
 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

13.11.2017 B8-0593/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

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

Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 

Mnohostranné rokovania o 11. Konferencii ministrov WTO v Buenos Aires, ktorá sa 

uskutoční 10. – 13. decembra 2017 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. zdôrazňuje, že je potrebné stavať na 

výsledkoch prijatých na 9. a 10. 

Konferencii ministrov, aby sa v rámci 

MC11 v Buenos Aires v decembri 2017 

mohol dosiahnuť a zabezpečiť výrazný 

pokrok, pokiaľ ide o zachovanie a 

posilnenie mnohostrannej štruktúry 

obchodu; zdôrazňuje, že strany by mali 

napriek tomu sledovať nové politické ciele 

v oblastiach, ako je digitálny obchod a 

uľahčenie investícií; 

2. zdôrazňuje, že je potrebné stavať na 

výsledkoch prijatých na 9. a 10. 

Konferencii ministrov, aby sa v rámci 

MC11 v Buenos Aires v decembri 2017 

mohol dosiahnuť a zabezpečiť výrazný 

pokrok, pokiaľ ide o zachovanie a 

posilnenie mnohostrannej štruktúry 

obchodu; 

Or. en 
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13.11.2017 B8-0593/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

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

López Bermejo, Kateřina Konečná 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 

Mnohostranné rokovania o 11. Konferencii ministrov WTO v Buenos Aires, ktorá sa 

uskutoční 10. – 13. decembra 2017 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. opätovne potvrdzuje význam 

napredovania rokovaní a dosahovania 

výsledkov v iných otázkach, na ktoré 

poukázali členovia, vrátane: 

vnútroštátnych právnych predpisov v 

oblasti služieb, elektronického obchodu, 

uľahčenia investícií, horizontálnych 

subvencií a zlepšenia transparentnosti a 

osvedčených regulačných postupov v 

prospech MSP; 

Vypúšťa sa. 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

13.11.2017 B8-0593/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

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

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

v mene Výboru pre medzinárodný obchod 

Mnohostranné rokovania o 11. Konferencii ministrov WTO v Buenos Aires, ktorá sa 

uskutoční 10. – 13. decembra 2017 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. podporuje názor, že by sa to malo 

premietnuť do konkrétnych opatrení na 

uľahčenie elektronického obchodu a 

premenu digitálnych príležitostí na 

obchodnú realitu; zdôrazňuje, že lepšie 

prepojenie ponúka viac podnikateľských 

príležitostí z dôvodu jednoduchšieho a 

menej nákladného prístupu na trhy aj pre 

podnikateľov v mikropodnikoch a malých 

a stredných podnikoch v rozvojových 

krajinách; v tejto súvislosti poukazuje na 

skutočnosť, že investície do infraštruktúry 

sú stále kľúčovou výzvou a že je veľmi 

dôležité dosiahnuť v tejto oblasti pokrok; 

vyzýva preto členov WTO, aby 

podporovali investície do infraštruktúry a 

presadzovali verejno-súkromné partnerstvá 

a iné iniciatívy; 

11. podporuje názor, že by sa to malo 

premietnuť do konkrétnych opatrení s 

cieľom odstrániť digitálnu priepasť, 

nemalo by sa to však stať zámienkou na 

oslabovanie sociálnych práv alebo na 

ďalšie ovládanie trhu rozvojových krajín, 

ktoré sú menej rozvinuté, a v tejto 

súvislosti upozorňuje na súvisiace obavy v 

rozvojových krajinách; v tejto súvislosti 

poukazuje na skutočnosť, že investície do 

infraštruktúry sú stále kľúčovou výzvou a 

že je veľmi dôležité dosiahnuť v tejto 

oblasti pokrok; vyzýva preto členov WTO, 

aby podporovali investície do 

infraštruktúry a presadzovali verejno-

súkromné partnerstvá a iné iniciatívy; 

Or. en 

 

 


