
 

AM\1079526RO.doc  PE571.054v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

23.11.2015 B8-1230/1 

Amendamentul  1 

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, 

Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-1230/2015 

Bernd Lange, Pablo Zalba Bidegain 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Situația actuală în ceea ce privește Agenda de dezvoltare de la Doha 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1a. respinge orientarea negocierilor 

OMC, deoarece ele se axează exclusiv pe 

liberalizarea și dereglementarea 

comerțului, în loc să stabilească norme 

comerciale pentru a aborda problemele 

majore cu care se confruntă umanitatea, 

cum ar fi problemele de mediu, 

schimbările climatice și sărăcia; invită 

Comisia și statele membre să adopte o 

inițiativă ambițioasă și să stabilească o 

ierarhie corespunzătoare de norme la 

nivel internațional, pentru a garanta că 

drepturile omului, precum și drepturile 

sociale, de mediu și culturale sunt luate în 

considerare și respectate în mod 

corespunzător; 

Or. en 
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Amendamentul  2 

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 

Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-1230/2015 

Bernd Lange, Pablo Zalba Bidegain 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Situația actuală în ceea ce privește Agenda de dezvoltare de la Doha 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. sprijină o reformă structurală a OMC 

pentru a garanta mai bine un sistem 

comercial bazat pe norme comune și 

aplicate, deschis, echitabil și lipsit de 

discriminare, care să țină cont într-o mai 

mare măsură de rolul și de interesele unei 

varietăți de operatori economici, cum ar fi 

IMM-urile, microîntreprinderile și 

întreprinderile inovatoare nou-înființate; 

3. sprijină o reformă structurală a OMC 

pentru a face organizația mai 

democratică, mai transparentă și mai 

favorabilă incluziunii și pentru a o obliga 

să țină seama de restul dispozițiilor 

dreptului internațional și să facă față 

provocărilor reale care trebuie abordate, 

cum ar fi dezvoltarea durabilă, reducerea 

risipei de energie, industrializarea 

echilibrată, protecția locurilor de muncă, 

drepturile sociale și diversitatea culturală; 

Or. en 
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Amendamentul  3 

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 

Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-1230/2015 

Bernd Lange, Pablo Zalba Bidegain 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Situația actuală în ceea ce privește Agenda de dezvoltare de la Doha 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  3a. subliniază că acțiunea OMC trebuie 

să se înscrie într-o abordare politică 

coerentă în cadrul sistemului ONU, 

pentru a putea contribui în mod 

semnificativ la realizarea Obiectivelor de 

dezvoltare durabilă definite de 

comunitatea internațională la New York, 

în septembrie 2015; subliniază că acestea 

sunt, de asemenea, în concordanță cu 

obiectivele privind protecția mediului, 

eliminarea inegalităților sociale și a 

sărăciei, precum și redresarea economică 

necesară a țărilor celor mai puțin 

dezvoltate; 

Or. en 
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Amendamentul  4 

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, 

Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, 

Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-1230/2015 

Bernd Lange, Pablo Zalba Bidegain 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Situația actuală în ceea ce privește Agenda de dezvoltare de la Doha 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. salută progresele realizate până în 

prezent privind inițiativele multilaterale, 

cum ar fi Acordul privind bunurile de 

mediu și Acordul privind tehnologia 

informației, precum și inițiativele ca 

Acordul privind comerțul cu servicii; 

consideră că acordurile multilaterale pot 

completa și promova abordarea 

multilaterală cu obiectivul final de a crea 

o masă critică de membri care aderă la 

abordarea multilaterală; 

12. se opune inițiativei țărilor celor mai 

bogate de a încheia acorduri 

multilaterale, cum ar fi Acordul privind 

comerțul cu servicii (TiSA), Acordul 

privind bunurile de mediu (ABM) și 

Acordul privind tehnologia informației 

(ITA), precum și acorduri comerciale de 

mare importanță, cum ar fi Parteneriatul 

transatlantic pentru comerț și investiții 

(TTIP), Parteneriatul transpacific (TPP) 

și Acordul economic și comercial 

cuprinzător (CETA), care subminează 

sistemul comercial multilateral și 

posibilitatea de a crea un sistem comercial 

internațional echitabil, care să respecte 

mediul și drepturile sociale; 

Or. en 

 

 


