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Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel 

Mitmepoolsed läbirääkimised enne WTO 11. ministrite konverentsi 10.–13. detsembril 2017 

Buenos Aireses 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. rõhutab vajadust tugineda WTO 9. 

ja 10. ministrite konverentsil kokku lepitud 

tulemustele, mis aitavad teha ja tagada 

2017. aasta detsembris Buenos Aireses 

toimuval WTO 11. ministrite konverentsil 

märkimisväärseid edusamme 

mitmepoolsete kaubandussuhete raamistiku 

säilitamiseks ja tugevdamiseks; rõhutab, et 

pooled peaksid sellest hoolimata otsima 

uusi poliitilisi eesmärke sellistes 

valdkondades nagu digitaalkaubandus ja 

investeeringute hõlbustamine; 

2. rõhutab vajadust tugineda WTO 9. 

ja 10. ministrite konverentsil kokku lepitud 

tulemustele, mis aitavad teha ja tagada 

2017. aasta detsembris Buenos Aireses 

toimuval WTO 11. ministrite konverentsil 

märkimisväärseid edusamme 

mitmepoolsete kaubandussuhete raamistiku 

säilitamiseks ja tugevdamiseks; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. kinnitab taas, kui oluline on 

edendada läbirääkimisi ja saavutada 

tulemusi seoses teiste liikmete poolt 

tõstatatud teemadega, sealhulgas teenuste 

riigisisene reguleerimine, e-kaubandus, 

investeeringute hõlbustamine, 

horisontaalsed subsiidiumid ning 

läbipaistvuse parandamine ja hea 

reguleerimistava VKEde huvides; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

11. pooldab seisukohta, et sel eesmärgil 

tuleks võtta konkreetseid meetmeid, et 

soodustada e-kaubandust ja muuta 

kaubanduse digitaalsed võimalused 

reaalsuseks; rõhutab, et parem 

ühenduvus pakub rohkem ärivõimalusi, 

muutes muu hulgas arenguriikide mikro-, 

väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 

turulepääsu lihtsamaks ja vähem 

kulukaks; märgib sellega seoses, et 

investeeringud taristusse on jätkuvalt 

peamine probleem ja et on äärmiselt 

oluline saavutada selles valdkonnas 

edusamme; kutsub seetõttu WTO liikmeid 

edendama taristusse tehtavaid 

investeeringuid, ergutades muu hulgas 

avaliku ja erasektori partnerlusi; 

11. pooldab seisukohta, et sel eesmärgil 

tuleks võtta konkreetseid meetmeid, et 

kõrvaldada digilõhe, ja see ei tohiks saada 

ettekäändeks sotsiaalsete õiguste 

vähendamiseks või vähemarenenud 

arenguriikide turgude uueks 

vallutamiseks, ning juhib tähelepanu 

sellega seotud probleemidele 

arenguriikides; märgib sellega seoses, et 

investeeringud taristusse on jätkuvalt 

peamine probleem ja et on äärmiselt 

oluline saavutada selles valdkonnas 

edusamme; kutsub seetõttu WTO liikmeid 

edendama taristusse tehtavaid 

investeeringuid, ergutades muu hulgas 

avaliku ja erasektori partnerlusi; 

Or. en 

 

 


