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13.11.2017 B8-0593/1 

Pakeitimas 1 

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

Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL frakcijos vardu 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

Tarptautinės prekybos komiteto vardu 

Daugiašalės derybos rengiantis 11-ajai PPO ministrų konferencijai, vyksiančiai 2017 m. 

gruodžio 10–13 d. Buenos Airėse 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

2. pabrėžia, kad reikia remtis 

rezultatais, dėl kurių susitarta 9-ojoje ir 10-

ojoje ministrų konferencijose, kad būtų 

galima imtis esminių pažangių veiksmų ir 

užtikrinti, kad jų būtų imamasi 2017 m. 

gruodžio mėn. Buenos Airėse vyksiančioje 

11-ojoje ministrų konferencijoje, siekiant 

išlaikyti ir stiprinti daugiašalės prekybos 

struktūrą; pabrėžia, kad, nepaisant to, 

šalys turėtų siekti naujų politikos tikslų, 

pavyzdžiui, skaitmeninės prekybos ir 

investavimo skatinimo srityse; 

2. pabrėžia, kad reikia remtis 

rezultatais, dėl kurių susitarta 9-ojoje ir 10-

ojoje ministrų konferencijose, kad būtų 

galima imtis esminių pažangių veiksmų ir 

užtikrinti, kad jų būtų imamasi 2017 m. 

gruodžio mėn. Buenos Airėse vyksiančioje 

11-ojoje ministrų konferencijoje, siekiant 

išlaikyti ir stiprinti daugiašalės prekybos 

struktūrą; 

Or. en 
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13.11.2017 B8-0593/2 

Pakeitimas 2 

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

López Bermejo, Kateřina Konečná 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

Tarptautinės prekybos komiteto vardu 

Daugiašalės derybos rengiantis 11-ajai PPO ministrų konferencijai, vyksiančiai 2017 m. 

gruodžio 10–13 d. Buenos Airėse 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

7. pakartoja, kad derantis svarbu 

daryti pažangą ir siekti rezultatų, 

susijusių su narių iškeltais kitais 

klausimais, įskaitant vidaus paslaugų 

reglamentavimą, e. prekybą, investavimo 

palengvinimą, horizontaliąsias subsidijas, 

skaidrumo didinimą ir geros reguliavimo 

praktikos tobulinimą MVĮ naudai; 

Išbraukta. 

Or. en 
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13.11.2017 B8-0593/3 

Pakeitimas 3 

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

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

Tarptautinės prekybos komiteto vardu 

Daugiašalės derybos rengiantis 11-ajai PPO ministrų konferencijai, vyksiančiai 2017 m. 

gruodžio 10–13 d. Buenos Airėse 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

11 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

11. pritaria požiūriui, kad, siekiant 

palengvinti e. prekybą ir skaitmenines 

galimybes paversti prekybos tikrove, šios 

mintys turėtų tapti konkrečiais veiksmais; 

pabrėžia, kad geresnis junglumas suteikia 

daugiau verslo galimybių, nes tai padeda 

lengviau ir pigiau į rinkas patekti ir 

besivystančiose šalyse esančių labai mažų, 

mažųjų ir vidutinių įmonių verslininkams; 

šiuo atžvilgiu pažymi, kad investicijos į 

infrastruktūrą tebėra viena svarbiausių 

iššūkių ir labai svarbu šioje srityje daryti 

pažangą; todėl ragina PPO nares skatinti 

investicijas į infrastruktūrą, be kitų 

iniciatyvų, skatinant viešojo ir privačiojo 

sektorių partnerystes; 

11. pritaria požiūriui, kad, siekiant 

įveikti skaitmeninę atskirtį, šios mintys 

turėtų tapti konkrečiais veiksmais, tačiau 

tai neturėtų tapti dingstimi sumažinti 

socialines teises ar dar kartą užkariauti 

besivystančių šalių rinkas, kurios yra ne 

tokios pažangios, ir atkreipia dėmesį į su 

šiuo klausimu susijusias besivystančių 

šalių problemas; šiuo atžvilgiu pažymi, 

kad investicijos į infrastruktūrą tebėra 

viena svarbiausių iššūkių ir labai svarbu 

šioje srityje daryti pažangą; todėl ragina 

PPO nares skatinti investicijas į 

infrastruktūrą, be kitų iniciatyvų, skatinant 

viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes; 

Or. en 

 

 


