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Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. fremhæver nødvendigheden af at 

bygge på de resultater, som der opnåedes 

enighed om på den 9. og 10. 

ministerkonference, for at gøre og sikre 

væsentlige fremskridt på MC11 i Buenos 

Aires i december 2017 med henblik på at 

bevare og styrke den multilaterale 

handelsstruktur; understreger, at parterne 

på trods af dette bør forfølge nye politiske 

mål på områder som digital handel og 

investeringsfremme; 

2. fremhæver nødvendigheden af at 

bygge på de resultater, som der opnåedes 

enighed om på den 9. og 10. 

ministerkonference, for at gøre og sikre 

væsentlige fremskridt på MC11 i Buenos 

Aires i december 2017 med henblik på at 

bevare og styrke den multilaterale 

handelsstruktur; 

Or. en 
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Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. bekræfter endnu engang 

vigtigheden af at komme videre i 

forhandlingerne og nå frem til resultater i 

forbindelse med andre spørgsmål, som 

medlemmerne har rejst, herunder: 

indenlandsk regulering af tjenesteydelser, 

e-handel, investeringsfremme, horisontale 

subsidier og forbedring af 

gennemsigtigheden samt god 

reguleringspraksis til gavn for SMV'er; 

udgår 

Or. en 
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Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. støtter det synspunkt, at dette bør 

omsættes til konkrete tiltag for at lette e-

handel og gøre digitale muligheder til 

handelsmæssige realiteter; understreger, 

at en bedre konnektivitet giver flere 

forretningsmuligheder ved at gøre det 

lettere og billigere også for 

forretningsfolk i MSMV'er i 

udviklingslandene at få adgang til 

markeder; bemærker i denne forbindelse, 

at investeringer i infrastruktur fortsat er en 

central udfordring, og at det er af 

afgørende betydning at opnå fremskridt på 

dette område; opfordrer derfor WTO's 

medlemmer til at fremme investeringer i 

infrastruktur og, blandt andre initiativer, 

fremme offentlig-private partnerskaber; 

11. støtter det synspunkt, at dette bør 

omsættes til konkrete tiltag for at tackle 

den digitale kløft, og ikke bør blive til et 

påskud for at underminere sociale 

rettigheder eller for på ny at erobre 

markeder i udviklingslande, som er 

mindre udviklede, og gør opmærksom på, 

at der er tilsvarende bekymringer i 

udviklingslandene i denne henseende; 

bemærker i denne forbindelse, at 

investeringer i infrastruktur fortsat er en 

central udfordring, og at det er af 

afgørende betydning at opnå fremskridt på 

dette område; opfordrer derfor WTO's 

medlemmer til at fremme investeringer i 

infrastruktur og, blandt andre initiativer, 

fremme offentlig-private partnerskaber; 

Or. en 

 

 


