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Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Curzio Maltese, Martina Michels, 
Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Miloslav Ransdorf 
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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 
Skäl E 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

E. EU har åtagit sig att främja en fri, 
rättvis, öppen och balanserad handel till 
ömsesidig nytta för alla. WTO är den 
naturliga ramen för att fortsätta med och 
på nytt bekräfta dessa principer. 

E. EU bör bidra till rättvis handel jämte 
solidaritet och ömsesidig respekt för alla 
folk. Handelsförbindelser bör vara 
balanserade och till ömsesidig nytta för 
alla. WTO bör vara en del av en 
multilateral ram för att på nytt bekräfta 
dessa principer. 

Or. en 
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Ändringsförslag  11 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Martina Michels, Kostadinka 
Kuneva, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Miloslav Ransdorf 
för GUE/NGL-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 noterar resultatet 
från den nionde ministerkonferensen i 

december 2013, där de 160 WTO-

medlemmarna slutförde förhandlingarna 

om avtalet om förenklade 

handelsprocedurer. Parlamentet beklagar 
djupt att ministerkonferensen på Bali 
misslyckades med att ta itu med den 
nödvändiga omläggningen av 
Doharundan, inbegripet farhågor för 
klimatförändringar, arbetstillfällen och 
minskade klyftor mellan rika och fattiga 
länder och mellan rika och fattiga 
människor i de aktuella länderna. 

Or. en 
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Ändringsförslag  12 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Martina Michels, Kostadinka 
Kuneva, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Miloslav Ransdorf, Paloma López Bermejo 
för GUE/NGL-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 bör 
försvara ett verkligt balanserat och 
positivt resultat från förhandlingarna inom 
ramen för utvecklingsagendan från Doha, i 
syfte att minska klyftan mellan rika och 
fattiga länder samtidigt som diversifierade 
ekonomier säkerställs, anständiga 
arbetstillfällen bevaras och skapas samt 
sociala rättigheter, miljö och kulturell 
mångfald skyddas. Parlamentet beklagar 
djupt att avtalet inte innehåller några 
bestämmelser för att främja rättvis 
handel. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att placera rättvis handel 
högt upp på dagordningen för 
ministerkonferensen i Nairobi, i enlighet 
med sina skyldigheter enligt EU-
fördraget. 

Or. en 
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Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Martina Michels, Kostadinka 
Kuneva, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná, 
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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 är medvetet om att 
genomförandet av detta avtal kommer att 

leda till fördelar för exportörer i EU och 
andra utvecklade länder, i synnerhet för 
företagskoncerner. Parlamentet noterar att 
vinsterna enligt Världsbankens analys till 
större delen kan kopplas till det 
framgångsrika bygget av hamnar och 
andra stora infrastrukturprojekt för 
export, vilket därmed ger företag från EU 
tillträde till nya marknader och förbättrar 
deras konkurrenskraft genom att minska 
byråkratin och utgifter i samband därmed.  

Or. en 
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Ändringsförslag  14 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Martina Michels, Kostadinka 
Kuneva, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Miloslav Ransdorf 
för GUE/NGL-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 5 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet uppmanar kraftfullt 

alla WTO-medlemmar att utan dröjsmål 
försöka finna en lösning för att 
genomföra alla aspekter av Balipaketet, 
inbegripet minskningen av 
handelssnedvridande subventioner, så att 
utvecklingsagendan från Doha kan 
slutföras inför WTO:s tionde 
ministerkonferens. 

5. Europaparlamentet uppmanar kraftfullt 

alla WTO-medlemmar och kommissionen 
att bevara WTO-medlemmarnas rätt att 
införa regler för att trygga 
livsmedelsförsörjningen för sina 
befolkningar.  

Or. en 
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2.9.2015 A8-0238/15 

Ändringsförslag  15 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Martina Michels, Kostadinka 
Kuneva, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná 
för GUE/NGL-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 5 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet är medvetet om att 
både USA och EG i många år hade 
program som innebar att man köpte 
produkter från sina jordbrukare till fasta 
priser, och att dessa program visade sig 
vara nödvändiga verktyg för att trygga 
livsmedelsförsörjningen och stärka 
jordbrukssektorn. 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0238/16 

Ändringsförslag  16 
Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Martina Michels, Kostadinka 
Kuneva, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Miloslav Ransdorf, Kateřina Konečná 
för GUE/NGL-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 10 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet stöder fullt ut EU:s 
initiativ att rikta 400 miljoner EUR i 
anslag under fem års tid för att stödja 
reformer för förenklad handel och projekt 

såsom att förbättra utvecklingsländernas 

och de minst utvecklade ländernas 

tullsystem. Parlamentet påminner om att 
dessa medel, som främst kommer att ges 
genom de regionala vägledande 
programmens anslag för regional 
ekonomisk integration, är en del av det 
mycket bredare EU-initiativet ”Aid for 
Trade” (3,5 miljarder EUR i EU-bidrag 
under 2013), och begär att regelbunden 
information lämnas till Europaparlamentet 

och medlemsstaterna i detta avseende. 

10. Europaparlamentet insisterar på att de 
400 miljoner EUR som anslås under fem 
års tid för att stödja reformer för förenklad 

handel och projekt såsom att förbättra 

utvecklingsländernas och de minst 

utvecklade ländernas tullsystem inte får 
komma från budgetposter för 
utvecklingssamarbete, och begär att 
regelbunden information lämnas till 

Europaparlamentet och medlemsstaterna i 

detta avseende. 

Or. en 
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Ändringsförslag  17 
Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Curzio Maltese, Kostadinka Kuneva, Marisa 
Matias, Barbara Spinelli, Miloslav Ransdorf, Martina Michels 
för GUE/NGL-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 10a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 10a. Europaparlamentet påminner om att 
EU har inrättat fonden för justering för 
globaliseringseffekter i syfte att mildra 
globaliseringens negativa effekter för 
arbetstagare, medan USA:s president har 
föreslagit att man inrättar ett liknande 
handelsjusteringssystem (TAA) för att 
hantera den globaliserade handelns 
effekter för amerikanska arbetstagare. 
Även om dessa verktyg inte är tillräckliga 
för europeiska och amerikanska 
arbetstagare, kommer tyvärr 
arbetstagarna i de flesta stater som 
undertecknar avtalet ändå inte att ha 
tillgång till en liknande fond. 

Or. en 

 

 


