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13.11.2017 B8-0593/1 

Amendamentul  1 

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

Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Negocierile multilaterale în vederea celei de a 11-a Conferințe ministeriale a OMC de la 

Buenos Aires, 10-13 decembrie 2017 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. subliniază nevoia de a continua pe 

baza rezultatelor convenite în cadrul celei 

de-a noua și celei de-a zecea Conferințe 

ministeriale pentru a face și garanta 

progrese semnificative la CM11 de la 

Buenos Aires din decembrie 2017, vizând 

menținerea și consolidarea arhitecturii 

comerciale multilaterale; subliniază că, în 

ciuda acestui lucru, părțile ar trebui să 

urmărească noi obiective de politică în 

domenii precum comerțul digital și 

facilitarea investițiilor; 

2. subliniază nevoia de a continua pe 

baza rezultatelor convenite în cadrul celei 

de-a noua și celei de-a zecea Conferințe 

ministeriale pentru a face și garanta 

progrese semnificative la CM11 de la 

Buenos Aires din decembrie 2017, vizând 

menținerea și consolidarea arhitecturii 

comerciale multilaterale; 

Or. en 
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13.11.2017 B8-0593/2 

Amendamentul  2 

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

López Bermejo, Kateřina Konečná 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Negocierile multilaterale în vederea celei de a 11-a Conferințe ministeriale a OMC de la 

Buenos Aires, 10-13 decembrie 2017 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. reafirmă importanța realizării de 

progrese în cadrul negocierilor și a 

obținerii de rezultate cu privire la alte 

chestiuni menționate de către membri, 

inclusiv: reglementarea internă în 

domeniul serviciilor, comerțul electronic, 

facilitarea investițiilor, subvențiile 

orizontale și îmbunătățirea transparenței 

și a bunei practici de reglementare în 

beneficiul IMM-urilor; 

eliminat 

Or. en 



 

AM\1139336RO.docx  PE614.229v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

13.11.2017 B8-0593/3 

Amendamentul  3 

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

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Negocierile multilaterale în vederea celei de a 11-a Conferințe ministeriale a OMC de la 

Buenos Aires, 10-13 decembrie 2017 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. susține opinia conform căreia acest 

lucru ar trebui să fie transpus în acțiuni 

concrete în vederea facilitării comerțului 

electronic și pentru a transforma 

oportunitățile oferite de sectorul digital în 

realități comerciale; subliniază că o mai 

bună conectivitate oferă mai multe 

oportunități de afaceri, făcând accesul la 

piețe mai ușor și mai puțin costisitor și 

pentru oamenii de afaceri din cadrul 

microîntreprinderilor și al întreprinderilor 

mici și mijlocii (IMM-uri) din țările în curs 

de dezvoltare; observă, în acest sens, că 

investițiile în infrastructură rămân o 

provocare cheie și că este esențial să se 

realizeze progrese în acest domeniu; invită, 

prin urmare, membrii OMC să promoveze 

investițiile în infrastructură, încurajând, 

printre alte inițiative, parteneriatele public-

privat; 

11. susține opinia conform căreia acest 

lucru ar trebui să fie transpus în acțiuni 

concrete pentru a elimina decalajul digital 

și nu ar trebui să devină un pretext pentru 

erodarea drepturilor sociale sau pentru 

încă o cucerire a piețelor din țările în curs 

de dezvoltare care sunt mai puțin avansate 

și atrage atenția asupra preocupărilor 

conexe din țările în curs de dezvoltare în 

acest sens; observă, în acest sens, că 

investițiile în infrastructură rămân o 

provocare cheie și că este esențial să se 

realizeze progrese în acest domeniu; invită, 

prin urmare, membrii OMC să promoveze 

investițiile în infrastructură, încurajând, 

printre alte inițiative, parteneriatele public-

privat; 

Or. en 

 

 


