подчертава необходимостта да се 

използват като основа резултатите, 

договорени на 9-ата и 10-ата 

министерски конференции, за да се 

предприемат и осигурят съществени 

постепенни действия на МК11 в Буенос 

Айрес през декември 2017 г. с оглед на 

поддържането и укрепването на 

многостранния характер на търговията; 

Or. en 
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13.11.2017 B8-0593/2 

Изменение  2 

Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, Барбара Спинели, 

Палома Лопес Бермехо, Катержина Конечна 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0593/2017 

Бернд Ланге, Паул Рюбиг 

от името на комисията по международна търговия 

Многостранните търговски преговори с оглед на 11-ата Министерска конференция на 

СТО в Буенос Айрес, 10 – 3 декември 2017 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. отново потвърждава, че е 

важно да се отбележи напредък в 

преговорите и да се постигнат 

резултати по други въпроси, 

повдигнати от членовете, сред 

които: вътрешната нормативна 

уредба относно услугите, 

електронната търговия, 

улесняването на търговията, 

хоризонталните субсидии и 

повишаването на прозрачността и 

добрите регулаторни практики в 

полза на МСП; 

Заличава се 

Or. en 
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13.11.2017 B8-0593/3 

Изменение  3 

Хелмут Шолц, Елеонора Форенца, Лола Санчес Калдентей, Барбара Спинели, 

Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Меря Кюльонен, Димитриос Пападимулис, 

Стелиос Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0593/2017 

Бернд Ланге, Паул Рюбиг 

от името на комисията по международна търговия 

Многостранните търговски преговори с оглед на 11-ата Министерска конференция на 

СТО в Буенос Айрес, 10 – 3 декември 2017 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. подкрепя мнението, че следва да 

бъдат предприети конкретни действия в 

тази насока, с цел да се улесни 

електронната търговия, а цифровите 

възможности да бъдат претворени в 

търговски реалности; подчертава, че 

по-добрата свързаност предлага 

повече възможности за стопанска 

дейност, като улеснява достъпа до 

пазарите и намалява съответните 

разходи, включително за 

предприемачите в микро-, малките и 

средните предприятия в развиващите 

се държави; отбелязва във връзка с това, 

че инвестициите в инфраструктура 

продължават да бъдат основно 

предизвикателство и че е от съществено 

значение да се постигне напредък в тази 

област; призовава следователно 

членовете на СТО да насърчават 

инвестициите в инфраструктура, като 

поощряват, наред с други инициативи, 

публично-частните партньорства; 

11. подкрепя мнението, че следва да 

бъдат предприети конкретни действия в 

тази насока, за да се преодолее 

цифровото разделение, и че това не 

следва да се превръща в претекст за 

ерозия на социалните права или за 

поредна кампания за завладяване на 

пазари в развиващите се държави, 

които са по-слабо напреднали, и 

обръща съответно внимание на 

свързаните с това опасения в 

развиващите се държави; отбелязва 

във връзка с това, че инвестициите в 

инфраструктура продължават да бъдат 

основно предизвикателство и че е от 

съществено значение да се постигне 

напредък в тази област; призовава 

следователно членовете на СТО да 

насърчават инвестициите в 

инфраструктура, като поощряват, наред 

с други инициативи, публично-частните 

партньорства; 

Or. en 

 

 


