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13.11.2017 B8-0593/1 

Predlog spremembe  1 

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

Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

o večstranskih pogajanjih v okviru priprav na enajsto ministrsko konferenco STO, ki bo v 

Buenos Airesu od 10. do 13. decembra 2017 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. poudarja, da je treba graditi na 

rezultatih, dogovorjenih na deveti in deseti 

ministrski konferenci, da bi lahko na 

enajsti ministrski konferenci decembra 

2017 v Buenos Airesu sprejeli in zagotovili 

bistvene korake naprej za ohranjanje in 

krepitev večstranske trgovinske strukture; 

poudarja, da bi morale pogodbenice 

vseeno slediti novim ciljem politike na 

področjih, kot so digitalna trgovina in 

omogočanje naložb; 

2. poudarja, da je treba graditi na 

rezultatih, dogovorjenih na deveti in deseti 

ministrski konferenci, da bi lahko na 

enajsti ministrski konferenci decembra 

2017 v Buenos Airesu sprejeli in zagotovili 

bistvene korake naprej za ohranjanje in 

krepitev večstranske trgovinske strukture; 

Or. en 
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13.11.2017 B8-0593/2 

Predlog spremembe  2 

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

López Bermejo, Kateřina Konečná 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

o večstranskih pogajanjih v okviru priprav na enajsto ministrsko konferenco STO, ki bo v 

Buenos Airesu od 10. do 13. decembra 2017 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. ponovno poudarja pomembnost 

napredka pri pogajanjih in doseganja 

rezultatov glede drugih vprašanj, ki jih 

postavijo člani, vključno z: nacionalno 

ureditvijo na področju storitev, 

elektronskega poslovanja, omogočanja 

naložb, horizontalnih subvencij ter 

izboljšanja preglednosti in dobre 

regulativne prakse v korist malih in 

srednjih podjetij; 

črtano 

Or. en 
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13.11.2017 B8-0593/3 

Predlog spremembe  3 

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

Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios 

Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

v imenu Odbora za mednarodno trgovino 

o večstranskih pogajanjih v okviru priprav na enajsto ministrsko konferenco STO, ki bo v 

Buenos Airesu od 10. do 13. decembra 2017 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. podpira mnenje, da bi bilo treba to 

prenesti v konkretne ukrepe za 

omogočanje e-trgovine in spreminjanje 

digitalnih možnosti v trgovinsko realnost; 

poudarja, da boljša povezljivost nudi več 

poslovnih priložnosti, ker poslovnežem v 

mikro, malih in srednjih podjetjih v 

državah v razvoju olajša in poceni dostop 

do trgov; v zvezi s tem ugotavlja, da so 

naložbe v infrastrukturo še vedno ključni 

izziv in ključnega pomena, da bi dosegli 

napredek na tem področju; zato poziva k 

članstvu v STO za spodbujanje naložb v 

infrastrukturo s spodbujanjem spodbud, 

med drugimi javno-zasebnih partnerstev; 

11. podpira mnenje, da bi bilo treba to 

prenesti v konkretne ukrepe za odpravo 

digitalnega razkoraka in da ne bi smelo 

postati izgovor za ogrožanje socialnih 

pravic ali še en prodor na trge držav v 

razvoju, ki so manj razvite, in v tej zvezi 

opozarja na s tem povezano zaskrbljenost 

v državah v razvoju; v zvezi s tem 

ugotavlja, da so naložbe v infrastrukturo še 

vedno ključni izziv in ključnega pomena, 

da bi dosegli napredek na tem področju; 

zato poziva k članstvu v STO za 

spodbujanje naložb v infrastrukturo s 

spodbujanjem spodbud, med drugimi 

javno-zasebnih partnerstev; 

Or. en 

 

 


