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2.9.2015 A8-0238/1 

Ändringsförslag  1 
Klaus Buchner 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0238/2015 
Pablo Zalba Bidegain 
Protokoll om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen 

(avtal om förenklade handelsprocedurer) 

2015/2067(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 1 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet välkomnar resultatet 

från den nionde ministerkonferensen i 

december 2013, där de 160 WTO-

medlemmarna slutförde förhandlingarna 

om avtalet om förenklade 

handelsprocedurer. Parlamentet anser att 

avtalet om förenklade handelsprocedurer är 

en viktig milstolpe, eftersom det är det 

första multilaterala avtalet sedan WTO:s 

grundande 1995 och kommer att tjäna som 

förebild för moderniseringen av tullar 

bland de 161 WTO-medlemmarna. 

1. Europaparlamentet välkomnar resultatet 

från den nionde ministerkonferensen i 

december 2013, där de 160 WTO-

medlemmarna slutförde förhandlingarna 

om avtalet om förenklade 

handelsprocedurer. Parlamentet anser att 

avtalet om förenklade handelsprocedurer är 

en viktig milstolpe, eftersom det är det 

första multilaterala avtalet sedan WTO:s 

grundande 1995. Parlamentet berömmer 

utvecklingsländernas beredvillighet att 

tidigarelägga denna del av 

utvecklingsagendan från Doha, som 

främst ligger i de industrialiserade 

ländernas intresse. Parlamentet 

uppmanar EU att mer beslutsamt ge stöd 

till de aspekter av genomförandet av 

utvecklingsagendan från Doha som är av 

stort intresse för utvecklingsländerna, i 

syfte att underlätta ett balanserat 

slutförande av rundan. 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0238/2 

Ändringsförslag  2 
Klaus Buchner 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0238/2015 
Pablo Zalba Bidegain 
Protokoll om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen 

(avtal om förenklade handelsprocedurer) 

2015/2067(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 2 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet betonar att EU 

fortfarande anser att besluten i Balipaketet 

fullt ut och troget ska genomföras av alla 

WTO-medlemmar, vilket skulle göra det 

möjligt att fokusera på att framgångsrikt 

fullborda förhandlingarna inom ramen för 

utvecklingsagendan från Doha. 

2. Europaparlamentet betonar att EU 

fortfarande anser att besluten i Balipaketet 

fullt ut och troget ska genomföras av alla 

WTO-medlemmar, vilket skulle göra det 

möjligt att fokusera på att framgångsrikt 

fullborda förhandlingarna inom ramen för 

utvecklingsagendan från Doha. 

Parlamentet påpekar att Balibeslutet om 

offentlig lagerhållning för 

försörjningsberedskapsändamål är 

tillfälligt. Parlamentet uppmanar EU att 

stödja en permanent lösning som på ett 

lämpligt sätt beaktar utvecklingsländernas 

bevekelsegrunder för att begära att 

åtgärder för tryggad livsmedelsförsörjning 

undantas från WTO-reglerna. 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0238/3 

Ändringsförslag  3 
Klaus Buchner 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0238/2015 
Pablo Zalba Bidegain 
Protokoll om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen 

(avtal om förenklade handelsprocedurer) 

2015/2067(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 3 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet framhåller att 

genomförandet av detta avtal kommer att 

leda till fördelar för utvecklingsländerna 

eftersom det kommer att bidra till ett mer 

företagsvänligt klimat, i synnerhet för små 

och medelstora företag. Parlamentet 

betonar i synnerhet att avtalet bör minska 

osäkerheten när det gäller villkoren för 

marknadstillträde och kostnaderna för 

handel med mellan 12,5 och 17,5 procent 

(enligt bland annat OECD:s 

uppskattningar), om det genomförs fullt 

ut. Konsumenterna skulle därmed få 

tillgång till ett större och billigare utbud 

av varor, och företagen skulle få tillträde 

till nya marknader och förbättra sin 

konkurrenskraft genom ökad effektivitet 

och mindre onödig byråkrati och utgifter i 

samband därmed.  

3. Europaparlamentet framhåller att 

genomförandet av detta avtal kommer att 

leda till fördelar, i synnerhet för 

exportörer. Parlamentet betonar i 

synnerhet att avtalet bör minska 

osäkerheten när det gäller kostnaderna för 

handel, och företagen skulle i och med det 

förbättra sin konkurrenskraft genom 

mindre byråkrati och utgifter i samband 

därmed.  

Or. en 
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2.9.2015 A8-0238/4 

Ändringsförslag  4 
Klaus Buchner 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0238/2015 
Pablo Zalba Bidegain 
Protokoll om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen 

(avtal om förenklade handelsprocedurer) 

2015/2067(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 6 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet betonar vikten av 

detta avtal ur ett utvecklingsperspektiv, 

med hänsyn till att särskild och 

differentierad behandling ska tillämpas, 

vilket innebär att utvecklingsländerna och 

de minst utvecklade länderna kan besluta 

när de olika bestämmelserna kommer att 

genomföras och för vilka bestämmelser 

man ska begära tekniskt bistånd. 

6. Europaparlamentet betonar vikten av 

avtalet ur ett utvecklingsperspektiv, med 

tanke på att WTO:s princip om särskild 

och differentierad behandling, som innebär 

att utvecklingsländerna och de minst 

utvecklade länderna kan besluta när de 

olika bestämmelserna kommer att 

genomföras och för vilka bestämmelser 

man ska begära tekniskt bistånd, för första 

gången tillämpas på en genomförandefas. 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0238/5 

Ändringsförslag  5 
Klaus Buchner 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0238/2015 
Pablo Zalba Bidegain 
Protokoll om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen 

(avtal om förenklade handelsprocedurer) 

2015/2067(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 6a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 6a. Europaparlamentet konstaterar att 

ingenting i avtalet påverkar WTO-

medlemmarnas rätt att ta ut exportavgifter 

för legitima utvecklingssyften. 

Parlamentet understryker att denna 

rättighet måste bevaras under 

genomförandet av avtalet och att krav på 

samråd med allmänheten i enlighet med 

artiklarna 2 och 6 i avtalet inte får 

missbrukas för att äventyra denna 

rättighet. 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0238/6 

Ändringsförslag  6 
Klaus Buchner 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0238/2015 
Pablo Zalba Bidegain 
Protokoll om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen 

(avtal om förenklade handelsprocedurer) 

2015/2067(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 9 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet betonar att ett antal 

krav i avtalet, särskilt kraven på 

transparens och automatiserad bokföring 

och betalning av tullar, kan bli viktiga 

verktyg i kampen mot gränskorruption. 

Parlamentet efterlyser bättre samarbete 

mellan tullmyndigheter och framhåller att 

större transparens kommer att leda till en 

högre säkerhetsnivå och bli ett starkt 

incitament till ökad handel, förutom att 

det garanterar effektivare tullkontroller.  

9. Europaparlamentet betonar att ett antal 

krav i avtalet, särskilt kraven på 

transparens och automatiserad bokföring 

och betalning av tullar, bör tillämpas så att 

de tjänar som verktyg i kampen mot 

gränskorruption. Parlamentet ser kampen 

mot gränskorruption som ett av de 

viktigaste målen för avtalet. 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0238/7 

Ändringsförslag  7 
Klaus Buchner 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0238/2015 
Pablo Zalba Bidegain 
Protokoll om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen 

(avtal om förenklade handelsprocedurer) 

2015/2067(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 15 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet rekommenderar 

internationella organisationer och 

utvecklingsländernas och de minst 

utvecklade ländernas partner att bedriva ett 

nära samarbete för genomförandet av 

bestämmelserna i kategori C, så att de 

genomförs så snabbt som möjligt. 

15. Europaparlamentet rekommenderar 

internationella organisationer och 

utvecklingsländernas och de minst 

utvecklade ländernas partner att bedriva ett 

nära samarbete för genomförandet av 

bestämmelserna i kategori C, så att de 

genomförs inom en lämplig tidsram. 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0238/8 

Ändringsförslag  8 
Klaus Buchner 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0238/2015 
Pablo Zalba Bidegain 
Protokoll om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen 

(avtal om förenklade handelsprocedurer) 

2015/2067(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 16 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet erkänner de stora 

skillnader som fortfarande finns mellan 

utvecklade länders och utvecklingsländers 

gränsförfaranden, och att dålig 

infrastruktur, ineffektiv tullförvaltning och 

onödig byråkrati bromsar handeln. Avtalet 

om förenklade handelsprocedurer och 

liberaliseringen av handeln delar samma 

mål om minskade handelskostnader för att 

främja export och ekonomisk verksamhet. 

16. Europaparlamentet erkänner de stora 

skillnader som fortfarande finns mellan 

utvecklade länders och utvecklingsländers 

gränsförfaranden, och att dålig 

infrastruktur, ineffektiv tullförvaltning, 

korruptionsfall och onödig byråkrati 

bromsar handeln. Avtalet om förenklade 

handelsprocedurer och liberaliseringen av 

handeln delar samma mål om minskade 

handelskostnader för att stimulera 

ekonomisk verksamhet. 

Or. en 



 

AM\1071389SV.doc  PE565.788v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

2.9.2015 A8-0238/9 

Ändringsförslag  9 
Klaus Buchner 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0238/2015 
Pablo Zalba Bidegain 
Protokoll om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen 

(avtal om förenklade handelsprocedurer) 

2015/2067(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 17 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet påminner om att 

förenklade handelsprocedurer för många 

utvecklingsländer kommer att bli den 

viktigaste källan till vinster i 

utvecklingsagendan från Doha. 

Parlamentet välkomnar de omfattande 

bestämmelserna om särskild och 

differentierad behandling för 

utvecklingsländerna och de minst 

utvecklade länderna och föreslår att det 

nya tillvägagångssättet att låta åtagandena 

och deras programläggning anpassas till 

med ländernas kapacitet blir normerande 

för framtida avtal. 

17. Europaparlamentet välkomnar de 

omfattande bestämmelserna om särskild 

och differentierad behandling för 

utvecklingsländerna och de minst 

utvecklade länderna i avtalet. Parlamentet 

föreslår att det nya tillvägagångssättet att 

låta åtagandena och deras programläggning 

anpassas till med ländernas kapacitet blir 

normerande för framtida avtal, samtidigt 

som man behåller WTO:s policy om att 

principerna om särskild och 

differentierad behandling ska tillämpas 

både på primära rättsliga åtaganden och 

på genomförandet av dessa. 

Or. en 

 

 

 


