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13.11.2017 B8-0593/1 

Amendement  1 

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

Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

namens de Commissie internationale handel 

Multilaterale onderhandelingen met het oog op de elfde Ministeriële Conferentie van de WTO 

in Buenos Aires van 10 tot 13 december 2017 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. benadrukt dat moet worden 

voortgebouwd op de resultaten van de 

negende en tiende Ministeriële Conferentie 

van de WTO om tijdens de elfde 

Ministeriële Conferentie in Buenos Aires 

in december 2017 concrete stappen 

voorwaarts te kunnen nemen met het oog 

op het behoud en de versterking van de 

multilaterale handelsstructuur; wijst erop 

dat de partijen desalniettemin nieuwe 

beleidsdoelstellingen moeten nastreven op 

gebieden zoals digitale handel en de 

bevordering van investeringen; 

2. benadrukt dat moet worden 

voortgebouwd op de resultaten van de 

negende en tiende Ministeriële Conferentie 

van de WTO om tijdens de elfde 

Ministeriële Conferentie in Buenos Aires 

in december 2017 concrete stappen 

voorwaarts te kunnen nemen met het oog 

op het behoud en de versterking van de 

multilaterale handelsstructuur; 

Or. en 
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13.11.2017 B8-0593/2 

Amendement  2 

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

López Bermejo, Kateřina Konečná 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

namens de Commissie internationale handel 

Multilaterale onderhandelingen met het oog op de elfde Ministeriële Conferentie van de WTO 

in Buenos Aires van 10 tot 13 december 2017 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. herhaalt hoe belangrijk het is dat 

de onderhandelingen vorderen en dat er 

resultaat wordt geboekt ten aanzien van 

andere door de leden opgeworpen 

kwesties, waaronder: nationale 

regelgeving inzake diensten, elektronische 

handel, bevordering van investeringen, 

horizontale subsidies en verbetering van 

de transparantie en goede 

regelgevingspraktijken ten gunste van 

kmo's; 

Schrappen. 

Or. en 
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13.11.2017 B8-0593/3 

Amendement  3 

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

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

namens de Commissie internationale handel 

Multilaterale onderhandelingen met het oog op de elfde Ministeriële Conferentie van de WTO 

in Buenos Aires van 10 tot 13 december 2017 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. onderschrijft het standpunt dat dit 

moet worden vertaald in concrete acties om 

e-handel te bevorderen en digitale kansen 

om te zetten in daadwerkelijke 

handelsvoorwaarden; onderstreept dat 

betere connectiviteit meer 

ondernemingsmogelijkheden biedt, omdat 

het, ook voor zakenlieden met mkmo's in 

ontwikkelingslanden, gemakkelijker en 

goedkoper wordt om toegang te krijgen tot 

de markten; merkt in dit opzicht op dat 

investeringen in infrastructuur nog steeds 

een belangrijke uitdaging vormen en dat 

het van essentieel belang is vooruitgang te 

boeken op dit gebied; roept de WTO-leden 

daarom op investeringen in infrastructuur 

te bevorderen en daarbij, naast andere 

initiatieven, publiek-private 

partnerschappen te stimuleren; 

11. onderschrijft het standpunt dat dit 

moet worden vertaald in concrete acties om 

de digitale kloof te dichten en geen 

voorwendsel mag worden voor het 

ondermijnen van sociale rechten en het 

wederom veroveren van markten in 

ontwikkelingslanden die minder 

gevorderd zijn, en vestigt de aandacht op 

daarmee samenhangende zorgen van 

ontwikkelingslanden in dit opzicht; merkt 

in dit opzicht op dat investeringen in 

infrastructuur nog steeds een belangrijke 

uitdaging vormen en dat het van essentieel 

belang is vooruitgang te boeken op dit 

gebied; roept de WTO-leden daarom op 

investeringen in infrastructuur te 

bevorderen en daarbij, naast andere 

initiatieven, publiek-private 

partnerschappen te stimuleren; 

Or. en 

 

 


