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13.11.2017 B8-0593/1 

Ändringsförslag  1 

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

Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

för utskottet för internationell handel 

Multilaterala förhandlingar inför WTO:s elfte ministerkonferens i Buenos Aires den 10–13 

december 2017 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet betonar behovet 

av att bygga vidare på de resultat som 

uppnåddes vid den nionde och tionde 

ministerkonferensen för att uppnå och 

garantera påtagliga framsteg vid den elfte 

ministerkonferensen i Buenos Aires i 

december 2017 i syfte att upprätthålla och 

stärka den multilaterala handelsstrukturen. 

Parlamentet betonar dock att parterna bör 

eftersträva nya mål på områden såsom 

digital handel och underlättande av 

investeringar. 

2. Europaparlamentet betonar behovet 

av att bygga vidare på de resultat som 

uppnåddes vid den nionde och tionde 

ministerkonferensen för att uppnå och 

garantera påtagliga framsteg vid den elfte 

ministerkonferensen i Buenos Aires i 

december 2017 i syfte att upprätthålla och 

stärka den multilaterala handelsstrukturen. 

Or. en 
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13.11.2017 B8-0593/2 

Ändringsförslag  2 

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

López Bermejo, Kateřina Konečná 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

för utskottet för internationell handel 

Multilaterala förhandlingar inför WTO:s elfte ministerkonferens i Buenos Aires den 10–13 

december 2017 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet betonar på 

nytt vikten av att föra förhandlingarna 

framåt och uppnå resultat i andra frågor 

som förs fram av medlemsstaterna, 

däribland inhemska bestämmelser för 

tjänster, e-handel, underlättande av 

investeringar, horisontella subventioner, 

ökad transparens och god 

regleringspraxis till förmån för små och 

medelstora företag. 

utgår 

Or. en 
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13.11.2017 B8-0593/3 

Ändringsförslag  3 

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

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

för utskottet för internationell handel 

Multilaterala förhandlingar inför WTO:s elfte ministerkonferens i Buenos Aires den 10–13 

december 2017 

Förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet stöder 

uppfattningen att detta bör omsättas i 

konkreta åtgärder för att underlätta e-

handel och omvandla digitala möjligheter 

till handelsmässig verklighet. Parlamentet 

understryker att bättre konnektivitet ger 

fler affärsmöjligheter genom att det blir 

lättare och billigare även för företagare i 

mikroföretag och små och medelstora 

företag i utvecklingsländer att få tillträde 

till marknaderna. Parlamentet konstaterar i 

detta avseende att investeringar i 

infrastruktur förblir en viktig utmaning och 

att det är av största vikt att nå framsteg på 

detta område, och uppmanar därför WTO-

medlemmarna att främja investeringar i 

infrastruktur genom att bland annat 

uppmuntra offentlig-privata partnerskap. 

11. Europaparlamentet stöder 

uppfattningen att detta bör omsättas i 

konkreta åtgärder för att minska den 

digitala klyftan och får inte bli en 

förevändning för en urholkning av 

sociala rättigheter eller en ny erövring av 

mindre avancerade utvecklingsländers 

marknader, och fäster uppmärksamheten 

vid utvecklingsländernas farhågor i detta 

avseende. Parlamentet konstaterar i detta 

avseende att investeringar i infrastruktur 

förblir en viktig utmaning och att det är av 

största vikt att nå framsteg på detta 

område, och uppmanar därför WTO-

medlemmarna att främja investeringar i 

infrastruktur genom att bland annat 

uppmuntra offentlig-privata partnerskap. 

Or. en 

 

 


