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23.11.2015 B8-1230/5 

Amendamentul  5 

Klaus Buchner 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 

Considerentul B 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât UE a susținut în mod 

consecvent o abordare multilaterală solidă 

a comerțului, bazată pe norme, dar a 

recunoscut totodată faptul că abordările 

complementare, cum ar fi acordurile 

bilaterale, regionale și multilaterale pot, de 

asemenea, contribui la deschiderea 

comerțului și dezvoltarea economică, în 

special prin deblocarea liberalizării și 

îmbunătățirea normelor și a disciplinei în 

domeniile tematice abordate mai puțin 

atent în cadrul OMC și pot sprijini 

sistemul multilateral, cu condiția ca 

respectivele acorduri să fie compatibile cu 

normele OMC, să se bazeze pe norme 

comune și să creeze condițiile pentru o 

posibilă abordare multilaterală în viitor; 

B. întrucât UE a susținut o abordare 

multilaterală solidă a comerțului, bazată pe 

norme, urmărind totodată abordări 

complementare, cum ar fi acordurile 

bilaterale, regionale și multilaterale care 

pot contribui la deschiderea comerțului și 

dezvoltarea economică și pot sprijini 

sistemul multilateral, cu condiția ca 

respectivele acorduri să fie compatibile cu 

normele OMC, să se bazeze pe norme 

comune și să creeze condițiile pentru o 

posibilă abordare multilaterală în viitor; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1230/6 

Amendamentul  6 

Klaus Buchner 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. subliniază că este important ca, în cadrul 

negocierilor, să se țină seama pe deplin de 

nevoile speciale și de interesele țărilor în 

curs de dezvoltare cu venituri reduse și ale 

țărilor celor mai puțin dezvoltate; 

consideră că este necesară o definiție clară 

a țărilor în curs de dezvoltare cu venituri 

reduse și a economiilor emergente; 

reiterează necesitatea de a garanta că 

principiul tratamentului special și 

diferențiat (TSD) constituie o parte 

integrantă a negocierilor, reflectând 

diversele niveluri de dezvoltare economică 

ale statelor membre ale OMC, în 

conformitate cu punctului 44 din Declarația 

ministerială de la Doha; consideră că 

dispozițiile semnificative în materie de 

TSD trebuie să fie mai exacte, să fie supuse 

unor revizuiri periodice și orientate pentru 

a răspunde nevoilor țărilor în curs de 

dezvoltare și ale țărilor celor mai puțin 

dezvoltate care au cea mai mare nevoie de 

ajutor; salută exemplul Acordului privind 

facilitarea comerțului în operaționalizarea 

principiului TSD pentru fazele de punere în 

aplicare, care ar putea constitui un exemplu 

util pentru revizuirea și vizarea 

dispozițiilor în materie de TSD; 

2. subliniază că este important ca, în cadrul 

negocierilor, să se țină seama pe deplin de 

nevoile speciale și de interesele țărilor în 

curs de dezvoltare; consideră că este 

important să se facă progrese în ceea ce 

privește adoptarea unei definiții mai clare 
a țărilor în curs de dezvoltare cu venituri 

reduse și a economiilor emergente; 

reiterează necesitatea de a garanta că 

principiul tratamentului special și 

diferențiat (TSD) constituie o parte 

integrantă a negocierilor, reflectând 

diversele niveluri de dezvoltare economică 

ale statelor membre ale OMC, în 

conformitate cu punctului 44 din Declarația 

ministerială de la Doha; consideră că 

dispozițiile semnificative în materie de 

TSD trebuie să fie mai exacte, să fie supuse 

unor revizuiri periodice și orientate pentru 

a răspunde nevoilor țărilor în curs de 

dezvoltare și ale țărilor celor mai puțin 

dezvoltate care au cea mai mare nevoie de 

ajutor; salută exemplul Acordului privind 

facilitarea comerțului în operaționalizarea 

principiului TSD pentru fazele de punere în 

aplicare, care ar putea constitui un exemplu 

util pentru revizuirea și vizarea 

dispozițiilor în materie de TSD; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1230/7 

Amendamentul  7 

Klaus Buchner 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. solicită tuturor membrilor OMC să 

ratifice și să implementeze rapid Acordul 

privind facilitarea comerțului, pentru ca 

acesta să intre în vigoare înainte de CM10; 

consideră că acest acord va aduce beneficii 

semnificative pentru toți membrii OMC, 

mai ales pentru țările în curs de 

dezvoltare și pentru operatorii economici 

relevanți, prin creșterea transparenței și a 

siguranței juridice și prin reducerea 

costurilor administrative și a duratei 

procedurilor vamale, ceea ce le-ar permite 

membrilor OMC ca, la rândul lor, să 

beneficieze pe deplin de oportunitățile 

oferite de lanțurile regionale și globale de 

aprovizionare aflate în creștere, 

permițându-le IMM-urilor să profite de 

deschiderea mai mare a piețelor; subliniază 

faptul că țărilor în curs de dezvoltare și 

țărilor celor mai puțin dezvoltate ar trebui 

să li se pună la dispoziție în continuare 

asistență pentru consolidarea capacități și 

asistență tehnică și ar trebui să se 

concentreze pe ghișee unice și pe 

simplificarea documentației electronice, 

pentru ca acestea să își poată crește 

capacitățile de producție, astfel încât să 

poată beneficia într-o proporție mai mare 

de valoarea adăugată a lanțurilor valorice 

mondiale; 

7. solicită tuturor membrilor OMC să 

ratifice și să implementeze rapid Acordul 

privind facilitarea comerțului, pentru ca 

acesta să intre în vigoare înainte de CM10; 

consideră că acest acord va aduce beneficii 

semnificative pentru toți membrii OMC, 

prin creșterea transparenței și a securității 

juridice și prin reducerea costurilor 

administrative și a duratei procedurilor 

vamale, ceea ce le-ar permite membrilor 

OMC ca, la rândul lor, să beneficieze pe 

deplin de oportunitățile oferite de lanțurile 

regionale și globale de aprovizionare aflate 

în creștere, permițându-le IMM-urilor să 

profite de deschiderea mai mare a piețelor; 

subliniază faptul că țărilor în curs de 

dezvoltare și țărilor celor mai puțin 

dezvoltate ar trebui să li se pună la 

dispoziție în continuare asistență pentru 

consolidarea capacități și asistență tehnică 

și ar trebui să se concentreze pe ghișee 

unice și pe simplificarea documentației 

electronice, pentru ca acestea să își poată 

crește capacitățile de producție, astfel încât 

să poată beneficia într-o proporție mai 

mare de valoarea adăugată a lanțurilor 

valorice mondiale; 
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23.11.2015 B8-1230/8 

Amendamentul  8 

Klaus Buchner 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. solicită o examinare temeinică a modului 

în care pot fi soluționate mai bine aspectele 

necomerciale în cadrul standardelor OMC, 

pentru a permite membrilor săi să 

urmărească obiective politice legitime, fără 

a îngrădi, în același timp, accesul pe piață; 

subliniază, în acest sens, faptul că 

eforturile pentru adoptarea unor standarde 

internaționale ar trebui să fie sprijinite cu 

fermitate și că țărilor în curs de dezvoltare 

ar trebui să li se acorde asistența necesară 

pentru a se conforma acestor standarde;  

9. solicită o examinare temeinică a modului 

în care pot fi soluționate mai bine aspectele 

necomerciale în cadrul standardelor OMC, 

pentru a permite membrilor săi să 

urmărească obiective politice legitime, fără 

a îngrădi, în același timp, în mod 

nejustificat, accesul pe piață; subliniază, în 

acest sens, faptul că eforturile pentru 

adoptarea unor standarde internaționale ar 

trebui să fie sprijinite cu fermitate și că 

țărilor în curs de dezvoltare ar trebui să li 

se acorde asistența necesară pentru a se 

conforma acestor standarde;  

Or. en 
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23.11.2015 B8-1230/9 

Amendamentul  9 

Klaus Buchner 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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. ia act de inițiativele multilaterale, cum 

ar fi Acordul privind bunurile de mediu, 

Acordul privind tehnologia informației și 

Acordul privind comerțul cu servicii; nu 

este convins că acordurile multilaterale pot 

contribui la promovarea abordării 

multilaterale, cu excepția cazului în care 

acestea sunt sprijinite de o masă critică de 

membri și sunt negociate cu obiectivul 

clar de a promova o abordare 

multilaterală; 

Or. en 

 

 


