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13.11.2017 B8-0593/1 

Alteração  1 

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

Papadimoulis, Stelios Kouloglou 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

Negociações multilaterais tendo em vista a 11.ª Conferência Ministerial da OMC, realizada 

em Buenos Aires, de 10 a 13 de dezembro de 2017 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Salienta a importância de ter em 

conta os resultados obtidos nas 9.ª e 10.ª 

Conferências Ministeriais, com o objetivo 

de lograr e garantir progressos substanciais 

na CM11 em Buenos Aires, em dezembro 

de 2017, com vista a preservar e reforçar a 

arquitetura multilateral do comércio; frisa 

que, não obstante, as partes devem 

prosseguir objetivos estratégicos nos 

domínios da facilitação do comércio e do 

investimento digital; 

2. Salienta a importância de ter em 

conta os resultados obtidos nas 9.ª e 10.ª 

Conferências Ministeriais, com o objetivo 

de lograr e garantir progressos substanciais 

na CM11 em Buenos Aires, em dezembro 

de 2017, com vista a preservar e reforçar a 

arquitetura multilateral do comércio; 

Or. en 
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13.11.2017 B8-0593/2 

Alteração  2 

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

López Bermejo, Kateřina Konečná 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

Negociações multilaterais tendo em vista a 11.ª Conferência Ministerial da OMC, realizada 

em Buenos Aires, de 10 a 13 de dezembro de 2017 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Reafirma a importância de fazer 

avançar as negociações e de alcançar 

resultados relativamente a outras questões 

levantadas pelos membros, incluindo: a 

regulamentação nacional dos serviços, o 

comércio eletrónico, a facilitação dos 

investimentos, as subvenções horizontais e 

a melhoria da transparência e das boas 

práticas regulamentares para benefício 

das PME; 

Suprimido 

Or. en 
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13.11.2017 B8-0593/3 

Alteração  3 

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

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

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0593/2017 

Bernd Lange, Paul Rübig 

em nome da Comissão do Comércio Internacional 

Negociações multilaterais tendo em vista a 11.ª Conferência Ministerial da OMC, realizada 

em Buenos Aires, de 10 a 13 de dezembro de 2017 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Apoia a ideia de que esta medida 

deve ser traduzida em ações concretas, a 

fim de facilitar o comércio eletrónico e 

transformar as oportunidades digitais em 

realidades comerciais; sublinha que uma 

melhor conetividade oferece mais 

oportunidades de negócio, tornando 

também mais fácil e menos oneroso o 

acesso ao mercado também para os 

empresários das MPME dos países em 

desenvolvimento; observa, a este respeito, 

que o investimento nas infraestruturas 

continua a ser um desafio crucial e que é 

essencial realizar progressos neste 

domínio; insta, por isso, os membros da 

OMC a promoverem o investimento em 

infraestruturas, incentivando, entre outras 

iniciativas, as parcerias entre os setores 

público e privado; 

11. Apoia a ideia de que esta medida 

deve ser traduzida em ações concretas para 

colmatar o fosso digital e que não deve ser 

um pretexto para a erosão dos direitos 

sociais ou para outra conquista dos 

mercados de países em desenvolvimento 
menos avançados e chama a atenção para 

as preocupações conexas dos países em 

desenvolvimento a este respeito; observa, a 

este respeito, que o investimento nas 

infraestruturas continua a ser um desafio 

crucial e que é essencial realizar progressos 

neste domínio; insta, por isso, os membros 

da OMC a promoverem o investimento em 

infraestruturas, incentivando, entre outras 

iniciativas, as parcerias entre os setores 

público e privado; 

Or. en 

 

 


