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13.11.2017 B8-0593/1 

Pozměňovací návrh  1 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

za Výbor pro mezinárodní obchod 

Vícestranná jednání s ohledem na 11. zasedání Konference ministrů Světové obchodní 

organizace (WTO) v Buenos Aires ve dnech 10.–13. prosince 2017 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že je nutné vycházet 

z dohodnutých výsledků 9. a 10. zasedání 

Konference ministrů, aby se v Buenos 

Aires na 11. zasedání Konference ministrů 

WTO v prosinci 2017 uskutečnily a 

zajistily zásadní progresivní kroky 

směřující k zachování i posílení 

mnohostranné obchodní architektury; 

zdůrazňuje, že i přesto by zúčastněné 

strany měly sledovat nové politické cíle 

v oblastech, jako jsou digitální obchod a 

podpora investic; 

2. zdůrazňuje, že je nutné vycházet 

z dohodnutých výsledků 9. a 10. zasedání 

Konference ministrů, aby se v Buenos 

Aires na 11. zasedání Konference ministrů 

WTO v prosinci 2017 uskutečnily a 

zajistily zásadní progresivní kroky 

směřující k zachování i posílení 

mnohostranné obchodní architektury; 

Or. en 
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13.11.2017 B8-0593/2 

Pozměňovací návrh  2 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Paloma 

López Bermejo, Kateřina Konečná 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

za Výbor pro mezinárodní obchod 

Vícestranná jednání s ohledem na 11. zasedání Konference ministrů Světové obchodní 

organizace (WTO) v Buenos Aires ve dnech 10.–13. prosince 2017 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. znovu zdůrazňuje, že je důležité 

pokročit v jednáních a dosáhnout 

výsledků v jiných oblastech, na něž 

poukázali členové, a to včetně: 

vnitrostátních právních předpisů 

týkajících se služeb, elektronického 

obchodování, podpory investic, 

horizontálních subvencí a zlepšení 

transparentnosti a osvědčených 

regulačních postupů v zájmu malých a 

středních podniků; 

vypouští se 

Or. en 
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13.11.2017 B8-0593/3 

Pozměňovací návrh  3 

Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

za Výbor pro mezinárodní obchod 

Vícestranná jednání s ohledem na 11. zasedání Konference ministrů Světové obchodní 

organizace (WTO) v Buenos Aires ve dnech 10.–13. prosince 2017 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. podporuje názor, že výše uvedené 

je třeba převést do podoby konkrétních 

opatření, usnadnit tak elektronický obchod 

a přeměnit digitální příležitosti v obchodní 

realitu; zdůrazňuje, že lepší konektivita 

nabízí více obchodních příležitostí, 

jelikož umožňuje jednodušší a méně 

nákladný přístup na trhy i pro podnikatele 

činné v mikropodnicích, malých 

a středních podnicích v rozvojových 

zemích; v této souvislosti bere na vědomí, 

že investice do infrastruktury nadále 

představují hlavní výzvu a že je zásadní 

dosáhnout v této oblasti pokroku; vyzývá 

proto členské státy WTO, aby podporovaly 

investice do infrastruktur posilováním 

partnerství veřejného a soukromého 

sektoru spolu s dalšími iniciativami; 

11. podporuje názor, že výše uvedené 

je třeba převést do podoby konkrétních 

opatření s cílem odstranit digitální 

propast, nemělo by se však stát záminkou 

k omezování sociálních práv nebo k 

dalšímu dobývání trhů rozvojových zemí, 

které jsou méně rozvinuté, a v tomto 

ohledu upozorňuje na související obavy 

těchto zemí; v této souvislosti bere na 

vědomí, že investice do infrastruktury 

nadále představují hlavní výzvu a že je 

zásadní dosáhnout v této oblasti pokroku; 

vyzývá proto členské státy WTO, aby 

podporovaly investice do infrastruktur 

posilováním partnerství veřejného a 

soukromého sektoru spolu s dalšími 

iniciativami; 

Or. en 

 

 


