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Poprawka  1 

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

Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Negocjacje wielostronne w kontekście 11. konferencji ministerialnej WTO odbywającej się w 

Buenos Aires w dniach 10–13 grudnia 2017 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. podkreśla, że należy wykorzystać 

rezultaty uzgodnione podczas 9. i 10. 

konferencji ministerialnej, by poczynić i 

zagwarantować znaczące postępy na 11. 

konferencji ministerialnej w Buenos Aires 

w grudniu 2017 r. mające na celu 

utrzymanie i wzmocnienie wielostronnej 

architektury handlu; podkreśla, że 

niezależnie od tego strony powinny dążyć 

do osiągnięcia nowych celów politycznych 

w obszarach takich jak handel cyfrowy i 

ułatwianie inwestycji; 

2. podkreśla, że należy wykorzystać 

rezultaty uzgodnione podczas 9. i 10. 

konferencji ministerialnej, by poczynić i 

zagwarantować znaczące postępy na 11. 

konferencji ministerialnej w Buenos Aires 

w grudniu 2017 r. mające na celu 

utrzymanie i wzmocnienie wielostronnej 

architektury handlu; 

Or. en 
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Poprawka  2 

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

López Bermejo, Kateřina Konečná 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Negocjacje wielostronne w kontekście 11. konferencji ministerialnej WTO odbywającej się w 

Buenos Aires w dniach 10–13 grudnia 2017 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. ponownie podkreśla znaczenie 

poczynienia postępów w negocjacjach i 

osiągnięcia wyników dotyczących innych 

kwestii podejmowanych przez państwa 

członkowskie WTO, takich jak: przepisy 

krajowe dotyczące usług, e-handlu, 

ułatwiania inwestycji, dotacji 

horyzontalnych i zwiększania 

przejrzystości oraz udoskonalania dobrych 

praktyk regulacyjnych z korzyścią dla 

MŚP; 

skreśla się 

Or. en 
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Poprawka  3 

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

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Negocjacje wielostronne w kontekście 11. konferencji ministerialnej WTO odbywającej się w 

Buenos Aires w dniach 10–13 grudnia 2017 r. 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. podziela opinię, że to wydarzenie 

powinno przełożyć się na konkretne 

działania mające na celu ułatwienie 

handlu elektronicznego i 

urzeczywistnienie możliwości cyfrowych w 

handlu; podkreśla, że lepsza łączność 

stwarza więcej możliwości biznesowych 

dzięki ułatwieniu i obniżeniu kosztów 

dostępu do rynków również dla MMŚP w 

krajach rozwijających się; zauważa w 

związku z tym, że inwestycje w 

infrastrukturę pozostają kluczowym 

wyzwaniem oraz że niezbędne jest 

osiągnięcie postępu w tej dziedzinie; w 

związku z tym wzywa członków WTO do 

promowania inwestycji w infrastrukturę, 

zachęcając – pośród innych inicjatyw – do 

tworzenia partnerstw publiczno-

prywatnych; 

11. podziela opinię, że to wydarzenie 

powinno przełożyć się na konkretne 

działania mające na celu zwalczanie 

zjawiska przepaści cyfrowej i nie powinno 

stać się pretekstem do osłabiania praw 

socjalnych lub kolejnego podboju rynków 

krajów rozwijających się, które są mniej 

zaawansowane, i w tym kontekście zwraca 

uwagę na powiązane z tym obawy krajów 
rozwijających się; zauważa w związku z 

tym, że inwestycje w infrastrukturę 

pozostają kluczowym wyzwaniem oraz że 

niezbędne jest osiągnięcie postępu w tej 

dziedzinie; w związku z tym wzywa 

członków WTO do promowania inwestycji 

w infrastrukturę, zachęcając – pośród 

innych inicjatyw – do tworzenia partnerstw 

publiczno-prywatnych; 

Or. en 

 

 


