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13.11.2017 B8-0593/1 

Tarkistus  1 

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

Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

WTO:n 11. ministerikokousta edeltävät monenväliset neuvottelut 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. korostaa tarvetta käyttää perustana 

9. ja 10. ministerikokouksessa hyväksyttyjä 

tuloksia, jotta Buenos Airesissa 

joulukuussa 2017 pidettävässä 

11. ministerikokouksessa saadaan 

varmuudella aikaan merkittäviä 

edistysaskelia monenvälisen 

kaupparakenteen säilyttämiseksi ja 

vahvistamiseksi; painottaa, että tästä 

huolimatta osapuolten olisi tavoiteltava 

uusia poliittisia päämääriä digitaalisen 

kaupankäynnin ja investointien 

helpottamisen kaltaisilla aloilla; 

2. korostaa tarvetta käyttää perustana 

9. ja 10. ministerikokouksessa hyväksyttyjä 

tuloksia, jotta Buenos Airesissa 

joulukuussa 2017 pidettävässä 

11. ministerikokouksessa saadaan 

varmuudella aikaan merkittäviä 

edistysaskelia monenvälisen 

kaupparakenteen säilyttämiseksi ja 

vahvistamiseksi; 

Or. en 
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13.11.2017 B8-0593/2 

Tarkistus  2 

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

López Bermejo, Kateřina Konečná 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

WTO:n 11. ministerikokousta edeltävät monenväliset neuvottelut 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. toteaa jälleen, että on tärkeää 

edistää neuvotteluja ja saada aikaan 

tuloksia muista jäsenten esiin ottamista 

asioista, kuten palveluiden kotimaisesta 

sääntelystä, sähköisestä kaupankäynnistä, 

investointien helpottamisesta, 

laaja-alaisista tuista ja avoimuuden 

parantamisesta sekä pk-yrityksiä 

hyödyttävistä hyvistä 

sääntelykäytännöistä; 

Poistetaan. 

Or. en 
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13.11.2017 B8-0593/3 

Tarkistus  3 

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

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta 

WTO:n 11. ministerikokousta edeltävät monenväliset neuvottelut 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. tukee näkemystä, jonka mukaan 

tämä pitäisi muuttaa konkreettisiksi 

toimiksi, jotta voidaan edistää sähköistä 

kaupankäyntiä ja muuntaa digitaaliset 

mahdollisuudet todelliseksi kaupaksi; 

korostaa, että yhteyksien edistäminen 

tarjoaa uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia, kun myös 
kehitysmaiden mikroyritysten ja 

pk-yritysten toimijat saavat entistä 

helpomman ja halvemman pääsyn 

markkinoille; huomauttaa tässä 

yhteydessä, että investoinnit 

infrastruktuuriin ovat edelleen keskeinen 

haaste ja että on ratkaisevan tärkeää 

saavuttaa edistystä tällä alalla; kehottaa 

siksi WTO:n jäseniä edistämään 

infrastruktuuriin tehtäviä investointeja 

kannustamalla muiden aloitteiden ohella 

julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuuksia; 

11. tukee näkemystä, jonka mukaan 

tämä pitäisi muuttaa konkreettisiksi 

toimiksi, joilla puututaan digitaaliseen 

kuiluun, mutta sen ei pitäisi toimia 

verukkeena sosiaalisten oikeuksien 

rapauttamiselle tai vähemmän 

kehittyneiden kehitysmaiden 

markkinoiden uudelle valloitukselle; 

kehottaa kiinnittämään huomiota tähän 

liittyviin huolenaiheisiin kehitysmaissa; 

huomauttaa tässä yhteydessä, että 

investoinnit infrastruktuuriin ovat edelleen 

keskeinen haaste ja että on ratkaisevan 

tärkeää saavuttaa edistystä tällä alalla; 

kehottaa siksi WTO:n jäseniä edistämään 

infrastruktuuriin tehtäviä investointeja 

kannustamalla muiden aloitteiden ohella 

julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuuksia; 

Or. en 

 

 


