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13.11.2017 B8-0593/1 

Grozījums Nr.  1 

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

Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 

Daudzpusējās sarunas saistībā ar PTO 11. Ministru konferenci Buenosairesā 2017. gada 10.-

13. decembrī 

Rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. uzsver nepieciešamību balstīties uz 

9. un 10. Ministru konferencē 

saskaņotajiem rezultātiem, lai 11. Ministru 

konferencē, kas notiks Buenosairesā 

2017. gada decembrī, tiktu panākts un 

garantēts būtisks progress nolūkā saglabāt 

un stiprināt daudzpusēju tirdzniecības 

struktūru; uzsver, ka, neraugoties uz 

iepriekš minēto, pusēm būtu jāīsteno 

jauni politikas mērķi tādās jomās kā 

digitālā tirdzniecība un investīciju 

atvieglošana; 

2. uzsver nepieciešamību balstīties uz 

9. un 10. Ministru konferencē 

saskaņotajiem rezultātiem, lai 11. Ministru 

konferencē, kas notiks Buenosairesā 

2017. gada decembrī, tiktu panākts un 

garantēts būtisks progress nolūkā saglabāt 

un stiprināt daudzpusēju tirdzniecības 

struktūru; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  2 

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

López Bermejo, Kateřina Konečná 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 

Daudzpusējās sarunas saistībā ar PTO 11. Ministru konferenci Buenosairesā 2017. gada 10.-

13. decembrī 

Rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. atkārtoti apstiprina, ka ir svarīgi 

sasniegt progresu sarunās un panākt 

rezultātus attiecībā uz citiem PTO 

dalībnieku izvirzītiem jautājumiem, 

tostarp pakalpojumu iekšzemes 

regulējumu, e-komerciju, investīciju 

atvieglošanu, horizontālām subsīdijām, 

pārredzamības uzlabošanu un labu 

regulatīvo praksi MVU labā; 

svītrots 

Or. en 
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Grozījums Nr.  3 

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

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

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā 

Daudzpusējās sarunas saistībā ar PTO 11. Ministru konferenci Buenosairesā 2017. gada 10.-

13. decembrī 

Rezolūcijas priekšlikums 

11. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

11. atbalsta viedokli, ka minētais būtu 

jāpārvērš konkrētās darbībās, lai atvieglotu 

e-komerciju un digitālās iespējas 

pārvērstu tirdzniecības realitātē; uzsver, 

ka labāka savienojamība piedāvā lielākas 

uzņēmējdarbības iespējas, atvieglojot 

piekļuvi tirgum un samazinot tās 

izmaksas, tostarp mikrouzņēmumu un 

MVU vadītājiem jaunattīstības valstīs; šajā 

sakarā atzīmē, ka joprojām svarīgs 

risināmais uzdevums ir investīcijas 

infrastruktūrā un ka ir izšķiroši svarīgi 

panākt progresu šajā jomā; tādēļ aicina 

PTO dalībvalstis veicināt investīcijas 

infrastruktūrā un kā vienu no iespējamām 

iniciatīvām mudina izvēlēties publiskā un 

privātā sektora partnerības; 

11. atbalsta viedokli, ka minētais būtu 

jāpārvērš konkrētās darbībās, lai risinātu 

digitālās plaisas problēmu, un ka tam 

nevajadzētu kļūt par ieganstu sociālo 

tiesību mazināšanai vai kārtējai 

jaunattīstības valstu — kas ir mazāk 

attīstītas — tirgu iekarošanai, un šajā 

sakarā vērš uzmanību uz saistītām bažām 
jaunattīstības valstīs; šajā sakarā atzīmē, ka 

joprojām svarīgs risināmais uzdevums ir 

investīcijas infrastruktūrā un ka ir izšķiroši 

svarīgi panākt progresu šajā jomā; tādēļ 

aicina PTO dalībvalstis veicināt 

investīcijas infrastruktūrā un kā vienu no 

iespējamām iniciatīvām mudina izvēlēties 

publiskā un privātā sektora partnerības; 

Or. en 


