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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

13.11.2017 B8-0593/1 

Módosítás  1 

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

Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 

a WTO 11. miniszteri konferenciáját (Buenos Aires, 2017. december 10–13.) előkészítő 

többoldalú tárgyalásokról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. hangsúlyozza, hogy építeni kell a 9. 

és a 10. miniszteri konferencia közösen 

elfogadott eredményeire ahhoz, hogy 2017 

decemberében a buenos airesi 11. 

miniszteri konferencián garantáltan 

lényeges előrelépésekre kerüljön sor a 

sokoldalú kereskedelmi szerkezet 

fenntartása és megerősítése céljából; 

hangsúlyozza, hogy a feleknek 

ugyanakkor új szakpolitikai célkitűzéseket 

kell követniük például a digitális 

kereskedés és a beruházások 

megkönnyítése tekintetében; 

2. hangsúlyozza, hogy építeni kell a 9. 

és a 10. miniszteri konferencia közösen 

elfogadott eredményeire ahhoz, hogy 2017 

decemberében a buenos airesi 11. 

miniszteri konferencián garantáltan 

lényeges előrelépésekre kerüljön sor a 

sokoldalú kereskedelmi szerkezet 

fenntartása és megerősítése céljából; 

Or. en 
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13.11.2017 B8-0593/2 

Módosítás  2 

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

López Bermejo, Kateřina Konečná 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 

a WTO 11. miniszteri konferenciáját (Buenos Aires, 2017. december 10–13.) előkészítő 

többoldalú tárgyalásokról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. megerősíti, hogy fontos a 

tárgyalások előrehaladása és eredmények 

felmutatása a tagok által felvetett más 

kérdésekben is, mint: a szolgáltatások 

belső szabályozása, az e-kereskedelem, a 

beruházások megkönnyítése, a 

horizontális támogatások, valamint az 

átláthatóság javítása és a kkv-k javát 

szolgáló jó szabályozási gyakorlatok; 

törölve 

Or. en 
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13.11.2017 B8-0593/3 

Módosítás  3 

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

Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 

a WTO 11. miniszteri konferenciáját (Buenos Aires, 2017. december 10–13.) előkészítő 

többoldalú tárgyalásokról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

11 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

11. támogatja azt a nézetet, amely 

szerint e téren konkrét fellépésekre van 

szükség az elektronikus kereskedelem 

megkönnyítése és a digitális lehetőségek 

kereskedelemi realitássá formálása 

céljából; hangsúlyozza, hogy a jobb 

konnektivitás több üzleti lehetőséget 

jelent, mert könnyebbé és olcsóbbá teszi a 

piacok elérését a fejlődő országok mikro-, 

kis- és közepes vállalkozásait működtetők 

számára; megállapítja e tekintetben, hogy 

az infrastruktúrába történő beruházások 

továbbra is alapvető kihívást jelentenek, és 

kulcsfontosságú, hogy a téren eredmények 

szülessenek; felhívja ezért a WTO-tagokat, 

hogy mozdítsák elő az infrastrukturális 

beruházásokat, ösztönözve egyebek mellett 

a köz- és magánszféra közötti 

partnerségeket; 

11. támogatja azt a nézetet, amely 

szerint e téren konkrét fellépésekre van 

szükség a digitális szakadék betemetése 

érdekében, és ez nem szolgálhat ürügyül a 

szociális jogok csorbításához vagy a 

kevésbé előrehaladott fejlődő országok 

piacainak újabb elfoglalásához, valamint 

felhívja a figyelmet e tekintetben a fejlődő 

országok erre vonatkozó aggodalmaira; 

megállapítja e tekintetben, hogy az 

infrastruktúrába történő beruházások 

továbbra is alapvető kihívást jelentenek, és 

kulcsfontosságú, hogy a téren eredmények 

szülessenek; felhívja ezért a WTO-tagokat, 

hogy mozdítsák elő az infrastrukturális 

beruházásokat, ösztönözve egyebek mellett 

a köz- és magánszféra közötti 

partnerségeket; 

Or. en 

 

 


