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Ändringsförslag 1
Helmut Scholz

Utkast till förslag till resolution
Beaktandeled 3a (nytt)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

— med beaktande av sin resolution av 
den 20 maj 2021 om att påskynda 
framstegen och åtgärda ojämlikheterna 
för att utrota aids som ett folkhälsohot 
senast 20304a,
_________________
4a P9_TA(2021)0250. 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2021-0250_SV.html

Or. en

Ändringsförslag 2
Helmut Scholz

Utkast till förslag till resolution
Beaktandeled 9

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

— med beaktande av Parisavtalet inom 
ramen för FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar (UNFCCC), som trädde 
i kraft i november 2016,

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 3
Helmut Scholz

Utkast till förslag till resolution
Beaktandeled 9a (nytt)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

— med beaktande av ministerbeslutet 
från Bali av den 7 december 2013 om 
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offentlig lagerhållning för 
försörjningsberedskapsändamål9a,
_________________
9a 
https://www.wto.org/english/thewto_e/min
ist_e/mc9_e/desci38_e.htm och 
https://www.wto.org/english/thewto_e/min
ist_e/mc9_e/nov14stockholding_e.htm

Or. en

Ändringsförslag 4
Helmut Scholz

Utkast till förslag till resolution
Beaktandeled 10a (nytt)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

— med beaktande av det meddelande 
som Indien och Sydafrika lade fram om 
den rättsliga statusen för initiativen i det 
gemensamma uttalandet i mars 202110a, 
meddelandet från den afrikanska gruppen 
om förstärkning av WTO:s multilaterala 
karaktär som lades fram i juli 202110b, 
och G20-förklaringen om särskild och 
differentierad behandling från juli 
202110c,
_________________
10a WT/GC/W/819 - Allmänna rådet - 1 - 2 
mars 2021 - The legal status of 'Joint 
statement initiatives' and their negotiated 
outcomes -
10b WT/GC/W/825 – Allmänna rådet – 23 
juli 2021 – Strengthening the multilateral 
character of the WTO - Communication 
from the African Group
10c WT/GC/234 – Allmänna rådet – 15 juli 
2021 – G90 Declaration on Special and 
Differential Treatment

Or. en
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Ändringsförslag 5
Helmut Scholz

Utkast till förslag till resolution
Beaktandeled 13a (nytt)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

— med beaktande av Indiens och 
Sydafrikas förslag om ett undantag från 
Trips-avtalet för förebyggande, 
begränsning och behandling av covid-
1913a,
_________________
13a Rådet för handelsrelaterade aspekter 
av immateriella rättigheter IP/C/W/669, 2 
oktober 2020

Or. en

Ändringsförslag 6
Helmut Scholz

Utkast till förslag till resolution
Beaktandeled 14a (nytt)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

— med beaktande av den sjätte 
utvärderingsrapporten från FN:s 
klimatpanel (IPCC)14a,
_________________
14a IPCC, 2021: Sammanfattning för 
beslutsfattare. In: Climate Change 2007: 
The Physical Science Basis. Bidrag från 
arbetsgrupp I till den sjätte 
utvärderingsrapporten från FN:s 
klimatpanel (IPCC) 
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/

Or. en

Ändringsförslag 7
Helmut Scholz
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Utkast till förslag till resolution
Skäl A

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

A. WTO inrättades för att ytterligare 
liberalisera handeln med varor och tjänster, 
stärka multilateralismen och främja ett 
öppet, inkluderande, regelbaserat och icke-
diskriminerande multilateralt 
handelssystem.

A. WTO inrättades för att ytterligare 
liberalisera handeln med varor och tjänster, 
stärka multilateralismen och främja ett 
öppet, inkluderande, regelbaserat och icke-
diskriminerande multilateralt 
handelssystem. WTO-medlemmarna 
erkänner att deras förbindelser på det 
kommersiella och ekonomiska området 
bör inriktas på att höja 
levnadsstandarden, säkerställa full 
sysselsättning samt en stor och stadigt 
växande volym av realinkomst, och 
samtidigt sträva efter att både skydda och 
bevara miljön och ge ökade möjligheter 
för detta på ett sätt som är förenligt med 
medlemmarnas behov och intressen på 
skilda nivåer av ekonomisk utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 8
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
Skäl A

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

A. WTO inrättades för att ytterligare 
liberalisera handeln med varor och 
tjänster, stärka multilateralismen och 
främja ett öppet, inkluderande, 
regelbaserat och icke-diskriminerande 
multilateralt handelssystem.

A. WTO inrättades för att höja 
levnadsstandarden, säkerställa full 
sysselsättning samt en stor och stadigt 
växande volym av realinkomst och 
effektiv efterfrågan, och för att öka 
produktionen av och handeln med varor 
och tjänster, på ett sätt som medger ett 
optimalt utnyttjande av världens resurser i 
enlighet med målsättningen om en hållbar 
utveckling, i syfte att både skydda och 
bevara miljön och ge ökade möjligheter 
för detta på sätt som är förenligt med 
medlemmarnas behov och intressen på 
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skilda nivåer av ekonomisk utvecklingen.

Or. en

Ändringsförslag 9
Geert Bourgeois

Utkast till förslag till resolution
Skäl C

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

C. Den 11 december 2019 ställde 
WTO:s överprövningsorgan in sin 
verksamhet.

C. Den 11 december 2019 ställde 
WTO:s överprövningsorgan in sin 
verksamhet, vilket ledde till att 
möjligheterna till ett funktionellt, 
oberoende och opartiskt överklagande har 
avstannat.

Or. en

Ändringsförslag 10
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
Skäl D

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

D. Handel bör stödja och komplettera 
insatserna för att främja hållbar tillväxt, 
höja levnadsstandarden och öka 
sysselsättningen.

D. Handel bör vara ett instrument för 
att uppnå målen att främja hållbar tillväxt, 
höja levnadsstandarden och öka 
sysselsättningen.

Or. en

Ändringsförslag 11
Jörgen Warborn, Christophe Hansen, David McAllister, Angelika Winzig, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Annie Schreijer-Pierik, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Sven 
Simon, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato

Utkast till förslag till resolution
Skäl D
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Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

D. Handel bör stödja och komplettera 
insatserna för att främja hållbar tillväxt, 
höja levnadsstandarden och öka 
sysselsättningen.

D. Handel är avgörande för att stödja 
och komplettera insatserna för att främja 
hållbar tillväxt, höja levnadsstandarden och 
öka sysselsättningen.

Or. en

Ändringsförslag 12
Helmut Scholz

Utkast till förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

Da. Den globala handeln tenderar att 
öka användningen av koldioxid och 
bidrar därmed till klimatförändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 13
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
Skäl E

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

E. WTO har ett tydligt mandat i FN:s 
mål för hållbar utveckling, mål 14.6, när 
det gäller förhandlingarna om 
fiskesubventioner, att nå ett avtal som 
förbjuder vissa former av 
fiskesubventioner.

E. WTO har ett tydligt mandat i FN:s 
mål för hållbar utveckling, mål 14.6, när 
det gäller förhandlingarna om 
fiskesubventioner, att nå ett avtal som 
förbjuder vissa former av 
fiskesubventioner som bidrar till flottans 
överkapacitet och till överfiske, för att 
främja en hållbar förvaltning av 
fiskeresurserna och kustsamhällenas 
välstånd och undvika överfiske och 
överkapacitet. I FN:s femte 
bedömningsrapport Global Biodiversity 
Outlook, som offentliggjordes i september 
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2020, konstaterades att mer än 34 % av 
världens marina fiskbestånd fiskas utöver 
sina biologiskt hållbara gränser, och att 
trenden har stigit från endast 10 % 1974.

Or. en

Ändringsförslag 14
Helmut Scholz

Utkast till förslag till resolution
Skäl E

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

E. WTO har ett tydligt mandat i FN:s 
mål för hållbar utveckling, mål 14.6, när 
det gäller förhandlingarna om 
fiskesubventioner, att nå ett avtal som 
förbjuder vissa former av 
fiskesubventioner.

E. WTO har ett tydligt mandat i FN:s 
mål för hållbar utveckling, mål 14.6, när 
det gäller förhandlingarna om 
fiskesubventioner, att nå ett avtal som 
förbjuder vissa former av 
fiskesubventioner, samtidigt som 
utvecklingsländerna och de minst 
utvecklade länderna har rätt till särskild 
och differentierad behandling.

Or. en

Ändringsförslag 15
Roman Haider

Utkast till förslag till resolution
Skäl F

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

F. Covid-19-pandemin har skapat 
unika utmaningar för det multilaterala 
handelssystemet och samtidigt fört upp 
den avgörande frågan om handel och 
hälsa på dagordningen.

F. Covid-19-pandemin har skapat 
unika utmaningar för det multilaterala 
handelssystemet.

Or. en

Ändringsförslag 16
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Helmut Scholz

Utkast till förslag till resolution
Skäl Fa (nytt)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

Fa. WTO:s råd för handelsrelaterade 
aspekter av immaterialrätter (Trips) för 
textbaserade förhandlingar om förslaget 
om ett tillfälligt undantag från vissa 
Trips-skyldigheter med anledning av 
covid-19 med stöd av över 100 
medlemmar.

Or. en

Ändringsförslag 17
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
Skäl G

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

G. Trots uppenbara eller latenta 
exportrestriktioner har handeln och det 
multilaterala systemet generellt sett spelat 
en positiv roll i hanteringen av pandemin.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 18
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Liesje Schreinemacher, Samira 
Rafaela, Dita Charanzová, Nicola Danti, Svenja Hahn

Utkast till förslag till resolution
Skäl G

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

G. Trots uppenbara eller latenta 
exportrestriktioner har handeln och det 
multilaterala systemet generellt sett spelat 
en positiv roll i hanteringen av pandemin.

G. Trots uppenbara eller latenta 
exportrestriktioner har handeln och det 
multilaterala systemet generellt sett spelat 
en positiv roll i hanteringen av pandemin, 
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och WTO:s övervakningsfunktion har 
genom att insistera på att medlemmarna 
ska säkra transparens när det gäller 
handel och handelsrelaterade åtgärder 
som vidtas i samband med covid-19 visat 
sig vara användbar.

Or. en

Ändringsförslag 19
Helmut Scholz

Utkast till förslag till resolution
Skäl G

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

G. Trots uppenbara eller latenta 
exportrestriktioner har handeln och det 
multilaterala systemet generellt sett spelat 
en positiv roll i hanteringen av pandemin.

G. Pandemin har avslöjat svagheter i 
det multilaterala handelssystemet, påvisat 
sårbarheter i länder när det gäller viktiga 
leveranskedjor och pekat på oförmågan 
att tillhandahålla säkra arbetstillfällen, 
anständigt arbete och möjligheter att 
övervinna ojämlikhet och utestängning.

Or. en

Ändringsförslag 20
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
Punkt 1

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet upprepar att det 
till fullo stöder multilateralismens 
bestående värde. Parlamentet efterlyser en 
handelsagenda som bygger på rättvis och 
regelbaserad handel till gagn för alla, vilket 
bidrar till ekonomisk tillväxt och välstånd 
och därmed stärker freden och säkerheten. 
Parlamentet betonar vikten av att främja 
hållbar utveckling samt sociala, 
miljömässiga och mänskliga rättigheter 

1. Europaparlamentet upprepar att det 
till fullo stöder multilateralismens 
bestående värde och understryker att ett 
multilateralt system för att styra handeln 
är av avgörande betydelse. Parlamentet 
beklagar dock att den nuvarande WTO-
ramen inte har levt upp till sina löften om 
att genomföra utvecklingsagendan från 
Doha. Parlamentet efterlyser en 
handelsagenda som bygger på rättvis och 
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och säkerställa att multilateralt 
överenskomna och harmoniserade regler 
tillämpas på ett enhetligt sätt för alla.

regelbaserad handel till gagn för alla, vilket 
bidrar till hållbar ekonomisk tillväxt och 
välstånd och därmed stärker freden och 
säkerheten. Parlamentet betonar vikten av 
att låta handeln tjäna den hållbara 
utvecklingen samt sociala, miljömässiga 
och mänskliga rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 21
Helmut Scholz

Utkast till förslag till resolution
Punkt 1

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet upprepar att det 
till fullo stöder multilateralismens 
bestående värde. Parlamentet efterlyser en 
handelsagenda som bygger på rättvis och 
regelbaserad handel till gagn för alla, vilket 
bidrar till ekonomisk tillväxt och välstånd 
och därmed stärker freden och säkerheten. 
Parlamentet betonar vikten av att främja 
hållbar utveckling samt sociala, 
miljömässiga och mänskliga rättigheter 
och säkerställa att multilateralt 
överenskomna och harmoniserade regler 
tillämpas på ett enhetligt sätt för alla.

1. Europaparlamentet upprepar att det 
till fullo stöder multilateralismens 
bestående värde. Parlamentet efterlyser en 
handelsagenda som bygger på rättvis och 
regelbaserad handel till gagn för alla, vilket 
bidrar till hållbar utveckling och välstånd 
och därmed stärker freden och säkerheten. 
Parlamentet betonar vikten av att stärka 
den hållbara utvecklingen samt de sociala, 
miljömässiga och mänskliga rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 22
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Liesje Schreinemacher, Samira 
Rafaela, Dita Charanzová, Nicola Danti, Svenja Hahn

Utkast till förslag till resolution
Punkt 1

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet upprepar att det 
till fullo stöder multilateralismens 
bestående värde. Parlamentet efterlyser en 

1. Europaparlamentet upprepar att det 
till fullo stöder multilateralismens 
bestående värde. Parlamentet efterlyser en 
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handelsagenda som bygger på rättvis och 
regelbaserad handel till gagn för alla, vilket 
bidrar till ekonomisk tillväxt och välstånd 
och därmed stärker freden och säkerheten. 
Parlamentet betonar vikten av att främja 
hållbar utveckling samt sociala, 
miljömässiga och mänskliga rättigheter och 
säkerställa att multilateralt överenskomna 
och harmoniserade regler tillämpas på ett 
enhetligt sätt för alla.

handelsagenda som bygger på rättvis och 
regelbaserad handel till gagn för alla, vilket 
bidrar till ekonomisk tillväxt och välstånd 
och därmed stärker freden och säkerheten. 
Parlamentet betonar vikten av målen för 
hållbar utveckling och av att främja 
hållbar utveckling samt sociala, 
miljömässiga och mänskliga rättigheter och 
säkerställa att multilateralt överenskomna 
och harmoniserade regler tillämpas på ett 
enhetligt sätt för alla.

Or. en

Ändringsförslag 23
Bernd Lange

Utkast till förslag till resolution
Punkt 1

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet upprepar att det 
till fullo stöder multilateralismens 
bestående värde. Parlamentet efterlyser en 
handelsagenda som bygger på rättvis och 
regelbaserad handel till gagn för alla, vilket 
bidrar till ekonomisk tillväxt och välstånd 
och därmed stärker freden och säkerheten. 
Parlamentet betonar vikten av att främja 
hållbar utveckling samt sociala, 
miljömässiga och mänskliga rättigheter och 
säkerställa att multilateralt överenskomna 
och harmoniserade regler tillämpas på ett 
enhetligt sätt för alla.

1. Europaparlamentet upprepar att det 
till fullo stöder multilateralismens 
bestående värde. Parlamentet efterlyser en 
handelsagenda som bygger på rättvis och 
regelbaserad handel till gagn för alla, vilket 
bidrar till ekonomisk tillväxt och välstånd 
och därmed stärker freden och säkerheten. 
Parlamentet betonar vikten av att främja 
hållbar utveckling samt sociala, 
miljömässiga och mänskliga rättigheter och 
säkerställa att multilateralt överenskomna 
och harmoniserade regler tillämpas på ett 
enhetligt sätt av alla.

Or. en

Ändringsförslag 24
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Liesje Schreinemacher, Samira 
Rafaela, Dita Charanzová, Nicola Danti

Utkast till förslag till resolution
Punkt 2
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Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet varnar för att 
WTO:s framtid är hotad om inte alla 
medlemmar åtar sig att nå ett 
framgångsrikt resultat vid den tolfte 
ministerkonferensen. Parlamentet anser att 
den tolfte ministerkonferensen bör vara den 
officiella utgångspunkten för en 
reflektionsprocess om WTO:s syfte och 
om hur WTO kan spela en roll i 
hanteringen av 2000-talets utmaningar. 
Parlamentet uppmanar i detta avseende 
med kraft alla medlemmar att öka sina 
ansträngningar för att fokusera på ett fåtal 
väsentliga konkreta resultat som visar att 
WTO kan hantera de aktuella 
utmaningarna. Parlamentet uppmanar 
medlemmarna att åtminstone nå fram till 
ett multilateralt avtal om hållbart fiske 
samt om hanteringen av pandemin och 
transparens inom jordbruket, och samtidigt 
enas om att inleda en reformprocess. 
Parlamentet varnar alla medlemmar för 
risken att vissa medlemmar, i avsaknad av 
betydande resultat vid den tolfte 
ministerkonferensen, kan komma att söka 
alternativa forum för reglering, vilket kan 
äventyra det multilaterala handelssystemets 
framtid.

2. Europaparlamentet varnar för att 
WTO:s framtid är hotad om inte alla 
medlemmar åtar sig att nå ett 
framgångsrikt resultat vid den tolfte 
ministerkonferensen. Parlamentet anser att 
den tolfte ministerkonferensen bör vara den 
officiella utgångspunkten för att främja 
och modernisera WTO och för 
diskussioner om hur WTO kan spela en 
roll i hanteringen av 2000-talets 
utmaningar. Parlamentet uppmanar 
kraftfullt i detta avseende, i synnerhet i 
samband med återhämtningen efter covid-
19, alla medlemmar att öka sina 
ansträngningar för att fokusera på ett fåtal 
väsentliga konkreta resultat som visar att 
WTO kan hantera de aktuella 
utmaningarna. Parlamentet uppmanar 
medlemmarna att åtminstone nå fram till 
ett multilateralt avtal om hållbart fiske, 
närmare bestämt om regleringen av icke 
hållbara fiskesubventioner, samt om 
hanteringen av pandemin och transparens 
inom jordbruket, och samtidigt enas om att 
inleda en reformprocess. Parlamentet 
varnar alla medlemmar för risken att vissa 
medlemmar, i avsaknad av betydande 
resultat vid den tolfte ministerkonferensen, 
kan komma att söka alternativa forum för 
reglering, vilket kan äventyra det 
multilaterala handelssystemets framtid. 
Parlamentet välkomnar utnämningen av 
en ny generaldirektör för WTO och 
lovordar hennes stora engagemang för 
multilateralism.

Or. en

Ändringsförslag 25
Bernd Lange

Utkast till förslag till resolution
Punkt 2

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag
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2. Europaparlamentet varnar för att 
WTO:s framtid är hotad om inte alla 
medlemmar åtar sig att nå ett 
framgångsrikt resultat vid den tolfte 
ministerkonferensen. Parlamentet anser att 
den tolfte ministerkonferensen bör vara den 
officiella utgångspunkten för en 
reflektionsprocess om WTO:s syfte och om 
hur WTO kan spela en roll i hanteringen av 
2000-talets utmaningar. Parlamentet 
uppmanar i detta avseende med kraft alla 
medlemmar att öka sina ansträngningar för 
att fokusera på ett fåtal väsentliga konkreta 
resultat som visar att WTO kan hantera de 
aktuella utmaningarna. Parlamentet 
uppmanar medlemmarna att åtminstone nå 
fram till ett multilateralt avtal om hållbart 
fiske samt om hanteringen av pandemin 
och transparens inom jordbruket, och 
samtidigt enas om att inleda en 
reformprocess. Parlamentet varnar alla 
medlemmar för risken att vissa 
medlemmar, i avsaknad av betydande 
resultat vid den tolfte ministerkonferensen, 
kan komma att söka alternativa forum för 
reglering, vilket kan äventyra det 
multilaterala handelssystemets framtid.

2. Europaparlamentet varnar för att 
WTO:s framtid är hotad om inte alla 
medlemmar åtar sig att nå ett 
framgångsrikt resultat vid den tolfte 
ministerkonferensen. Parlamentet anser att 
den tolfte ministerkonferensen bör vara den 
officiella utgångspunkten för en 
reflektionsprocess om WTO:s syfte och om 
hur WTO kan spela en roll i hanteringen av 
2000-talets utmaningar. Parlamentet 
uppmanar i detta avseende med kraft alla 
medlemmar att öka sina ansträngningar för 
att fokusera på ett fåtal väsentliga konkreta 
resultat som visar att WTO kan hantera de 
aktuella utmaningarna. Parlamentet 
uppmanar medlemmarna att åtminstone nå 
fram till ett multilateralt avtal om förbud 
mot ohållbara fiskesubventioner samt om 
hanteringen av pandemin och ett begränsat 
jordbrukspaket, och att inleda arbetet för 
institutionella reformer, inbegripet en 
process som skulle leda till en fullt 
fungerande tvistlösning senast vid den 
trettonde ministerkonferensen. 
Parlamentet varnar alla medlemmar för 
risken att vissa medlemmar, i avsaknad av 
betydande resultat vid den tolfte 
ministerkonferensen, kan komma att söka 
alternativa forum för reglering, vilket kan 
äventyra det multilaterala handelssystemets 
framtid.

Or. en

Ändringsförslag 26
Helmut Scholz

Utkast till förslag till resolution
Punkt 2

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet varnar för att 
WTO:s framtid är hotad om inte alla 
medlemmar åtar sig att nå ett 
framgångsrikt resultat vid den tolfte 
ministerkonferensen. Parlamentet anser att 
den tolfte ministerkonferensen bör vara den 

2. Europaparlamentet varnar för att 
WTO riskerar att förlora sin legitimitet. 
Parlamentet anser att den tolfte 
ministerkonferensen bör vara den officiella 
utgångspunkten för en reflektionsprocess 
om WTO:s syfte och om hur WTO kan 
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officiella utgångspunkten för en 
reflektionsprocess om WTO:s syfte och om 
hur WTO kan spela en roll i hanteringen av 
2000-talets utmaningar. Parlamentet 
uppmanar i detta avseende med kraft alla 
medlemmar att öka sina ansträngningar för 
att fokusera på ett fåtal väsentliga konkreta 
resultat som visar att WTO kan hantera de 
aktuella utmaningarna. Parlamentet 
uppmanar medlemmarna att åtminstone nå 
fram till ett multilateralt avtal om hållbart 
fiske samt om hanteringen av pandemin 
och transparens inom jordbruket, och 
samtidigt enas om att inleda en 
reformprocess. Parlamentet varnar alla 
medlemmar för risken att vissa 
medlemmar, i avsaknad av betydande 
resultat vid den tolfte ministerkonferensen, 
kan komma att söka alternativa forum för 
reglering, vilket kan äventyra det 
multilaterala handelssystemets framtid.

spela en roll i hanteringen av 2000-talets 
utmaningar, såsom att förebygga 
klimatkatastrofen, avskaffa hungersnöden 
i världen, skapa anständigt arbete för alla, 
minska de globala ojämlikheterna och 
uppnå målen för hållbar utveckling senast 
2030. Parlamentet uppmanar i detta 
avseende med kraft alla medlemmar att öka 
sina ansträngningar för att fokusera på ett 
fåtal väsentliga konkreta resultat som visar 
att WTO kan hantera de aktuella 
utmaningarna. Parlamentet uppmanar 
medlemmarna att åtminstone nå fram till 
ett multilateralt avtal om hållbart fiske, 
framsteg på jordbruksområdet med fokus 
på livsmedelstrygghet och en permanent 
lösning avseende offentliga 
livsmedelslager, samt om hanteringen av 
pandemin, inbegripet ett covid-19-
undantag från Trips-avtalet senast vid den 
tolfte ministerkonferensen, och samtidigt 
enas om att inleda en reformprocess.

Or. en

Ändringsförslag 27
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
Punkt 2

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet varnar för att 
WTO:s framtid är hotad om inte alla 
medlemmar åtar sig att nå ett 
framgångsrikt resultat vid den tolfte 
ministerkonferensen. Parlamentet anser att 
den tolfte ministerkonferensen bör vara den 
officiella utgångspunkten för en 
reflektionsprocess om WTO:s syfte och om 
hur WTO kan spela en roll i hanteringen av 
2000-talets utmaningar. Parlamentet 
uppmanar i detta avseende med kraft alla 
medlemmar att öka sina ansträngningar för 
att fokusera på ett fåtal väsentliga konkreta 
resultat som visar att WTO kan hantera de 

2. Europaparlamentet varnar för att 
WTO:s framtid är hotad om inte alla 
medlemmar åtar sig att nå ett 
framgångsrikt resultat vid den tolfte 
ministerkonferensen. Parlamentet anser att 
den tolfte ministerkonferensen bör vara den 
officiella utgångspunkten för en 
reflektionsprocess om WTO:s syfte och om 
hur WTO kan spela en roll i hanteringen av 
2000-talets utmaningar. Parlamentet 
uppmanar i detta avseende med kraft alla 
medlemmar att öka sina ansträngningar för 
att fokusera på ett fåtal väsentliga konkreta 
resultat som visar att WTO kan hantera de 



AM\1241392SV.docx 17/71 PE699.069v01-00

SV

aktuella utmaningarna. Parlamentet 
uppmanar medlemmarna att åtminstone nå 
fram till ett multilateralt avtal om hållbart 
fiske samt om hanteringen av pandemin 
och transparens inom jordbruket, och 
samtidigt enas om att inleda en 
reformprocess. Parlamentet varnar alla 
medlemmar för risken att vissa 
medlemmar, i avsaknad av betydande 
resultat vid den tolfte 
ministerkonferensen, kan komma att söka 
alternativa forum för reglering, vilket kan 
äventyra det multilaterala 
handelssystemets framtid.

aktuella utmaningarna. Parlamentet 
uppmanar medlemmarna att åtminstone nå 
fram till ett multilateralt avtal om hållbart 
fiske samt om hanteringen av pandemin, 
inbegripet ett covid-19-undantag från 
Trips-avtalet, och transparens inom 
jordbruket, inbegripet en permanent 
lösning på offentlig livsmedelslager, och 
samtidigt enas om att inleda en 
reformprocess och en långtgående agenda 
för den trettonde ministerkonferesen som 
är inriktad på handelsrelaterade 
miljöfrågor som till fullo överensstämmer 
med Parisavtalet och andra miljöfördrag.

Or. en

Ändringsförslag 28
Sven Simon
för PPE-gruppen
Jörgen Warborn, Christophe Hansen, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato

Utkast till förslag till resolution
Punkt 2

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet varnar för att 
WTO:s framtid är hotad om inte alla 
medlemmar åtar sig att nå ett 
framgångsrikt resultat vid den tolfte 
ministerkonferensen. Parlamentet anser att 
den tolfte ministerkonferensen bör vara den 
officiella utgångspunkten för en 
reflektionsprocess om WTO:s syfte och om 
hur WTO kan spela en roll i hanteringen av 
2000-talets utmaningar. Parlamentet 
uppmanar i detta avseende med kraft alla 
medlemmar att öka sina ansträngningar för 
att fokusera på ett fåtal väsentliga konkreta 
resultat som visar att WTO kan hantera de 
aktuella utmaningarna. Parlamentet 
uppmanar medlemmarna att åtminstone nå 
fram till ett multilateralt avtal om hållbart 
fiske samt om hanteringen av pandemin 
och transparens inom jordbruket, och 
samtidigt enas om att inleda en 

2. Europaparlamentet varnar för att 
WTO:s framtid är hotad om inte alla 
medlemmar åtar sig att nå ett 
framgångsrikt resultat vid den tolfte 
ministerkonferensen. Parlamentet anser att 
den tolfte ministerkonferensen bör vara den 
officiella utgångspunkten för en 
reflektionsprocess om WTO:s syfte och om 
hur WTO kan spela en roll i hanteringen av 
2000-talets utmaningar. Parlamentet 
uppmanar i detta avseende med kraft alla 
medlemmar att öka sina ansträngningar för 
att fokusera på ett fåtal väsentliga konkreta 
resultat som visar att WTO kan hantera de 
aktuella utmaningarna. Parlamentet 
uppmanar medlemmarna att åtminstone nå 
fram till ett multilateralt avtal om 
regleringen av icke hållbara 
fiskesubventioner, samt om hanteringen av 
pandemin och transparens inom jordbruket, 
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reformprocess. Parlamentet varnar alla 
medlemmar för risken att vissa 
medlemmar, i avsaknad av betydande 
resultat vid den tolfte ministerkonferensen, 
kan komma att söka alternativa forum för 
reglering, vilket kan äventyra det 
multilaterala handelssystemets framtid.

och samtidigt enas om att inleda en 
reformprocess. Parlamentet varnar alla 
medlemmar för risken att vissa 
medlemmar, i avsaknad av betydande 
resultat vid den tolfte ministerkonferensen, 
kan komma att söka alternativa forum för 
reglering, vilket kan äventyra det 
multilaterala handelssystemets framtid.

Or. en

Ändringsförslag 29
Roman Haider

Utkast till förslag till resolution
Punkt 2

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet varnar för att 
WTO:s framtid är hotad om inte alla 
medlemmar åtar sig att nå ett 
framgångsrikt resultat vid den tolfte 
ministerkonferensen. Parlamentet anser att 
den tolfte ministerkonferensen bör vara den 
officiella utgångspunkten för en 
reflektionsprocess om WTO:s syfte och om 
hur WTO kan spela en roll i hanteringen av 
2000-talets utmaningar. Parlamentet 
uppmanar i detta avseende med kraft alla 
medlemmar att öka sina ansträngningar för 
att fokusera på ett fåtal väsentliga konkreta 
resultat som visar att WTO kan hantera de 
aktuella utmaningarna. Parlamentet 
uppmanar medlemmarna att åtminstone nå 
fram till ett multilateralt avtal om hållbart 
fiske samt om hanteringen av pandemin 
och transparens inom jordbruket, och 
samtidigt enas om att inleda en 
reformprocess. Parlamentet varnar alla 
medlemmar för risken att vissa 
medlemmar, i avsaknad av betydande 
resultat vid den tolfte ministerkonferensen, 
kan komma att söka alternativa forum för 
reglering, vilket kan äventyra det 
multilaterala handelssystemets framtid.

2. Europaparlamentet varnar för att 
WTO:s framtid är hotad om inte alla 
medlemmar åtar sig att nå ett 
framgångsrikt resultat vid den tolfte 
ministerkonferensen. Parlamentet anser att 
den tolfte ministerkonferensen bör vara den 
officiella utgångspunkten för en 
reflektionsprocess om WTO:s syfte och om 
hur WTO kan spela en roll i hanteringen av 
2000-talets utmaningar. Parlamentet 
uppmanar i detta avseende med kraft alla 
medlemmar att öka sina ansträngningar för 
att fokusera på ett fåtal väsentliga konkreta 
resultat som visar att WTO kan hantera de 
aktuella utmaningarna. Parlamentet 
uppmanar medlemmarna att åtminstone nå 
fram till ett multilateralt avtal om hållbart 
fiske och om transparens inom jordbruket, 
och samtidigt enas om att inleda en 
reformprocess. Parlamentet varnar alla 
medlemmar för risken att vissa 
medlemmar, i avsaknad av betydande 
resultat vid den tolfte ministerkonferensen, 
kan komma att söka alternativa forum för 
reglering, vilket kan äventyra det 
multilaterala handelssystemets framtid.

Or. en
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Ändringsförslag 30
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
Punkt 3

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar den 
avgörande betydelsen av att nå en 
överenskommelse om fiskesubventioner 
genom att göra alla subventioner för 
olagligt, orapporterat och oreglerat fiske 
(IUU) olagliga utan undantag, i syfte att 
säkerställa ett hållbart utnyttjande av de 
marina resurserna, som mer än tre 
miljarder människor är beroende av för sin 
försörjning. Parlamentet anser att detta är 
avgörande inte bara för WTO:s 
trovärdighet utan också som en 
förutsättning för att visa den starka 
kopplingen mellan det multilaterala 
handelssystemet och målen för hållbar 
utveckling.

3. Europaparlamentet betonar att det 
för WTO:s trovärdighet som multilateral 
institution är av avgörande betydelse att 
nå fram till en överenskommelse om 
skadliga fiskesubventioner som verkligen 
utmynnar i en snabb och betydande 
minskning av subventioner som bidrar till 
flottans överkapacitet från de länder som 
tillämpar de största fiskesubventionerna 
och samtidigt säkrar särskild och 
differentierad behandling. Parlamentet 
påpekar vidare att en sådan 
överenskommelse bör fastställa en 
bindande ram som driver på utfasningen 
av skadliga subventioner från alla WTO-
medlemmar och bidrar till mål 14.6 för 
hållbar utveckling, i syfte att säkerställa ett 
hållbart utnyttjande av de marina 
resurserna, som mer än tre miljarder 
människor är beroende av för sin 
försörjning. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang principen om gemensamt 
men differentierat ansvar, enligt vilken de 
största subventionsgivarna, däribland 
Europeiska unionen, som under de 
senaste årtiondena har gett starkt stöd till 
industriella fiskefartyg och därmed 
huvudsakligen är ansvariga för den 
nuvarande allvarliga utarmningen av de 
marina resurserna, bör ta större ansvar 
för att avsevärt minska sina totala 
subventionsnivåer, och i synnerhet utan 
undantag fasa ut alla bränslesubventioner 
samt andra subventioner som bidrar till 
överfiske och överkapacitet. Parlamentet 
anser att detta är avgörande inte bara för 
WTO:s trovärdighet utan också som en 
förutsättning för att visa den starka 
kopplingen mellan det multilaterala 
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handelssystemet och målen för hållbar 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 31
Bernd Lange

Utkast till förslag till resolution
Punkt 3

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar den 
avgörande betydelsen av att nå en 
överenskommelse om fiskesubventioner 
genom att göra alla subventioner för 
olagligt, orapporterat och oreglerat fiske 
(IUU) olagliga utan undantag, i syfte att 
säkerställa ett hållbart utnyttjande av de 
marina resurserna, som mer än tre 
miljarder människor är beroende av för sin 
försörjning. Parlamentet anser att detta är 
avgörande inte bara för WTO:s 
trovärdighet utan också som en 
förutsättning för att visa den starka 
kopplingen mellan det multilaterala 
handelssystemet och målen för hållbar 
utveckling.

3. Europaparlamentet betonar den 
avgörande betydelsen av att nå en 
överenskommelse om fiskesubventioner 
genom att förbjuda vissa former av 
fiskesubventioner som bidrar till 
överkapacitet och överfiske och avskaffa 
subventioner som bidrar till olagligt, 
orapporterat och oreglerat fiske (IUU), i 
syfte att säkerställa ett hållbart utnyttjande 
av de marina resurserna. Parlamentet 
påpekar att mer än 39 miljoner människor 
är direkt beroende av fisket, medan många 
miljoner fler är beroende av fisket i 
senare led. Parlamentet anser att en sådan 
överenskommelse är avgörande inte bara 
för WTO:s trovärdighet utan också som en 
förutsättning för att visa den starka 
kopplingen mellan det multilaterala 
handelssystemet och målen för hållbar 
utveckling. Parlamentet betonar vikten av 
att EU förklarar sin ståndpunkt och sina 
interna regler för att öka unionens 
trovärdighet.

Or. en

Ändringsförslag 32
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Dita 
Charanzová, Nicola Danti

Utkast till förslag till resolution
Punkt 3
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Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar den 
avgörande betydelsen av att nå en 
överenskommelse om fiskesubventioner 
genom att göra alla subventioner för 
olagligt, orapporterat och oreglerat fiske 
(IUU) olagliga utan undantag, i syfte att 
säkerställa ett hållbart utnyttjande av de 
marina resurserna, som mer än tre 
miljarder människor är beroende av för sin 
försörjning. Parlamentet anser att detta är 
avgörande inte bara för WTO:s 
trovärdighet utan också som en 
förutsättning för att visa den starka 
kopplingen mellan det multilaterala 
handelssystemet och målen för hållbar 
utveckling.

3. Europaparlamentet betonar den 
avgörande betydelsen av att nå en 
överenskommelse om fiskesubventioner 
för att ta itu med subventioner som leder 
till överkapacitet och överfiske och som 
utgör mer än hälften av alla 
fiskesubventioner och förbjuda alla 
subventioner för olagligt, orapporterat och 
oreglerat fiske (IUU), i syfte att säkerställa 
ett hållbart utnyttjande av de marina 
resurserna, som mer än tre miljarder 
människor är beroende av för sin 
försörjning. Parlamentet anser att det är 
avgörande att nå en multilateral 
överenskommelse inte bara för WTO:s 
trovärdighet utan också som en 
förutsättning för att visa den starka 
kopplingen mellan det multilaterala 
handelssystemet och målen för hållbar 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 33
Sven Simon
för PPE-gruppen
Jörgen Warborn, Christophe Hansen, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato

Utkast till förslag till resolution
Punkt 3

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar den 
avgörande betydelsen av att nå en 
överenskommelse om fiskesubventioner 
genom att göra alla subventioner för 
olagligt, orapporterat och oreglerat fiske 
(IUU) olagliga utan undantag, i syfte att 
säkerställa ett hållbart utnyttjande av de 
marina resurserna, som mer än tre 
miljarder människor är beroende av för sin 
försörjning. Parlamentet anser att detta är 
avgörande inte bara för WTO:s 
trovärdighet utan också som en 

3. Europaparlamentet betonar den 
avgörande betydelsen av att nå en 
överenskommelse om fiskesubventioner 
genom att förbjuda vissa former av 
fiskesubventioner som bidrar till 
överkapacitet och överfiske och avskaffa 
subventioner som bidrar till olagligt, 
orapporterat och oreglerat fiske (IUU), i 
syfte att säkerställa ett hållbart utnyttjande 
av de marina resurserna, som mer än tre 
miljarder människor är beroende av för sin 
försörjning. Parlamentet anser att detta är 
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förutsättning för att visa den starka 
kopplingen mellan det multilaterala 
handelssystemet och målen för hållbar 
utveckling.

avgörande inte bara för WTO:s 
trovärdighet utan också som en 
förutsättning för att visa den starka 
kopplingen mellan det multilaterala 
handelssystemet och målen för hållbar 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 34
Helmut Scholz

Utkast till förslag till resolution
Punkt 3

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar den 
avgörande betydelsen av att nå en 
överenskommelse om fiskesubventioner 
genom att göra alla subventioner för 
olagligt, orapporterat och oreglerat fiske 
(IUU) olagliga utan undantag, i syfte att 
säkerställa ett hållbart utnyttjande av de 
marina resurserna, som mer än tre 
miljarder människor är beroende av för sin 
försörjning. Parlamentet anser att detta är 
avgörande inte bara för WTO:s 
trovärdighet utan också som en 
förutsättning för att visa den starka 
kopplingen mellan det multilaterala 
handelssystemet och målen för hållbar 
utveckling.

3. Europaparlamentet betonar den 
avgörande betydelsen av att nå en 
överenskommelse om fiskesubventioner 
genom att göra alla subventioner för 
olagligt, orapporterat och oreglerat fiske 
(IUU) olagliga med respekt för behoven av 
särskild och differentierad behandling i 
linje med mål 14.6 för hållbar utveckling, 
i syfte att säkerställa ett hållbart 
utnyttjande av de marina resurserna, som 
mer än tre miljarder människor är beroende 
av för sin försörjning. Parlamentet anser att 
detta är avgörande inte bara för WTO:s 
trovärdighet utan också som en 
förutsättning för att visa den starka 
kopplingen mellan det multilaterala 
handelssystemet och målen för hållbar 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 35
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
Punkt 3a (ny)
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Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet understryker 
den stora vikten av kapacitet för 
framtagning och analys av uppgifter när 
det gäller rapporterings- och 
anmälningskrav som ligger till grund för 
de planerade WTO-reglerna om 
fiskesubventioner och tillhörande 
flexibilitet, inbegripet behovet av 
övergångsperioder och demonstrationer, 
genom att subventionera medlemmarna 
så att kompletterande 
fiskeriförvaltningsåtgärder genomförs 
och är effektiva för att bevara bestånden i 
de berörda fiskena över biologiskt 
hållbara nivåer. Parlamentet påpekar att 
det krävs bindande bestämmelser om 
kapacitetsuppbyggnad och tekniskt 
bistånd för att hjälpa 
utvecklingsländerna, och i synnerhet de 
minst utvecklade länderna, att uppfylla 
reglerings- och anmälningskraven.

Or. en

Ändringsförslag 36
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
Punkt 3b (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet understryker 
behovet av att förlita sig på bästa 
vetenskapliga bevis för att avgöra om ett 
fiskbestånd är överfiskat eller föremål för 
överfiske eller huruvida åtföljande 
förvaltningsåtgärder är effektiva för att 
bevara bestånden i det berörda fisket över 
biologiskt hållbara nivåer. Parlamentet 
påpekar i detta avseende att WTO inte är 
ett organ som är lämpligt att fatta sådana 
beslut. Parlamentet understryker därför 
behovet av att förlita sig på andra 
mekanismer som föreskrivs i 
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internationella instrument såsom FN:s 
havsrättskonvention och FN:s avtal om 
fiskbestånd. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang den avgörande roll som 
regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationer spelar.

Or. en

Ändringsförslag 37
Bernd Lange

Utkast till förslag till resolution
Punkt 4

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet erkänner 
handelspolitikens avgörande roll under 
covid-19-pandemin. Parlamentet bekräftar 
sin resolution av den 10 juni 2021 om 
hanteringen av de globala utmaningarna till 
följd av covid-19: effekterna av undantaget 
från WTO:s Trips-avtal för vacciner, 
behandling, utrustning och ökad 
produktions- och tillverkningskapacitet i 
utvecklingsländerna när det gäller covid-
19. Parlamentet betonar i detta avseende 
behovet av att utforma en grundläggande 
överenskommelse om frågor såsom tullar 
på läkemedel och medicinska produkter, 
handelsordningar för att reglera 
exportrestriktioner, transparens och globalt 
samarbete i kristider i en ministerförklaring 
i linje med Trade & Health-initiativet. 
Parlamentet anser att en sådan 
överenskommelse är av yttersta vikt för att 
visa WTO:s relevans. Parlamentet 
efterlyser inrättandet av en ny kommitté för 
handel och hälsa vid den tolfte 
ministerkonferensen för att utarbeta 
riktlinjer för hur regeringar kan genomföra 
befintliga undantag och flexibilitet i 
internationell handelsrätt och för att lägga 
grunden till en handelspelare för 
förhandlingarna om ett framtida 
internationellt fördrag om hantering av 
pandemier. Parlamentet uppmanar alla 

4. Europaparlamentet erkänner 
handelspolitikens avgörande roll under 
covid-19-pandemin. Parlamentet bekräftar 
sin resolution av den 10 juni 2021 om 
hanteringen av de globala utmaningarna till 
följd av covid-19: effekterna av undantaget 
från WTO:s Trips-avtal för vacciner, 
behandling, utrustning och ökad 
produktions- och tillverkningskapacitet i 
utvecklingsländerna när det gäller covid-
19. Parlamentet betonar i detta avseende 
behovet av att utforma en grundläggande 
överenskommelse om frågor såsom tullar 
på läkemedel och medicinska produkter, 
handelsordningar för att reglera 
exportrestriktioner, transparens och globalt 
samarbete i kristider i en ministerförklaring 
i linje med Trade & Health-initiativet. 
Parlamentet anser att en sådan 
överenskommelse är av yttersta vikt för att 
visa WTO:s relevans. Parlamentet 
efterlyser inrättandet av en ny kommitté för 
handel och hälsa vid den tolfte 
ministerkonferensen för att utarbeta 
riktlinjer för hur regeringar kan genomföra 
befintliga undantag och flexibilitet i 
internationell handelsrätt och för att lägga 
grunden till en handelspelare för 
förhandlingarna om ett framtida 
internationellt fördrag om hantering av 
pandemier. Parlamentet noterar att många 
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WTO-medlemmar att se över Trips-avtalet 
för att förbättra tillgången till 
hälsoprodukter till överkomliga priser. 
Parlamentet uppmanar EU att aktivt delta i 
textbaserade förhandlingar för att uppnå 
detta.

länder, särskilt utvecklingsländer, står 
inför betydande politiska påtryckningar 
och rättsliga svårigheter i samband med 
användningen av flexibilitetsklausulerna i 
Trips-avtalet, särskilt artikel 31a. 
Parlamentet uppmanar WTO-
medlemmarna att ta itu med detta och 
påminner om att EU aktivt bör delta i 
textbaserade förhandlingar om ett tillfälligt 
Trips-undantag i detta syfte.

Or. en

Ändringsförslag 38
Jörgen Warborn, Christophe Hansen, David McAllister, Angelika Winzig, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Annie Schreijer-Pierik, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, 
Gabriel Mato

Utkast till förslag till resolution
Punkt 4

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet erkänner 
handelspolitikens avgörande roll under 
covid-19-pandemin. Parlamentet bekräftar 
sin resolution av den 10 juni 2021 om 
hanteringen av de globala utmaningarna till 
följd av covid-19: effekterna av undantaget 
från WTO:s Trips-avtal för vacciner, 
behandling, utrustning och ökad 
produktions- och tillverkningskapacitet i 
utvecklingsländerna när det gäller covid-
19. Parlamentet betonar i detta avseende 
behovet av att utforma en grundläggande 
överenskommelse om frågor såsom tullar 
på läkemedel och medicinska produkter, 
handelsordningar för att reglera 
exportrestriktioner, transparens och 
globalt samarbete i kristider i en 
ministerförklaring i linje med Trade & 
Health-initiativet. Parlamentet anser att en 
sådan överenskommelse är av yttersta vikt 
för att visa WTO:s relevans. Parlamentet 
efterlyser inrättandet av en ny kommitté för 
handel och hälsa vid den tolfte 
ministerkonferensen för att utarbeta 
riktlinjer för hur regeringar kan genomföra 

4. Europaparlamentet erkänner 
handelspolitikens avgörande roll under 
covid-19-pandemin. Parlamentet bekräftar 
sin resolution av den 10 juni 2021 om 
hanteringen av de globala utmaningarna till 
följd av covid-19: effekterna av undantaget 
från WTO:s Trips-avtal för vacciner, 
behandling, utrustning och ökad 
produktions- och tillverkningskapacitet i 
utvecklingsländerna när det gäller covid-
19. Parlamentet betonar i detta avseende 
behovet av att utforma en grundläggande 
överenskommelse i syfte att undanröja 
tullar på läkemedel och medicinska 
produkter, avskaffa exportrestriktioner 
och om handelsordningar för att reglera 
transparens och globalt samarbete i 
kristider i en ministerförklaring i linje med 
Trade & Health-initiativet. Parlamentet 
anser att en sådan överenskommelse är av 
yttersta vikt för att visa WTO:s relevans. 
Parlamentet efterlyser inrättandet av en ny 
kommitté för handel och hälsa vid den 
tolfte ministerkonferensen för att utarbeta 
riktlinjer för hur regeringar kan genomföra 
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befintliga undantag och flexibilitet i 
internationell handelsrätt och för att lägga 
grunden till en handelspelare för 
förhandlingarna om ett framtida 
internationellt fördrag om hantering av 
pandemier. Parlamentet uppmanar alla 
WTO-medlemmar att se över Trips-avtalet 
för att förbättra tillgången till 
hälsoprodukter till överkomliga priser. 
Parlamentet uppmanar EU att aktivt delta i 
textbaserade förhandlingar för att uppnå 
detta.

befintliga undantag och flexibilitet i 
internationell handelsrätt och för att lägga 
grunden till en handelspelare för 
förhandlingarna om ett framtida 
internationellt fördrag om hantering av 
pandemier. Parlamentet upprepar sin 
ståndpunkt att varje undantag från 
immaterialrättsskydd är skadligt för 
forskning och utveckling i Europeiska 
unionen. Parlamentet uppmanar EU att 
aktivt delta i textbaserade förhandlingar för 
att uppnå detta.

Or. en

Ändringsförslag 39
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Samira Rafaela, Dita 
Charanzová, Nicola Danti, Svenja Hahn

Utkast till förslag till resolution
Punkt 4

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet erkänner 
handelspolitikens avgörande roll under 
covid-19-pandemin. Parlamentet bekräftar 
sin resolution av den 10 juni 2021 om 
hanteringen av de globala utmaningarna till 
följd av covid-19: effekterna av undantaget 
från WTO:s Trips-avtal för vacciner, 
behandling, utrustning och ökad 
produktions- och tillverkningskapacitet i 
utvecklingsländerna när det gäller covid-
19. Parlamentet betonar i detta avseende 
behovet av att utforma en grundläggande 
överenskommelse om frågor såsom tullar 
på läkemedel och medicinska produkter, 
handelsordningar för att reglera 
exportrestriktioner, transparens och globalt 
samarbete i kristider i en ministerförklaring 
i linje med Trade & Health-initiativet. 
Parlamentet anser att en sådan 
överenskommelse är av yttersta vikt för att 
visa WTO:s relevans. Parlamentet 
efterlyser inrättandet av en ny kommitté för 
handel och hälsa vid den tolfte 
ministerkonferensen för att utarbeta 

4. Europaparlamentet erkänner 
handelspolitikens avgörande roll under 
covid-19-pandemin. Parlamentet bekräftar 
sin resolution av den 10 juni 2021 om 
hanteringen av de globala utmaningarna till 
följd av covid-19: effekterna av undantaget 
från WTO:s Trips-avtal för vacciner, 
behandling, utrustning och ökad 
produktions- och tillverkningskapacitet i 
utvecklingsländerna när det gäller covid-
19. Parlamentet betonar i detta avseende 
behovet av att utforma en grundläggande 
överenskommelse om frågor såsom tullar 
på läkemedel och medicinska produkter, 
handelsordningar för att reglera 
exportrestriktioner, transparens och globalt 
samarbete i kristider i en ministerförklaring 
i linje med Trade & Health-initiativet. 
Parlamentet anser att en sådan 
överenskommelse är av yttersta vikt för att 
visa WTO:s relevans. Parlamentet 
efterlyser inrättandet av en ständig 
kommitté för handel och hälsa vid den 
tolfte ministerkonferensen för att utarbeta 
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riktlinjer för hur regeringar kan genomföra 
befintliga undantag och flexibilitet i 
internationell handelsrätt och för att lägga 
grunden till en handelspelare för 
förhandlingarna om ett framtida 
internationellt fördrag om hantering av 
pandemier. Parlamentet uppmanar alla 
WTO-medlemmar att se över Trips-avtalet 
för att förbättra tillgången till 
hälsoprodukter till överkomliga priser. 
Parlamentet uppmanar EU att aktivt delta i 
textbaserade förhandlingar för att uppnå 
detta.

riktlinjer för hur regeringar kan genomföra 
befintliga undantag och flexibilitet i 
internationell handelsrätt och för att lägga 
grunden till en handelspelare för 
förhandlingarna om ett framtida 
internationellt fördrag om hantering av 
pandemier. Parlamentet uppmanar alla 
WTO-medlemmar att utforska alla 
möjligheter att se över Trips-avtalet för att 
förbättra tillgången till hälsoprodukter till 
överkomliga priser. Parlamentet uppmanar 
EU att aktivt delta i textbaserade 
förhandlingar för att uppnå detta.

Or. en

Ändringsförslag 40
Helmut Scholz

Utkast till förslag till resolution
Punkt 4

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet erkänner 
handelspolitikens avgörande roll under 
covid-19-pandemin. Parlamentet bekräftar 
sin resolution av den 10 juni 2021 om 
hanteringen av de globala utmaningarna till 
följd av covid-19: effekterna av undantaget 
från WTO:s Trips-avtal för vacciner, 
behandling, utrustning och ökad 
produktions- och tillverkningskapacitet i 
utvecklingsländerna när det gäller covid-
19. Parlamentet betonar i detta avseende 
behovet av att utforma en grundläggande 
överenskommelse om frågor såsom tullar 
på läkemedel och medicinska produkter, 
handelsordningar för att reglera 
exportrestriktioner, transparens och 
globalt samarbete i kristider i en 
ministerförklaring i linje med Trade & 
Health-initiativet. Parlamentet anser att en 
sådan överenskommelse är av yttersta vikt 
för att visa WTO:s relevans. Parlamentet 
efterlyser inrättandet av en ny kommitté för 
handel och hälsa vid den tolfte 
ministerkonferensen för att utarbeta 

4. Europaparlamentet erkänner 
handelspolitikens avgörande roll under 
covid-19-pandemin. Parlamentet bekräftar 
sin resolution av den 20 maj 2021 och av 
den 10 juni 2021 om hanteringen av de 
globala utmaningarna till följd av covid-19: 
effekterna av undantaget från WTO:s 
Trips-avtal för vacciner, behandling, 
utrustning och ökad produktions- och 
tillverkningskapacitet i 
utvecklingsländerna när det gäller covid-
19. Parlamentet betonar i detta avseende 
behovet av att enas om ett Trips-undantag 
för covid-19 senast vid den tolfte 
ministerkonferensen och att i en 
ministerförklaring, inbegripet initiativet 
Trade & Health-initiativet, utarbeta ett 
grundläggande avtal om transparens och 
globalt samarbete i kristider. Parlamentet 
anser att en sådan överenskommelse är av 
yttersta vikt för att visa WTO:s relevans. 
Parlamentet efterlyser inrättandet av en ny 
kommitté för handel och hälsa vid den 
tolfte ministerkonferensen för att utarbeta 
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riktlinjer för hur regeringar kan genomföra 
befintliga undantag och flexibilitet i 
internationell handelsrätt och för att lägga 
grunden till en handelspelare för 
förhandlingarna om ett framtida 
internationellt fördrag om hantering av 
pandemier. Parlamentet uppmanar alla 
WTO-medlemmar att se över Trips-avtalet 
för att förbättra tillgången till 
hälsoprodukter till överkomliga priser. 
Parlamentet uppmanar EU att aktivt delta i 
textbaserade förhandlingar för att uppnå 
detta.

riktlinjer för hur regeringar kan genomföra 
befintliga undantag och flexibilitet i 
internationell handelsrätt och för att lägga 
grunden till en handelspelare för 
förhandlingarna om ett framtida 
internationellt fördrag om hantering av 
pandemier. Parlamentet uppmanar alla 
WTO-medlemmar att se över Trips-avtalet 
för att förbättra tillgången till 
hälsoprodukter till överkomliga priser. 
Parlamentet uppmanar EU att aktivt delta i 
textbaserade förhandlingar för att uppnå 
detta.

Or. en

Ändringsförslag 41
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
Punkt 4

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet erkänner 
handelspolitikens avgörande roll under 
covid-19-pandemin. Parlamentet bekräftar 
sin resolution av den 10 juni 2021 om 
hanteringen av de globala utmaningarna till 
följd av covid-19: effekterna av undantaget 
från WTO:s Trips-avtal för vacciner, 
behandling, utrustning och ökad 
produktions- och tillverkningskapacitet i 
utvecklingsländerna när det gäller covid-
19. Parlamentet betonar i detta avseende 
behovet av att utforma en grundläggande 
överenskommelse om frågor såsom tullar 
på läkemedel och medicinska produkter, 
handelsordningar för att reglera 
exportrestriktioner, transparens och globalt 
samarbete i kristider i en ministerförklaring 
i linje med Trade & Health-initiativet. 
Parlamentet anser att en sådan 
överenskommelse är av yttersta vikt för att 
visa WTO:s relevans. Parlamentet 
efterlyser inrättandet av en ny kommitté för 
handel och hälsa vid den tolfte 

4. Europaparlamentet erkänner 
handelspolitikens avgörande roll under 
covid-19-pandemin. Parlamentet bekräftar 
sina resolutioner av den 10 juni 2021 och 
den 20 maj 2021 om hanteringen av de 
globala utmaningarna till följd av covid-19: 
effekterna av undantaget från WTO:s 
Trips-avtal för vacciner, behandling, 
utrustning och ökad produktions- och 
tillverkningskapacitet i 
utvecklingsländerna när det gäller covid-
19. Parlamentet betonar behovet av att nå 
en snabb överenskommelse om ett 
undantag för covid-19 från Trips-avtalet 
vid den tolfte ministerkonferensen samt 
att utforma en grundläggande 
överenskommelse om frågor såsom tullar 
på läkemedel och medicinska produkter, 
handelsordningar för att reglera 
exportrestriktioner, transparens och globalt 
samarbete i kristider i en ministerförklaring 
i linje med Trade & Health-initiativet. 
Parlamentet anser att en sådan 
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ministerkonferensen för att utarbeta 
riktlinjer för hur regeringar kan genomföra 
befintliga undantag och flexibilitet i 
internationell handelsrätt och för att lägga 
grunden till en handelspelare för 
förhandlingarna om ett framtida 
internationellt fördrag om hantering av 
pandemier. Parlamentet uppmanar alla 
WTO-medlemmar att se över Trips-avtalet 
för att förbättra tillgången till 
hälsoprodukter till överkomliga priser. 
Parlamentet uppmanar EU att aktivt delta i 
textbaserade förhandlingar för att uppnå 
detta.

överenskommelse är av yttersta vikt för att 
visa WTO:s relevans. Parlamentet 
efterlyser inrättandet av en ny kommitté för 
handel och hälsa vid den tolfte 
ministerkonferensen för att utarbeta 
riktlinjer för hur regeringar kan genomföra 
befintliga undantag och flexibilitet i 
internationell handelsrätt och för att lägga 
grunden till en handelspelare för 
förhandlingarna om ett framtida 
internationellt fördrag om hantering av 
pandemier. Parlamentet uppmanar alla 
WTO-medlemmar att se över Trips-avtalet 
för att förbättra tillgången till 
hälsoprodukter till överkomliga priser. 
Parlamentet uppmanar EU att aktivt delta i 
textbaserade förhandlingar för att uppnå 
dessa mål.

Or. en

Ändringsförslag 42
Helmut Scholz

Utkast till förslag till resolution
Punkt 4

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet erkänner 
handelspolitikens avgörande roll under 
covid-19-pandemin. Parlamentet bekräftar 
sin resolution av den 10 juni 2021 om 
hanteringen av de globala utmaningarna till 
följd av covid-19: effekterna av undantaget 
från WTO:s Trips-avtal för vacciner, 
behandling, utrustning och ökad 
produktions- och tillverkningskapacitet i 
utvecklingsländerna när det gäller covid-
19. Parlamentet betonar i detta avseende 
behovet av att utforma en grundläggande 
överenskommelse om frågor såsom tullar 
på läkemedel och medicinska produkter, 
handelsordningar för att reglera 
exportrestriktioner, transparens och globalt 
samarbete i kristider i en ministerförklaring 
i linje med Trade & Health-initiativet. 
Parlamentet anser att en sådan 

4. Europaparlamentet erkänner 
handelspolitikens avgörande roll under 
covid-19-pandemin. Parlamentet bekräftar 
sina resolutioner av den 10 juni 2021 om 
hanteringen av de globala utmaningarna till 
följd av covid-19: effekterna av undantaget 
från WTO:s Trips-avtal för vacciner, 
behandling, utrustning och ökad 
produktions- och tillverkningskapacitet i 
utvecklingsländerna när det gäller covid-
19. Parlamentet betonar i detta avseende 
behovet av att utforma en grundläggande 
överenskommelse om frågor såsom tullar 
på läkemedel och medicinska produkter, 
handelsordningar för att reglera 
exportrestriktioner, transparens och globalt 
samarbete i kristider i en ministerförklaring 
i linje med Trade & Health-initiativet. 
Parlamentet anser att en sådan 
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överenskommelse är av yttersta vikt för att 
visa WTO:s relevans. Parlamentet 
efterlyser inrättandet av en ny kommitté för 
handel och hälsa vid den tolfte 
ministerkonferensen för att utarbeta 
riktlinjer för hur regeringar kan genomföra 
befintliga undantag och flexibilitet i 
internationell handelsrätt och för att lägga 
grunden till en handelspelare för 
förhandlingarna om ett framtida 
internationellt fördrag om hantering av 
pandemier. Parlamentet uppmanar alla 
WTO-medlemmar att se över Trips-avtalet 
för att förbättra tillgången till 
hälsoprodukter till överkomliga priser. 
Parlamentet uppmanar EU att aktivt delta i 
textbaserade förhandlingar för att uppnå 
detta.

överenskommelse är av yttersta vikt för att 
visa WTO:s relevans. Parlamentet 
efterlyser inrättandet av en ny kommitté för 
handel och hälsa vid den tolfte 
ministerkonferensen för att utarbeta 
riktlinjer för hur regeringar kan genomföra 
befintliga undantag och flexibilitet i 
internationell handelsrätt och för att lägga 
grunden till en handelspelare för 
förhandlingarna om ett framtida 
internationellt fördrag om hantering av 
pandemier. Parlamentet uppmanar alla 
WTO-medlemmar att se över Trips-avtalet 
för att förbättra tillgången till 
hälsoprodukter till överkomliga priser. 
Parlamentet uppmanar EU att aktivt delta i 
textbaserade förhandlingar för att uppnå 
detta.

Or. en

Ändringsförslag 43
Roman Haider

Utkast till förslag till resolution
Punkt 4

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet erkänner 
handelspolitikens avgörande roll under 
covid-19-pandemin. Parlamentet bekräftar 
sin resolution av den 10 juni 2021 om 
hanteringen av de globala utmaningarna 
till följd av covid-19: effekterna av 
undantaget från WTO:s Trips-avtal för 
vacciner, behandling, utrustning och 
ökad produktions- och 
tillverkningskapacitet i 
utvecklingsländerna när det gäller covid-
19. Parlamentet betonar i detta avseende 
behovet av att utforma en grundläggande 
överenskommelse om frågor såsom tullar 
på läkemedel och medicinska produkter, 
handelsordningar för att reglera 
exportrestriktioner, transparens och globalt 
samarbete i kristider i en ministerförklaring 
i linje med Trade & Health-initiativet. 

4. Europaparlamentet erkänner 
handelspolitikens avgörande roll under 
covid-19-pandemin. Parlamentet betonar 
behovet av att utforma en grundläggande 
överenskommelse om frågor såsom tullar 
på läkemedel och medicinska produkter, 
handelsordningar för att reglera 
exportrestriktioner, transparens och globalt 
samarbete i kristider i en 
ministerförklaring. Parlamentet anser att en 
sådan överenskommelse är av yttersta vikt 
för att visa WTO:s relevans. Parlamentet 
uppmanar EU att aktivt delta i textbaserade 
förhandlingar för att uppnå detta.
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Parlamentet anser att en sådan 
överenskommelse är av yttersta vikt för att 
visa WTO:s relevans. Parlamentet 
efterlyser inrättandet av en ny kommitté 
för handel och hälsa vid den tolfte 
ministerkonferensen för att utarbeta 
riktlinjer för hur regeringar kan 
genomföra befintliga undantag och 
flexibilitet i internationell handelsrätt och 
för att lägga grunden till en handelspelare 
för förhandlingarna om ett framtida 
internationellt fördrag om hantering av 
pandemier. Parlamentet uppmanar alla 
WTO-medlemmar att se över Trips-avtalet 
för att förbättra tillgången till 
hälsoprodukter till överkomliga priser. 
Parlamentet uppmanar EU att aktivt delta i 
textbaserade förhandlingar för att uppnå 
detta.

Or. en

Ändringsförslag 44
Geert Bourgeois

Utkast till förslag till resolution
Punkt 4

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet erkänner 
handelspolitikens avgörande roll under 
covid-19-pandemin. Parlamentet bekräftar 
sin resolution av den 10 juni 2021 om 
hanteringen av de globala utmaningarna till 
följd av covid-19: effekterna av undantaget 
från WTO:s Trips-avtal för vacciner, 
behandling, utrustning och ökad 
produktions- och tillverkningskapacitet i 
utvecklingsländerna när det gäller covid-
19. Parlamentet betonar i detta avseende 
behovet av att utforma en grundläggande 
överenskommelse om frågor såsom tullar 
på läkemedel och medicinska produkter, 
handelsordningar för att reglera 
exportrestriktioner, transparens och globalt 
samarbete i kristider i en ministerförklaring 
i linje med Trade & Health-initiativet. 

4. Europaparlamentet erkänner 
handelspolitikens avgörande roll under 
covid-19-pandemin. Parlamentet bekräftar 
sin resolution av den 10 juni 2021 om 
hanteringen av de globala utmaningarna till 
följd av covid-19: effekterna av undantaget 
från WTO:s Trips-avtal för vacciner, 
behandling, utrustning och ökad 
produktions- och tillverkningskapacitet i 
utvecklingsländerna när det gäller covid-
19. Parlamentet betonar i detta avseende 
behovet av att utforma en grundläggande 
överenskommelse om frågor såsom tullar 
på läkemedel och medicinska produkter, 
handelsordningar för att reglera 
exportrestriktioner, transparens och globalt 
samarbete i kristider i en ministerförklaring 
i linje med Trade & Health-initiativet. 
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Parlamentet anser att en sådan 
överenskommelse är av yttersta vikt för att 
visa WTO:s relevans. Parlamentet 
efterlyser inrättandet av en ny kommitté 
för handel och hälsa vid den tolfte 
ministerkonferensen för att utarbeta 
riktlinjer för hur regeringar kan genomföra 
befintliga undantag och flexibilitet i 
internationell handelsrätt och för att lägga 
grunden till en handelspelare för 
förhandlingarna om ett framtida 
internationellt fördrag om hantering av 
pandemier. Parlamentet uppmanar alla 
WTO-medlemmar att se över Trips-avtalet 
för att förbättra tillgången till 
hälsoprodukter till överkomliga priser. 
Parlamentet uppmanar EU att aktivt delta i 
textbaserade förhandlingar för att uppnå 
detta.

Parlamentet anser att en sådan 
överenskommelse är av yttersta vikt för att 
visa WTO:s relevans. Parlamentet 
efterlyser utarbetandet av riktlinjer för hur 
regeringar kan genomföra befintliga 
undantag och flexibilitet i internationell 
handelsrätt och för att lägga grunden till 
förhandlingarna om ett framtida 
internationellt fördrag om hantering av 
pandemier. Parlamentet uppmanar alla 
WTO-medlemmar att se över Trips-avtalet 
för att förbättra tillgången till 
hälsoprodukter till överkomliga priser. 
Parlamentet uppmanar EU att aktivt delta i 
textbaserade förhandlingar för att uppnå 
detta.

Or. en

Ändringsförslag 45
Helmut Scholz

Utkast till förslag till resolution
Punkt 5

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar alla 
WTO-medlemmar att respektera sina 
åtaganden om transparens när det gäller 
jordbrukssubventioner. Parlamentet 
betonar vikten av att anta en arbetsplan för 
att hantera inhemskt stöd, bland annat en 
permanent lösning för offentlig 
lagerhållning med ett obligatoriskt 
anmälningssystem för att säkerställa att 
lagerhållningsprogrammen står i proportion 
till målet om livsmedelstrygghet och inte 
snedvrider handeln. Parlamentet betonar 
att jordbruksavtalet måste anpassas för att 
möta dagens utmaningar.

5. Europaparlamentet uppmanar alla 
WTO-medlemmar att respektera sina 
åtaganden om transparens när det gäller 
jordbrukssubventioner. Parlamentet 
betonar vikten av att anta en arbetsplan för 
att hantera frågor som rör inhemskt stöd 
och tillhandahålla en permanent lösning 
för offentlig lagerhållning i enlighet med 
ministerförklaringen från Bali med ett 
relevant anmälningssystem för att 
säkerställa att lagerhållningsprogrammen 
står i proportion till målet om 
livsmedelstrygghet och rättvis handel. 
Parlamentet betonar att jordbruksavtalet 
måste anpassas för att möta dagens 
utmaningar, och stöder generaldirektör 
Ngozi Okonjo-Iwealas uppmaning om ett 
WTO-paket om livsmedelstrygghet, med 



AM\1241392SV.docx 33/71 PE699.069v01-00

SV

beaktande av de särskilda svårigheter som 
utvecklingsländerna och de minst 
utvecklade länderna står inför samt de 
undantag som behövs för att hantera 
nödsituationer.

Or. en

Ändringsförslag 46
Bernd Lange

Utkast till förslag till resolution
Punkt 5

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar alla 
WTO-medlemmar att respektera sina 
åtaganden om transparens när det gäller 
jordbrukssubventioner. Parlamentet 
betonar vikten av att anta en arbetsplan för 
att hantera inhemskt stöd, bland annat en 
permanent lösning för offentlig 
lagerhållning med ett obligatoriskt 
anmälningssystem för att säkerställa att 
lagerhållningsprogrammen står i proportion 
till målet om livsmedelstrygghet och inte 
snedvrider handeln. Parlamentet betonar att 
jordbruksavtalet måste anpassas för att 
möta dagens utmaningar.

5. Europaparlamentet uppmanar alla 
WTO-medlemmar att respektera sina 
åtaganden om transparens i samband med 
alla jordbrukspelare samt att komma 
överens om systematiska förbättringar i 
enlighet med det förslag till ministerbeslut 
om förbättringar av insynen i jordbruket i 
JOB/AG/213 som EU ställt sig bakom. 
Parlamentet betonar vikten av att anta en 
arbetsplan för att hantera inhemskt stöd 
som snedvrider handeln, bland annat en 
permanent lösning för offentlig 
lagerhållning med ett obligatoriskt 
anmälningssystem för att säkerställa att 
lagerhållningsprogrammen står i proportion 
till målet om livsmedelstrygghet och inte 
snedvrider handeln. Parlamentet betonar att 
jordbruksavtalet måste anpassas för att 
möta dagens utmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 47
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
Punkt 5
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Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar alla 
WTO-medlemmar att respektera sina 
åtaganden om transparens när det gäller 
jordbrukssubventioner. Parlamentet 
betonar vikten av att anta en arbetsplan för 
att hantera inhemskt stöd, bland annat en 
permanent lösning för offentlig 
lagerhållning med ett obligatoriskt 
anmälningssystem för att säkerställa att 
lagerhållningsprogrammen står i proportion 
till målet om livsmedelstrygghet och inte 
snedvrider handeln. Parlamentet betonar 
att jordbruksavtalet måste anpassas för att 
möta dagens utmaningar.

5. Europaparlamentet uppmanar alla 
WTO-medlemmar att respektera sina 
åtaganden om transparens när det gäller 
jordbrukssubventioner. Parlamentet 
betonar vikten av att anta en arbetsplan för 
att hantera inhemskt stöd, bland annat en 
permanent lösning för offentlig 
lagerhållning i enlighet med 
ministerförklaringen från Bali, med ett 
anmälningssystem baserat på 
differentierade begränsningar och en 
effektiv mekanism för tekniskt bistånd och 
kapacitetsuppbyggnad för att säkerställa 
att lagerhållningsprogrammen står i 
proportion till målet om livsmedelstrygghet 
och rättvis handel. Parlamentet betonar att 
jordbruksavtalet måste anpassas för att 
möta dagens utmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 48
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle

Utkast till förslag till resolution
Punkt 5

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar alla 
WTO-medlemmar att respektera sina 
åtaganden om transparens när det gäller 
jordbrukssubventioner. Parlamentet 
betonar vikten av att anta en arbetsplan för 
att hantera inhemskt stöd, bland annat en 
permanent lösning för offentlig 
lagerhållning med ett obligatoriskt 
anmälningssystem för att säkerställa att 
lagerhållningsprogrammen står i proportion 
till målet om livsmedelstrygghet och inte 
snedvrider handeln. Parlamentet betonar att 
jordbruksavtalet måste anpassas för att 
möta dagens utmaningar.

5. Europaparlamentet uppmanar alla 
WTO-medlemmar att respektera sina 
åtaganden om transparens när det gäller 
jordbrukssubventioner. Parlamentet 
betonar vikten av att anta en arbetsplan om 
inhemskt stöd, bland annat en permanent 
lösning för offentlig lagerhållning med ett 
obligatoriskt anmälningssystem för att 
säkerställa att lagerhållningsprogrammen 
står i proportion till målet om 
livsmedelstrygghet och inte snedvrider 
handeln. Parlamentet betonar att 
jordbruksavtalet måste anpassas för att 
möta dagens utmaningar och för att 
säkerställa rättvisare konkurrensvillkor 
genom att ta hänsyn till 
produktionsmetoder såsom användning av 
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bekämpningsmedel och djurskydd.

Or. en

Ändringsförslag 49
Sven Simon
för PPE-gruppen
Jörgen Warborn, Christophe Hansen, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Annie Schreijer-Pierik, Danuta Maria Hübner, Angelika Winzig, 
Gabriel Mato

Utkast till förslag till resolution
Punkt 5

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet uppmanar alla 
WTO-medlemmar att respektera sina 
åtaganden om transparens när det gäller 
jordbrukssubventioner. Parlamentet 
betonar vikten av att anta en arbetsplan för 
att hantera inhemskt stöd, bland annat en 
permanent lösning för offentlig 
lagerhållning med ett obligatoriskt 
anmälningssystem för att säkerställa att 
lagerhållningsprogrammen står i proportion 
till målet om livsmedelstrygghet och inte 
snedvrider handeln. Parlamentet betonar att 
jordbruksavtalet måste anpassas för att 
möta dagens utmaningar.

5. Europaparlamentet uppmanar alla 
WTO-medlemmar att respektera sina 
åtaganden om transparens inom alla 
jordbrukspelare. Parlamentet betonar 
vikten av att anta en arbetsplan för att 
hantera inhemskt stöd som snedvrider 
handeln, bland annat en permanent lösning 
för offentlig lagerhållning med ett 
obligatoriskt anmälningssystem för att 
säkerställa att lagerhållningsprogrammen 
står i proportion till målet om 
livsmedelstrygghet och inte snedvrider 
handeln. Parlamentet betonar att 
jordbruksavtalet måste anpassas för att 
möta dagens utmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 50
Bernd Lange

Utkast till förslag till resolution
Punkt 6

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet anser att det nu 
är brådskande att gå vidare med en 
omfattande reform av WTO, mot bakgrund 
av den senaste utvecklingen men också på 

6. Europaparlamentet anser att det nu 
är brådskande att gå vidare med en 
omfattande reform av WTO, mot bakgrund 
av den djupa kris som organisationen står 
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grund av den långvariga bristen på 
framsteg när det gäller utvecklingsagendan 
från Doha. Parlamentet uppmanar WTO-
medlemmarna att i grunden se över flera 
aspekter av WTO, särskilt dess 
övervaknings-, förhandlings- och 
tvistlösningsfunktioner, i syfte att öka dess 
effektivitet, delaktighet, transparens och 
legitimitet. Parlamentet uppmanar med 
kraft alla WTO-medlemmar att fokusera på 
en konstruktiv förändringsprocess för att 
modernisera och utrusta organisationen 
med verktyg som effektivt kan hantera 
handelsutmaningarna under det tjugoförsta 
århundradet, och att inrätta en institutionell 
mekanism och en tydlig tidsplan för att 
föra reformagendan framåt vid den tolfte 
ministerkonferensen.

inför men också på grund av den 
långvariga bristen på framsteg när det 
gäller utvecklingsagendan från Doha. 
Parlamentet uppmanar WTO-
medlemmarna att i grunden se över flera 
aspekter av WTO, särskilt dess 
övervaknings-, förhandlings- och 
tvistlösningsfunktioner, i syfte att öka dess 
effektivitet, delaktighet, transparens och 
legitimitet. Parlamentet uppmanar med 
kraft alla WTO-medlemmar att fokusera på 
en konstruktiv förändringsprocess för att 
modernisera och utrusta organisationen 
med verktyg som effektivt kan hantera 
handelsutmaningarna under det tjugoförsta 
århundradet, och att inrätta en institutionell 
mekanism och en tydlig tidsplan för att 
föra reformagendan framåt vid den tolfte 
ministerkonferensen i syfte att uppnå 
konkreta resultat senast vid den trettonde 
ministerkonferensen.

Or. en

Ändringsförslag 51
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
Punkt 6

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet anser att det nu 
är brådskande att gå vidare med en 
omfattande reform av WTO, mot bakgrund 
av den senaste utvecklingen men också på 
grund av den långvariga bristen på 
framsteg när det gäller utvecklingsagendan 
från Doha. Parlamentet uppmanar WTO-
medlemmarna att i grunden se över flera 
aspekter av WTO, särskilt dess 
övervaknings-, förhandlings- och 
tvistlösningsfunktioner, i syfte att öka dess 
effektivitet, delaktighet, transparens och 
legitimitet. Parlamentet uppmanar med 
kraft alla WTO-medlemmar att fokusera på 
en konstruktiv förändringsprocess för att 

6. Europaparlamentet anser att det nu 
är brådskande att gå vidare med en 
omfattande reform av WTO, mot bakgrund 
av den senaste utvecklingen men också på 
grund av den långvariga bristen på 
framsteg när det gäller utvecklingsagendan 
från Doha, där frågor såsom undantag 
med avseende på den allmänna 
ordningen, särskild och differentierad 
behandling, den särskilda 
skyddsmekanismen, tekniköverföring och 
kapacitetsuppbyggnad har en 
framträdande plats. Parlamentet 
understryker att sådana frågor bör stå 
kvar på dagordningen. Parlamentet 
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modernisera och utrusta organisationen 
med verktyg som effektivt kan hantera 
handelsutmaningarna under det tjugoförsta 
århundradet, och att inrätta en institutionell 
mekanism och en tydlig tidsplan för att 
föra reformagendan framåt vid den tolfte 
ministerkonferensen.

uppmanar WTO-medlemmarna att i 
grunden se över flera aspekter av WTO 
samtidigt som man bevarar integriteten 
för dess multilaterala och 
konsensusbaserade tillvägagångssätt, 
särskilt dess övervaknings-, förhandlings- 
och tvistlösningsfunktioner, i syfte att öka 
dess effektivitet, delaktighet, transparens 
och legitimitet. Parlamentet uppmanar med 
kraft alla WTO-medlemmar att fokusera på 
en konstruktiv förändringsprocess för att 
modernisera och utrusta organisationen 
med verktyg som effektivt kan hantera 
handelsutmaningarna under det tjugoförsta 
århundradet, och att inrätta en institutionell 
mekanism och en tydlig tidsplan för att 
föra reformagendan framåt vid den tolfte 
ministerkonferensen.

Or. en

Ändringsförslag 52
Bernd Lange

Utkast till förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet välkomnar 
kommentarerna från USA:s ambassadör 
Tai om Världshandelsorganisationen den 
14 oktober och i synnerhet det tydliga 
åtagandet att reformera organisationen 
inom alla tre funktioner. Parlamentet 
förväntar sig att USA nu lägger fram 
konkreta förslag så att man kan gå vidare. 
Parlamentet uppmanar med kraft USA att 
åta sig att inleda en konstruktiv process 
för förhandlingar om reformer av 
tvistlösning vid den tolfte 
ministerkonferensen så att ett fullt 
fungerande system finns på plats senast 
vid den trettonde ministerkonferensen.

Or. en
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Ändringsförslag 53
Bernd Lange

Utkast till förslag till resolution
Punkt 7

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft alla WTO-medlemmar att engagera 
sig fullt ut och arbeta för lösningar för att 
så snabbt som möjligt återställa ett fullt 
fungerande tvistlösningssystem. 
Parlamentet varnar för att WTO utan ett 
fungerande överprövningsorgan är tandlöst 
och att tendensen att bryta mot 
multilaterala avtal endast kommer att öka. 
Parlamentet stöder helhjärtat de EU-
initiativ som nyligen tagits för att ingå 
tillfälliga arrangemang för provisoriska 
lösningar med våra viktigaste 
handelspartner. Parlamentet påminner om 
att en process på två nivåer bör förbli det 
centrala målet för EU:s strategi. 
Parlamentet betonar att en lyckad reform 
kommer att kräva att man hanterar alla 
berörda parters legitima oro och enas om 
en kompromisslösning.

7. Europaparlamentet beklagar djupt 
dödläget inom WTO:s 
överprövningsorgan, som berövar det 
globala handelssystemet ett verkställbart 
system för tvistlösning. Parlamentet 
varnar för att WTO utan ett fungerande 
överprövningsorgan är tandlöst och att 
tendensen att bryta mot multilaterala avtal 
endast kommer att öka. Parlamentet 
noterar att för närvarande har fler än 15 
ärenden anmälts för överprövning utan 
någon möjlighet att granskas. 
Parlamentet uppmanar med kraft alla 
WTO-medlemmar att engagera sig fullt ut 
och arbeta för lösningar för att så snabbt 
som möjligt återställa ett fullt fungerande 
tvistlösningssystem. Parlamentet varnar för 
att WTO utan ett fungerande 
överprövningsorgan är tandlöst och att 
tendensen att bryta mot multilaterala avtal 
endast kommer att öka. Parlamentet stöder 
helhjärtat de EU-initiativ som nyligen 
tagits för att ingå överenskommelser med 
våra viktigaste handelspartner som 
tillfälligt upprätthåller en fungerande 
tvistlösningsprocess bland de WTO-
medlemmar som deltar. Parlamentet 
påminner om att en bindande, tudelad och 
oberoende process bör förbli det centrala 
målet för EU:s strategi. Parlamentet 
betonar att en lyckad reform kommer att 
kräva att man hanterar alla berörda parters 
legitima oro och enas om en 
kompromisslösning. Parlamentet stöder 
kommissionens nyligen framlagda förslag 
till reform av genomförandeförordningen 
för att säkerställa att EU har rätt verktyg 
för att genomdriva åtaganden från 
tredjeländer.

Or. en



AM\1241392SV.docx 39/71 PE699.069v01-00

SV

Ändringsförslag 54
Sven Simon
för PPE-gruppen
Jörgen Warborn, Christophe Hansen, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Annie Schreijer-Pierik, Danuta Maria Hübner, Angelika Winzig, 
Gabriel Mato

Utkast till förslag till resolution
Punkt 7

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft alla WTO-medlemmar att engagera 
sig fullt ut och arbeta för lösningar för att 
så snabbt som möjligt återställa ett fullt 
fungerande tvistlösningssystem. 
Parlamentet varnar för att WTO utan ett 
fungerande överprövningsorgan är tandlöst 
och att tendensen att bryta mot 
multilaterala avtal endast kommer att öka. 
Parlamentet stöder helhjärtat de EU-
initiativ som nyligen tagits för att ingå 
tillfälliga arrangemang för provisoriska 
lösningar med våra viktigaste 
handelspartner. Parlamentet påminner om 
att en process på två nivåer bör förbli det 
centrala målet för EU:s strategi. 
Parlamentet betonar att en lyckad reform 
kommer att kräva att man hanterar alla 
berörda parters legitima oro och enas om 
en kompromisslösning.

7. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft alla WTO-medlemmar att engagera 
sig fullt ut och arbeta för lösningar för att 
så snabbt som möjligt återställa ett fullt 
fungerande tvistlösningssystem. 
Parlamentet varnar för att WTO utan ett 
fungerande överprövningsorgan är tandlöst 
och att tendensen att bryta mot 
multilaterala avtal endast kommer att öka. 
Parlamentet stöder helhjärtat de EU-
initiativ som nyligen tagits för att ingå 
tillfälliga arrangemang för provisoriska 
lösningar med våra viktigaste 
handelspartner som tillfälligt upprätthåller 
en fungerande tvistlösningsprocess bland 
de WTO-medlemmar som deltar. 
Parlamentet påminner om att en bindande 
och oberoende tvåstegsprocess bör förbli 
det centrala målet för EU:s strategi. 
Parlamentet betonar att en lyckad reform 
kommer att kräva att man hanterar alla 
berörda parters legitima oro och enas om 
en kompromisslösning.

Or. en

Ändringsförslag 55
Geert Bourgeois

Utkast till förslag till resolution
Punkt 7

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag
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7. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft alla WTO-medlemmar att engagera 
sig fullt ut och arbeta för lösningar för att 
så snabbt som möjligt återställa ett fullt 
fungerande tvistlösningssystem. 
Parlamentet varnar för att WTO utan ett 
fungerande överprövningsorgan är tandlöst 
och att tendensen att bryta mot 
multilaterala avtal endast kommer att öka. 
Parlamentet stöder helhjärtat de EU-
initiativ som nyligen tagits för att ingå 
tillfälliga arrangemang för provisoriska 
lösningar med våra viktigaste 
handelspartner. Parlamentet påminner om 
att en process på två nivåer bör förbli det 
centrala målet för EU:s strategi. 
Parlamentet betonar att en lyckad reform 
kommer att kräva att man hanterar alla 
berörda parters legitima oro och enas om 
en kompromisslösning.

7. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft alla WTO-medlemmar att engagera 
sig fullt ut och arbeta för lösningar för att 
så snabbt som möjligt återställa ett fullt 
fungerande tvistlösningssystem. 
Parlamentet varnar för att WTO utan ett 
fungerande överprövningsorgan är tandlöst 
och att tendensen att bryta mot 
multilaterala avtal endast kommer att öka. 
Parlamentet stöder helhjärtat de EU-
initiativ som nyligen tagits för att ingå 
tillfälliga arrangemang för provisoriska 
lösningar med våra viktigaste 
handelspartner. Parlamentet påminner om 
att en bindande, tvådelad och oberoende 
process bör förbli det centrala målet för 
EU:s strategi. Parlamentet betonar att en 
lyckad reform kommer att kräva att man 
hanterar alla berörda parters legitima oro 
och enas om en kompromisslösning.

Or. en

Ändringsförslag 56
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
Punkt 7

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft alla WTO-medlemmar att engagera 
sig fullt ut och arbeta för lösningar för att 
så snabbt som möjligt återställa ett fullt 
fungerande tvistlösningssystem. 
Parlamentet varnar för att WTO utan ett 
fungerande överprövningsorgan är tandlöst 
och att tendensen att bryta mot 
multilaterala avtal endast kommer att öka. 
Parlamentet stöder helhjärtat de EU-
initiativ som nyligen tagits för att ingå 
tillfälliga arrangemang för provisoriska 
lösningar med våra viktigaste 
handelspartner. Parlamentet påminner om 
att en process på två nivåer bör förbli det 
centrala målet för EU:s strategi. 

7. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft alla WTO-medlemmar att engagera 
sig fullt ut och arbeta för lösningar för att 
så snabbt som möjligt återställa ett fullt 
fungerande tvistlösningssystem. 
Parlamentet varnar för att WTO utan ett 
fungerande överprövningsorgan är tandlöst 
och att tendensen att bryta mot 
multilaterala avtal endast kommer att öka. 
Parlamentet uppmanar med kraft de 
berörda parterna att senast vid den tolfte 
ministerkonferensen komma överens om 
en agenda för det fortsatta arbetet med de 
medellånga till långsiktiga 
reformområdena, varav vissa bör 
slutföras före den efterföljande 
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Parlamentet betonar att en lyckad reform 
kommer att kräva att man hanterar alla 
berörda parters legitima oro och enas om 
en kompromisslösning.

ministerkonferensen (den trettonde). 
Parlamentet stöder helhjärtat de EU-
initiativ som nyligen tagits för att ingå 
tillfälliga arrangemang för provisoriska 
lösningar med våra viktigaste 
handelspartner. Parlamentet påminner om 
att en process på två nivåer bör förbli det 
centrala målet för EU:s strategi. 
Parlamentet betonar att en lyckad reform 
kommer att kräva att man hanterar alla 
berörda parters legitima oro och enas om 
en kompromisslösning.

Or. en

Ändringsförslag 57
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Liesje Schreinemacher, Samira 
Rafaela, Dita Charanzová, Nicola Danti, Svenja Hahn

Utkast till förslag till resolution
Punkt 7

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft alla WTO-medlemmar att engagera 
sig fullt ut och arbeta för lösningar för att 
så snabbt som möjligt återställa ett fullt 
fungerande tvistlösningssystem. 
Parlamentet varnar för att WTO utan ett 
fungerande överprövningsorgan är tandlöst 
och att tendensen att bryta mot 
multilaterala avtal endast kommer att öka. 
Parlamentet stöder helhjärtat de EU-
initiativ som nyligen tagits för att ingå 
tillfälliga arrangemang för provisoriska 
lösningar med våra viktigaste 
handelspartner. Parlamentet påminner om 
att en process på två nivåer bör förbli det 
centrala målet för EU:s strategi. 
Parlamentet betonar att en lyckad reform 
kommer att kräva att man hanterar alla 
berörda parters legitima oro och enas om 
en kompromisslösning.

7. Europaparlamentet uppmanar med 
kraft alla WTO-medlemmar att engagera 
sig fullt ut och arbeta på lösningar för att så 
snabbt som möjligt återställa ett fullt 
fungerande tvådelat tvistlösningssystem 
med fullt fungerande och oberoende 
överprövningsorgan  Parlamentet varnar 
för att WTO utan ett fungerande 
överprövningsorgan är tandlöst och att 
tendensen att bryta mot multilaterala avtal 
endast kommer att öka. Parlamentet stöder 
helhjärtat de EU-initiativ som nyligen 
tagits för att ingå tillfälliga arrangemang 
för provisoriska lösningar med våra 
viktigaste handelspartner. Parlamentet 
påminner om att en bindande process på 
två nivåer bör förbli det centrala målet för 
EU:s strategi. Parlamentet betonar att en 
lyckad reform kommer att kräva att man 
hanterar alla berörda parters legitima oro 
och enas om en kompromisslösning.

Or. en
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Ändringsförslag 58
Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Paolo De Castro, Bernd Lange

Utkast till förslag till resolution
Punkt 7a (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet anser att det 
är mycket viktigt att WTO:s nästa 
ministerkonferens börjar behandla en 
eventuell reform av sanktionssystemet för 
att göra det rättvisare. Parlamentet anser 
att den allmänna principen i WTO:s 
regler, enligt vilken den klagande parten 
först bör försöka tillämpa sanktioner 
inom samma sektor där överträdelsen 
konstaterades, måste stärkas för att 
förhindra att sektorer som inte är 
ansvariga för bristande efterlevnad kan få 
betala för konsekvenserna av 
överträdelser av internationella 
handelsregler.

Or. en

Ändringsförslag 59
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
Punkt 8

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet anser att det, 
som ett sätt att ta itu med de 
bakomliggande orsakerna till den 
nuvarande krisen, är nödvändigt att alla 
medlemmar hittar ett sätt att inleda en 
diskussion om införandet av en ny regel 
för att avhjälpa de nuvarande luckorna i 
regelverket när det gäller 
marknadssnedvridande subventioner, 
statsägda företag och påtvingad 
tekniköverföring, samt att hålla skyddet 

8. Europaparlamentet anser att det, 
som ett sätt att ta itu med de 
bakomliggande orsakerna till den 
nuvarande krisen, är nödvändigt att alla 
medlemmar hittar ett sätt att inleda en 
diskussion om sätt att ta itu med 
marknadssnedvridande subventioner, 
statsägda företag och tekniköverföring, 
samt om immateriella rättigheter. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen att lägga fram förslag, i 
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av immateriella rättigheter och tillträdet 
till investeringsmarknaden uppdaterade.

enlighet med meddelandet om 
handelspolitiska skyddsåtgärder, som 
stöder en tolkning av relevanta WTO-
bestämmelser som erkänner 
medlemmarnas rätt att tillhandahålla 
effektiva lösningar på globala 
miljöutmaningar, särskilt 
klimatförändringar och skyddet av den 
biologiska mångfalden, samt om 
antagandet av multilaterala åtaganden 
om informationsutbyte och analys som ett 
första steg för att omsorgsfullt utarbeta 
bestämmelser för subventioner till fossila 
bränslen och mer allmänt miljöskadliga 
subventioner.

Or. en

Ändringsförslag 60
Helmut Scholz

Utkast till förslag till resolution
Punkt 8

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet anser att det, 
som ett sätt att ta itu med de 
bakomliggande orsakerna till den 
nuvarande krisen, är nödvändigt att alla 
medlemmar hittar ett sätt att inleda en 
diskussion om införandet av en ny regel 
för att avhjälpa de nuvarande luckorna i 
regelverket när det gäller 
marknadssnedvridande subventioner, 
statsägda företag och påtvingad 
tekniköverföring, samt att hålla skyddet 
av immateriella rättigheter och tillträdet 
till investeringsmarknaden uppdaterade.

8. Europaparlamentet anser att det, 
som ett sätt att ta itu med de 
bakomliggande orsakerna till den 
nuvarande krisen, har uppstått ett enormt 
globalt behov av offentliga investeringar i 
förnybar energi, ny teknik och 
infrastruktur för att möta 2000-talets 
utmaningar. Parlamentet anser att det är 
nödvändigt att alla medlemmar inleder en 
diskussion om hur dessa investeringar 
kan underlättas inom ramen för WTO 
samtidigt som skadliga effekter av 
subventioner som snedvrider marknaden 
förhindras. Parlamentet upprepar behovet 
av en regelbok för statsägda företag när 
de är verksamma i en marknadsmiljö. 
Parlamentet strävar efter att främja 
internationellt samarbete inom forskning 
och teknisk utveckling, samtidigt som 
man efterlyser ökade insatser för att 
förbjuda påtvingad tekniköverföring och 
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fientliga uppköp.

Or. en

Ändringsförslag 61
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Liesje Schreinemacher, Samira 
Rafaela, Nicola Danti

Utkast till förslag till resolution
Punkt 8

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet anser att det, 
som ett sätt att ta itu med de 
bakomliggande orsakerna till den 
nuvarande krisen, är nödvändigt att alla 
medlemmar hittar ett sätt att inleda en 
diskussion om införandet av en ny regel för 
att avhjälpa de nuvarande luckorna i 
regelverket när det gäller 
marknadssnedvridande subventioner, 
statsägda företag och påtvingad 
tekniköverföring, samt att hålla skyddet av 
immateriella rättigheter och tillträdet till 
investeringsmarknaden uppdaterade.

8. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och rådet att samarbeta 
med alla WTO-medlemmar för att inleda 
en diskussion om införandet av en ny regel 
för att avhjälpa de nuvarande luckorna i 
regelverket när det gäller illojala 
handelsmetoder, förfalskningar, 
marknadssnedvridande subventioner, 
statsägda företag och påtvingad 
tekniköverföring, samt att hålla skyddet av 
immateriella rättigheter och tillträdet till 
investeringsmarknaden uppdaterade.

Or. en

Ändringsförslag 62
Jörgen Warborn, Christophe Hansen, David McAllister, Angelika Winzig, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Annie Schreijer-Pierik, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Sven 
Simon

Utkast till förslag till resolution
Punkt 8

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet anser att det, 
som ett sätt att ta itu med de 
bakomliggande orsakerna till den 
nuvarande krisen, är nödvändigt att alla 
medlemmar hittar ett sätt att inleda en 
diskussion om införandet av en ny regel för 
att avhjälpa de nuvarande luckorna i 

8. Europaparlamentet anser att det, 
som ett sätt att ta itu med de 
bakomliggande orsakerna till den 
nuvarande krisen, är nödvändigt att 
medlemmarna hittar ett sätt att inleda en 
diskussion om införandet av en ny regel för 
att avhjälpa de nuvarande luckorna i 
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regelverket när det gäller 
marknadssnedvridande subventioner, 
statsägda företag och påtvingad 
tekniköverföring, samt att hålla skyddet av 
immateriella rättigheter och tillträdet till 
investeringsmarknaden uppdaterade.

regelverket när det gäller 
marknadssnedvridande subventioner, 
statsägda företag och påtvingad 
tekniköverföring.

Or. en

Ändringsförslag 63
Bernd Lange

Utkast till förslag till resolution
Punkt 8

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet anser att det, 
som ett sätt att ta itu med de 
bakomliggande orsakerna till den 
nuvarande krisen, är nödvändigt att alla 
medlemmar hittar ett sätt att inleda en 
diskussion om införandet av en ny regel för 
att avhjälpa de nuvarande luckorna i 
regelverket när det gäller 
marknadssnedvridande subventioner, 
statsägda företag och påtvingad 
tekniköverföring, samt att hålla skyddet av 
immateriella rättigheter och tillträdet till 
investeringsmarknaden uppdaterade.

8. Europaparlamentet anser att det, 
som ett sätt att ta itu med de 
bakomliggande orsakerna till den 
nuvarande krisen, är nödvändigt att 
medlemmarna hittar ett sätt att inleda en 
diskussion om införandet av en ny regel för 
att avhjälpa de nuvarande luckorna i 
regelverket när det gäller 
marknadssnedvridande subventioner, 
statsägda företag och påtvingad 
tekniköverföring, samt att hålla skyddet av 
immateriella rättigheter och tillträdet till 
investeringsmarknaden uppdaterade.

Or. en

Ändringsförslag 64
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
Punkt 9

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet är övertygat om 
att den nuvarande differentieringen 
mellan industriländer och 
utvecklingsländer inte återspeglar den 

9. Europaparlamentet är övertygat om 
att det fortfarande är nödvändigt att göra 
åtskillnad mellan reglerna för 
industriländer och för utvecklingsländer, 
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ekonomiska verkligheten och att detta har 
varit ett hinder för Doharundan. 
Parlamentet uppmanar de avancerade 
utvecklingsländerna att påta sig sin del av 
ansvaret och att bidra i proportion till sin 
utvecklingsnivå. Parlamentet anser att 
mekanismen för särskild och differentierad 
behandling bör ses över för att bättre 
avspegla index för mänsklig utveckling.

och understryker vikten av flexibilitet som 
syftar till att bevara det politiska 
utrymmet. Parlamentet anser särskilt att 
reglerna för särskild och differentierad 
behandling bör stärkas och göras 
operativa och bättre skulle kunna avspegla 
index för mänsklig utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 65
Helmut Scholz

Utkast till förslag till resolution
Punkt 9

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet är övertygat om 
att den nuvarande differentieringen mellan 
industriländer och utvecklingsländer inte 
återspeglar den ekonomiska verkligheten 
och att detta har varit ett hinder för 
Doharundan. Parlamentet uppmanar de 
avancerade utvecklingsländerna att påta sig 
sin del av ansvaret och att bidra i 
proportion till sin utvecklingsnivå. 
Parlamentet anser att mekanismen för 
särskild och differentierad behandling bör 
ses över för att bättre avspegla index för 
mänsklig utveckling.

9. Europaparlamentet är övertygat om 
att den nuvarande differentieringen mellan 
industriländer och utvecklingsländer inte 
återspeglar den ekonomiska verkligheten 
och att detta kan vara ett hinder för 
Doharundan. Parlamentet uppmanar de 
avancerade utvecklingsländerna att 
frivilligt påta sig sin del av ansvaret och att 
bidra i proportion till sin utvecklingsnivå. 
Parlamentet anser att mekanismen för 
särskild och differentierad behandling 
skulle kunna ses över med fullt 
deltagande av och samtycke från alla 
utvecklingsländer för att bättre avspegla 
index för mänsklig utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 66
Geert Bourgeois

Utkast till förslag till resolution
Punkt 9

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag
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9. Europaparlamentet är övertygat om 
att den nuvarande differentieringen mellan 
industriländer och utvecklingsländer inte 
återspeglar den ekonomiska verkligheten 
och att detta har varit ett hinder för 
Doharundan. Parlamentet uppmanar de 
avancerade utvecklingsländerna att påta sig 
sin del av ansvaret och att bidra i 
proportion till sin utvecklingsnivå. 
Parlamentet anser att mekanismen för 
särskild och differentierad behandling bör 
ses över för att bättre avspegla index för 
mänsklig utveckling.

9. Europaparlamentet är övertygat om 
att den nuvarande differentieringen mellan 
industriländer och utvecklingsländer inte 
återspeglar den ekonomiska verkligheten 
och att detta har varit ett hinder för 
Doharundan. Parlamentet uppmanar de 
avancerade utvecklingsländerna att påta sig 
sin del av ansvaret och att bidra i 
proportion till sin utvecklingsnivå. 
Parlamentet anser att mekanismen för 
särskild och differentierad behandling bör 
ses över för att bättre avspegla index för 
mänsklig utveckling. Parlamentet 
understryker att en egenbedömning av 
utvecklingsstatusen leder till orättvis 
handel. Parlamentet uppmanar därför 
WTO-medlemmarna att se över systemet.

Or. en

Ändringsförslag 67
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
Punkt 10

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet förväntar sig att 
reformen av WTO kommer att integrera 
plurilaterala avtal i den multilaterala 
strukturen för att säkerställa framsteg på 
områden som inte är tillräckligt mogna 
för hela medlemskapet. Parlamentet 
uppmanar alla medlemmar att fundera 
över hur man kan utveckla ett nytt system 
för fördjupat samarbete i likhet med det 
som används i Europeiska unionen, med 
tydliga regler om ett minimum av 
medlemmar som bör delta i ett 
plurilateralt initiativ och en enkel 
mekanism som gör det möjligt att 
införliva de ingångna avtalen i WTO:s 
struktur.

10. Europaparlamentet förväntar sig att 
WTO följer bestämmelserna i artiklarna 
IX och X i WTO-avtalet, som kräver 
samförstånd och övergripande 
transparens som nödvändiga villkor för 
att integrera plurilaterala avtal i den 
multilaterala strukturen.

Or. en
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Ändringsförslag 68
Helmut Scholz

Utkast till förslag till resolution
Punkt 10

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet förväntar sig att 
reformen av WTO kommer att integrera 
plurilaterala avtal i den multilaterala 
strukturen för att säkerställa framsteg på 
områden som inte är tillräckligt mogna 
för hela medlemskapet. Parlamentet 
uppmanar alla medlemmar att fundera över 
hur man kan utveckla ett nytt system för 
fördjupat samarbete i likhet med det som 
används i Europeiska unionen, med 
tydliga regler om ett minimum av 
medlemmar som bör delta i ett 
plurilateralt initiativ och en enkel 
mekanism som gör det möjligt att 
införliva de ingångna avtalen i WTO:s 
struktur.

10. Europaparlamentet förväntar sig att 
WTO-reglerna om plurilaterala avtal 
upprätthålls och att den multilaterala 
strukturen kommer att säkerställa framsteg 
för hela medlemskapet. Parlamentet 
uppmanar alla WTO-medlemmar att 
fundera över hur man kan förbättra 
samarbetet för att klargöra förhållandet 
mellan plurilaterala initiativ och de 
ingångna avtalen samt WTO:s struktur och 
regler.

Or. en

Ändringsförslag 69
Bernd Lange

Utkast till förslag till resolution
Punkt 10

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet förväntar sig att 
reformen av WTO kommer att integrera 
plurilaterala avtal i den multilaterala 
strukturen för att säkerställa framsteg på 
områden som inte är tillräckligt mogna för 
hela medlemskapet. Parlamentet uppmanar 
alla medlemmar att fundera över hur man 
kan utveckla ett nytt system för fördjupat 
samarbete i likhet med det som används i 
Europeiska unionen, med tydliga regler om 
ett minimum av medlemmar som bör delta 

10. Europaparlamentet förväntar sig att 
reformen av WTO kommer att göra det 
lättare att integrera plurilaterala avtal i den 
multilaterala strukturen för att säkerställa 
framsteg på områden som inte är 
tillräckligt mogna för hela medlemskapet. 
Parlamentet uppmanar alla medlemmar att 
fundera över hur man kan utveckla ett nytt 
system för fördjupat samarbete i likhet med 
det som används i Europeiska unionen, 
med tydliga regler om ett minimum av 
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i ett plurilateralt initiativ och en enkel 
mekanism som gör det möjligt att införliva 
de ingångna avtalen i WTO:s struktur.

medlemmar som bör delta i ett plurilateralt 
initiativ och på grundval av detta inrätta 
en enkel mekanism som gör det möjligt att 
införliva de ingångna avtalen i WTO:s 
struktur.

Or. en

Ändringsförslag 70
Sven Simon
för PPE-gruppen
Jörgen Warborn, Christophe Hansen, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Annie Schreijer-Pierik, Danuta Maria Hübner, Angelika Winzig, 
Gabriel Mato

Utkast till förslag till resolution
Punkt 10

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet förväntar sig att 
reformen av WTO kommer att integrera 
plurilaterala avtal i den multilaterala 
strukturen för att säkerställa framsteg på 
områden som inte är tillräckligt mogna för 
hela medlemskapet. Parlamentet uppmanar 
alla medlemmar att fundera över hur man 
kan utveckla ett nytt system för fördjupat 
samarbete i likhet med det som används i 
Europeiska unionen, med tydliga regler om 
ett minimum av medlemmar som bör delta 
i ett plurilateralt initiativ och en enkel 
mekanism som gör det möjligt att införliva 
de ingångna avtalen i WTO:s struktur.

10. Europaparlamentet förväntar sig att 
reformen av WTO kommer att integrera 
öppna plurilaterala avtal i den multilaterala 
strukturen för att säkerställa framsteg på 
områden som inte är tillräckligt mogna för 
hela medlemskapet. Parlamentet uppmanar 
alla medlemmar att fundera över hur man 
kan utveckla ett nytt system för fördjupat 
samarbete i likhet med det som används i 
Europeiska unionen, med tydliga regler om 
ett minimum av medlemmar som bör delta 
i ett plurilateralt initiativ och en enkel 
mekanism som gör det möjligt att införliva 
de ingångna avtalen i WTO:s struktur.

Or. en

Ändringsförslag 71
Jörgen Warborn, Christophe Hansen, David McAllister, Angelika Winzig, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Annie Schreijer-Pierik, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Sven 
Simon, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato

Utkast till förslag till resolution
Punkt 11
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Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet välkomnar det 
breda medlemskapet, den ambitiösa 
förhandlingsagendan och de framsteg som 
hittills gjorts i WTO:s plurilaterala avtal 
om regler för e-handel. Parlamentet 
påminner om sin ståndpunkt att WTO 
måste garantera marknadstillträde för 
digitala varor och tjänster i tredjeländer 
samt skydda konsumenternas och 
arbetstagarnas rättigheter. Parlamentet 
betonar att skyddet av personlig integritet 
och personuppgifter inte är 
förhandlingsbart. Parlamentet betonar att 
de deltagande länderna bör utfärda en 
ministerförklaring för att understryka sitt 
fortsatta stöd för förhandlingarna med en 
tydlig tidsplan för ytterligare framsteg. 
Parlamentet tillstyrker att WTO:s 
moratorium för elektroniska överföringar 
görs permanent och betonar att det är 
viktigt att göra definitionen av 
elektroniska överföringar tydlig.

11. Europaparlamentet välkomnar det 
breda medlemskapet, den ambitiösa 
förhandlingsagendan och de framsteg som 
hittills gjorts i WTO:s plurilaterala avtal 
om regler för e-handel. Parlamentet 
påminner om sin ståndpunkt att WTO 
måste garantera marknadstillträde för e-
handelsrelaterade varor och tjänster i 
tredjeländer samt skydda konsumenternas 
och arbetstagarnas rättigheter. Parlamentet 
betonar behovet av att underlätta 
företagens innovation och dataflöden, i 
full överensstämmelse med EU:s 
lagstiftning om integritet och 
uppgiftsskydd. Parlamentet erkänner den 
påtagliga rättsosäkerhet som företag och 
forskare som använder personuppgifter 
står inför, och den hämmande effekt detta 
har på innovationen. Parlamentet anser 
att rättssäkerheten för berörda parter som 
är beroende av dataanvändning för 
förhandsgodkända förfaranden för 
dataanvändning samt pseudonymisering 
och anonymisering bör öka. Parlamentet 
betonar att de deltagande länderna bör 
utfärda en ministerförklaring för att 
understryka sitt fortsatta stöd för 
förhandlingarna med en tydlig tidsplan för 
ytterligare framsteg. Parlamentet stöder ett 
permanent WTO-moratorium för 
elektroniska överföringar.

Or. en

Ändringsförslag 72
Bernd Lange

Utkast till förslag till resolution
Punkt 11

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet välkomnar det 
breda medlemskapet, den ambitiösa 
förhandlingsagendan och de framsteg som 
hittills gjorts i WTO:s plurilaterala avtal 

11. Europaparlamentet välkomnar det 
breda medlemskapet, den ambitiösa 
förhandlingsagendan och de framsteg som 
hittills gjorts i WTO:s plurilaterala 
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om regler för e-handel. Parlamentet 
påminner om sin ståndpunkt att WTO 
måste garantera marknadstillträde för 
digitala varor och tjänster i tredjeländer 
samt skydda konsumenternas och 
arbetstagarnas rättigheter. Parlamentet 
betonar att skyddet av personlig integritet 
och personuppgifter inte är 
förhandlingsbart. Parlamentet betonar att 
de deltagande länderna bör utfärda en 
ministerförklaring för att understryka sitt 
fortsatta stöd för förhandlingarna med en 
tydlig tidsplan för ytterligare framsteg. 
Parlamentet tillstyrker att WTO:s 
moratorium för elektroniska överföringar 
görs permanent och betonar att det är 
viktigt att göra definitionen av 
elektroniska överföringar tydlig.

förhandlingar om e-handel. Parlamentet 
påminner om sin ståndpunkt att WTO 
måste garantera marknadstillträde för varor 
och tjänster som är relevanta för den 
digitala handeln i tredjeländer samt 
skydda konsumenternas och arbetstagarnas 
rättigheter. Parlamentet betonar att skyddet 
av personuppgifter och personlig 
integritet inte är förhandlingsbart i ett 
handelssammanhang. Parlamentet betonar 
att deltagande WTO-medlemmar bör 
uttrycka sitt fortsatta stöd för 
förhandlingarna och en tydlig tidsplan för 
ytterligare framsteg. Parlamentet stöder ett 
permanent WTO-moratorium för 
elektroniska överföringar.

Or. en

Ändringsförslag 73
Geert Bourgeois

Utkast till förslag till resolution
Punkt 11

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet välkomnar det 
breda medlemskapet, den ambitiösa 
förhandlingsagendan och de framsteg som 
hittills gjorts i WTO:s plurilaterala avtal 
om regler för e-handel. Parlamentet 
påminner om sin ståndpunkt att WTO 
måste garantera marknadstillträde för 
digitala varor och tjänster i tredjeländer 
samt skydda konsumenternas och 
arbetstagarnas rättigheter. Parlamentet 
betonar att skyddet av personlig integritet 
och personuppgifter inte är 
förhandlingsbart. Parlamentet betonar att 
de deltagande länderna bör utfärda en 
ministerförklaring för att understryka sitt 
fortsatta stöd för förhandlingarna med en 
tydlig tidsplan för ytterligare framsteg. 
Parlamentet tillstyrker att WTO:s 
moratorium för elektroniska överföringar 

11. Europaparlamentet välkomnar det 
breda medlemskapet, den ambitiösa 
förhandlingsagendan och de framsteg som 
hittills gjorts i WTO:s plurilaterala avtal 
om regler för e-handel. Parlamentet 
påminner om sin ståndpunkt att WTO 
måste garantera marknadstillträde för varor 
och tjänster som är relevanta för den 
digitala handeln i tredjeländer samt 
skydda konsumenternas och arbetstagarnas 
rättigheter. Parlamentet betonar att skyddet 
av personlig integritet och personuppgifter 
inte är förhandlingsbart. Parlamentet 
betonar att de deltagande länderna bör 
utfärda en ministerförklaring för att 
understryka sitt fortsatta stöd för 
förhandlingarna med en tydlig tidsplan för 
ytterligare framsteg. Parlamentet stöder ett 
permanent WTO-moratorium för 
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görs permanent och betonar att det är 
viktigt att göra definitionen av 
elektroniska överföringar tydlig.

elektroniska överföringar.

Or. en

Ändringsförslag 74
Helmut Scholz

Utkast till förslag till resolution
Punkt 11

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet välkomnar det 
breda medlemskapet, den ambitiösa 
förhandlingsagendan och de framsteg som 
hittills gjorts i WTO:s plurilaterala avtal 
om regler för e-handel. Parlamentet 
påminner om sin ståndpunkt att WTO 
måste garantera marknadstillträde för 
digitala varor och tjänster i tredjeländer 
samt skydda konsumenternas och 
arbetstagarnas rättigheter. Parlamentet 
betonar att skyddet av personlig integritet 
och personuppgifter inte är 
förhandlingsbart. Parlamentet betonar att 
de deltagande länderna bör utfärda en 
ministerförklaring för att understryka sitt 
fortsatta stöd för förhandlingarna med en 
tydlig tidsplan för ytterligare framsteg. 
Parlamentet tillstyrker att WTO:s 
moratorium för elektroniska överföringar 
görs permanent och betonar att det är 
viktigt att göra definitionen av elektroniska 
överföringar tydlig.

11. Europaparlamentet noterar det 
breda medlemskapet och den ambitiösa 
förhandlingsagendan för det plurilaterala 
avtalet om regler för e-handel. Parlamentet 
påminner om sin ståndpunkt att WTO 
måste garantera marknadstillträde för 
digitala varor och tjänster i tredjeländer 
samt skydda konsumenternas och 
arbetstagarnas rättigheter. Parlamentet 
betonar att skyddet av personlig integritet 
och personuppgifter samt andra EU-
åtgärder inte är förhandlingsbart. 
Parlamentet betonar att de deltagande 
länderna bör utfärda en ministerförklaring 
för att understryka sitt fortsatta stöd för 
förhandlingarna med en tydlig tidsplan för 
ytterligare framsteg. Parlamentet tillstyrker 
att WTO:s moratorier för elektroniska 
överföringar och klagomål som rör icke-
överträdelse eller andra situationer enligt 
Trips-avtalet görs permanent och betonar 
att det är viktigt att göra definitionen av 
elektroniska överföringar tydlig.

Or. en

Ändringsförslag 75
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Liesje Schreinemacher, Samira 
Rafaela, Dita Charanzová, Nicola Danti, Svenja Hahn

Utkast till förslag till resolution
Punkt 11



AM\1241392SV.docx 53/71 PE699.069v01-00

SV

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet välkomnar det 
breda medlemskapet, den ambitiösa 
förhandlingsagendan och de framsteg som 
hittills gjorts i WTO:s plurilaterala avtal 
om regler för e-handel. Parlamentet 
påminner om sin ståndpunkt att WTO 
måste garantera marknadstillträde för 
digitala varor och tjänster i tredjeländer 
samt skydda konsumenternas och 
arbetstagarnas rättigheter. Parlamentet 
betonar att skyddet av personlig integritet 
och personuppgifter inte är 
förhandlingsbart. Parlamentet betonar att 
de deltagande länderna bör utfärda en 
ministerförklaring för att understryka sitt 
fortsatta stöd för förhandlingarna med en 
tydlig tidsplan för ytterligare framsteg. 
Parlamentet tillstyrker att WTO:s 
moratorium för elektroniska överföringar 
görs permanent och betonar att det är 
viktigt att göra definitionen av elektroniska 
överföringar tydlig.

11. Europaparlamentet välkomnar det 
breda medlemskapet, den ambitiösa 
förhandlingsagendan och de framsteg som 
hittills gjorts i WTO:s plurilaterala avtal 
om regler för e-handel. Parlamentet begär 
att förhandlingarna slutförs och påminner 
om sin ståndpunkt att WTO måste 
garantera marknadstillträde för digitala 
varor och tjänster i tredjeländer samt 
skydda konsumenternas och arbetstagarnas 
rättigheter. Parlamentet betonar att skyddet 
av personlig integritet och personuppgifter 
inte är förhandlingsbart. Parlamentet 
betonar att de deltagande länderna bör 
utfärda en ministerförklaring för att 
understryka sitt fortsatta stöd för 
förhandlingarna med en tydlig tidsplan för 
ytterligare framsteg. Parlamentet tillstyrker 
att WTO:s moratorium för elektroniska 
överföringar görs permanent och betonar 
att det är viktigt att göra definitionen av 
elektroniska överföringar tydlig.

Or. en

Ändringsförslag 76
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
Punkt 11

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet välkomnar det 
breda medlemskapet, den ambitiösa 
förhandlingsagendan och de framsteg som 
hittills gjorts i WTO:s plurilaterala avtal 
om regler för e-handel. Parlamentet 
påminner om sin ståndpunkt att WTO 
måste garantera marknadstillträde för 
digitala varor och tjänster i tredjeländer 
samt skydda konsumenternas och 
arbetstagarnas rättigheter. Parlamentet 
betonar att skyddet av personlig integritet 

11. Europaparlamentet noterar det 
breda medlemskapet, förhandlingsagendan 
och de framsteg som hittills gjorts i WTO:s 
plurilaterala avtal om regler för e-handel. 
Parlamentet påminner om sin ståndpunkt 
att WTO måste garantera marknadstillträde 
för digitala varor och tjänster i tredjeländer 
samt skydda konsumenternas och 
arbetstagarnas rättigheter. Parlamentet 
betonar att skyddet av personlig integritet 
och övergripande dataskydd i enlighet 
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och personuppgifter inte är 
förhandlingsbart. Parlamentet betonar att 
de deltagande länderna bör utfärda en 
ministerförklaring för att understryka sitt 
fortsatta stöd för förhandlingarna med en 
tydlig tidsplan för ytterligare framsteg. 
Parlamentet tillstyrker att WTO:s 
moratorium för elektroniska överföringar 
görs permanent och betonar att det är 
viktigt att göra definitionen av elektroniska 
överföringar tydlig.

med EU:s normer inte är förhandlingsbart. 
Parlamentet betonar att de deltagande 
länderna bör utfärda en ministerförklaring 
för att understryka sitt fortsatta stöd för 
förhandlingarna med en tydlig tidsplan för 
ytterligare framsteg. Parlamentet betonar 
att det är viktigt att göra definitionen av 
elektroniska överföringar tydlig.

Or. en

Ändringsförslag 77
Jörgen Warborn, Christophe Hansen, David McAllister, Angelika Winzig, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Annie Schreijer-Pierik, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Sven 
Simon, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato

Utkast till förslag till resolution
Punkt 11a (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet stöder WTO:s 
förhandlingar om e-handel i syfte att 
underlätta dataflödet för att främja 
handeln. Parlamentet begär att man 
utforskar möjligheter att underlätta 
dataflöden med strategiskt viktiga 
tredjeländer. Parlamentet konstaterar att 
europeiska företag som är verksamma i 
vissa tredjeländer i allt högre grad ställs 
inför omotiverade hinder och digitala 
begränsningar. Parlamentet anser att 
man för detta ändamål bör undvika 
datalokaliseringskrav där så är lämpligt, 
att data måste omfattas av EU:s 
frihandelsavtal och att ansträngningar för 
att fatta beslut om adekvat skyddsnivå 
med tredjeländer måste påskyndas.

Or. en

Ändringsförslag 78
Jörgen Warborn, Christophe Hansen, David McAllister, Angelika Winzig, Anna-
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Michelle Asimakopoulou, Annie Schreijer-Pierik, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Sven 
Simon, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato

Utkast till förslag till resolution
Punkt 11b (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

11b. Europaparlamentet konstaterar att 
handeln på grund av rättsliga krav 
fortfarande är beroende av ett stort antal 
pappersdokument som är kostsamma, 
ineffektiva och utgör en risk under 
globala kriser. Parlamentet betonar 
behovet av att undersöka användningen 
av elektroniska handelsdokument som 
kommer att öka effektiviteten och 
säkerheten och minska miljöpåverkan. 
Parlamentet betonar behovet av att ändra 
internationell rätt så att elektroniska 
dokument kan användas i handeln.

Or. en

Ändringsförslag 79
Jörgen Warborn, Christophe Hansen, David McAllister, Angelika Winzig, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Annie Schreijer-Pierik, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Sven 
Simon, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato

Utkast till förslag till resolution
Punkt 11c (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

11c. Europaparlamentet begär med 
kraft en utökning av det utvidgade avtalet 
om handel med 
informationsteknikprodukter. 
Parlamentet noterar att avtalet om handel 
med informationsteknikprodukter främjar 
digitaliseringen av den globala 
tillverkningen och bör fortsätta att 
utveckla ett större produktutbud. 
Parlamentet efterlyser större insatser för 
att avskaffa tullar på handel med IKT-
produkter. Parlamentet betonar de 
positiva handelseffekterna av att den 
geografiska täckningen utvidgas till att 
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omfatta fler länder.

Or. en

Ändringsförslag 80
Bernd Lange

Utkast till förslag till resolution
Punkt 12

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet anser att 
resultatet av den tolfte ministerkonferensen 
bör utmynna i en åtgärdsbaserad agenda 
för handelspolitiken till stöd för 2030-
målen för hållbar utveckling och 
Parisavtalet. Parlamentet uppmanar med 
kraft WTO-medlemmarna att överväga alla 
tänkbara åtgärder för att bidra till att 
begränsa utsläppen av växthusgaser i linje 
med Parisavtalet, inbegripet införandet av 
gröna redovisningsstandarder och åtgärder 
för koldioxidjustering vid gränserna i 
WTO:s fördragsordning och i nationell 
lagstiftning. Parlamentet välkomnar 
kommissionens initiativ om handel och 
klimat, och betonar behovet av att 
påskynda förhandlingarna om avtalet om 
miljöanpassade varor.

12. Europaparlamentet anser att 
resultatet av den tolfte ministerkonferensen 
bör utmynna i en åtgärdsbaserad agenda 
för handelspolitiken till stöd för 2030-
målen för hållbar utveckling och 
Parisavtalet. Parlamentet uppmanar med 
kraft WTO-medlemmarna att överväga alla 
tänkbara åtgärder för att bidra till att 
begränsa utsläppen av växthusgaser i linje 
med Parisavtalet, samt förbättra 
samarbetet i WTO om nationella åtgärder, 
inbegripet införandet av gröna 
redovisningsstandarder och åtgärder för att 
hantera koldioxidläckage i WTO:s 
fördragsordning och i nationell lagstiftning. 
Parlamentet välkomnar kommissionens 
initiativ om handel och klimat, och betonar 
behovet av att påskynda diskussionen om 
varor och tjänster som bidrar till att 
hantera miljö- och klimatutmaningar. 
Parlamentet betonar behovet av att 
påskynda förhandlingarna om avtalet om 
miljöanpassade varor. Parlamentet 
föreslår bättre samordning mellan WTO å 
ena sidan och andra internationella 
institutioner å andra sidan, såsom OECD 
och IMF, för att bekämpa 
koldioxidläckage.

Or. en

Ändringsförslag 81
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen



AM\1241392SV.docx 57/71 PE699.069v01-00

SV

Utkast till förslag till resolution
Punkt 12

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet anser att 
resultatet av den tolfte ministerkonferensen 
bör utmynna i en åtgärdsbaserad agenda 
för handelspolitiken till stöd för 2030-
målen för hållbar utveckling och 
Parisavtalet. Parlamentet uppmanar med 
kraft WTO-medlemmarna att överväga alla 
tänkbara åtgärder för att bidra till att 
begränsa utsläppen av växthusgaser i linje 
med Parisavtalet, inbegripet införandet av 
gröna redovisningsstandarder och åtgärder 
för koldioxidjustering vid gränserna i 
WTO:s fördragsordning och i nationell 
lagstiftning. Parlamentet välkomnar 
kommissionens initiativ om handel och 
klimat, och betonar behovet av att 
påskynda förhandlingarna om avtalet om 
miljöanpassade varor.

12. Europaparlamentet anser att 
resultatet av den tolfte ministerkonferensen 
bör utmynna i en åtgärdsbaserad agenda 
för handelspolitiken till stöd för 2030-
målen för hållbar utveckling och 
Parisavtalet. Parlamentet uppmanar med 
kraft WTO-medlemmarna att överväga alla 
tänkbara åtgärder för att bidra till att 
begränsa utsläppen av växthusgaser i linje 
med Parisavtalet, inbegripet införandet av 
gröna redovisningsstandarder, 
internationellt harmoniserade taxonomier 
för identifiering av hållbar ekonomisk 
verksamhet och avsevärt skadlig 
verksamhet, samt åtgärder för 
koldioxidjustering vid gränserna i WTO:s 
fördragsordning och i nationell lagstiftning. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
lägga fram specifika förslag när det gäller 
initiativet om handel och klimat. 
Parlamentet betonar också behovet av att 
påskynda förhandlingarna om avtalet om 
miljöanpassade varor, inbegripet 
ytterligare arbete för att fastställa 
lämpliga definitioner av miljövänliga 
varor och tjänster som på ett effektivt sätt 
skulle hantera riskerna för grönmålning.

Or. en

Ändringsförslag 82
Helmut Scholz

Utkast till förslag till resolution
Punkt 12

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet anser att 
resultatet av den tolfte ministerkonferensen 
bör utmynna i en åtgärdsbaserad agenda 
för handelspolitiken till stöd för 2030-

12. Europaparlamentet anser att 
resultatet av den tolfte ministerkonferensen 
bör utmynna i en åtgärdsbaserad agenda 
för handelspolitiken till stöd för 2030-
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målen för hållbar utveckling och 
Parisavtalet. Parlamentet uppmanar med 
kraft WTO-medlemmarna att överväga alla 
tänkbara åtgärder för att bidra till att 
begränsa utsläppen av växthusgaser i 
linje med Parisavtalet, inbegripet 
införandet av gröna 
redovisningsstandarder och åtgärder för 
koldioxidjustering vid gränserna i WTO:s 
fördragsordning och i nationell 
lagstiftning. Parlamentet välkomnar 
kommissionens initiativ om handel och 
klimat, och betonar behovet av att 
påskynda förhandlingarna om avtalet om 
miljöanpassade varor.

målen för hållbar utveckling och 
Parisavtalet. Parlamentet uppmanar med 
kraft WTO-medlemmarna att överväga alla 
tänkbara åtgärder som är förenliga med 
UNFCCC och Parisavtalet för att 
bekämpa klimatförändringarna. 
Parlamentet välkomnar kommissionens 
initiativ om handel och klimat, och betonar 
behovet av att påskynda förhandlingarna 
om avtalet om miljöanpassade varor, som 
stöder miljöanpassningen av industrier 
och en strategi som fokuserar på 
anständigt arbete för omställningen till 
klimatvänlig teknik.

Or. en

Ändringsförslag 83
Roman Haider

Utkast till förslag till resolution
Punkt 12

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet anser att 
resultatet av den tolfte ministerkonferensen 
bör utmynna i en åtgärdsbaserad agenda 
för handelspolitiken till stöd för 2030-
målen för hållbar utveckling och 
Parisavtalet. Parlamentet uppmanar med 
kraft WTO-medlemmarna att överväga 
alla tänkbara åtgärder för att bidra till att 
begränsa utsläppen av växthusgaser i 
linje med Parisavtalet, inbegripet 
införandet av gröna 
redovisningsstandarder och åtgärder för 
koldioxidjustering vid gränserna i WTO:s 
fördragsordning och i nationell 
lagstiftning. Parlamentet välkomnar 
kommissionens initiativ om handel och 
klimat, och betonar behovet av att 
påskynda förhandlingarna om avtalet om 
miljöanpassade varor.

12. Europaparlamentet anser att 
resultatet av den tolfte ministerkonferensen 
bör utmynna i en åtgärdsbaserad agenda 
för handelspolitiken till stöd för 2030-
målen för hållbar utveckling och betonar 
behovet av att påskynda förhandlingarna 
om avtalet om miljöanpassade varor.

Or. en
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Ändringsförslag 84
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Liesje Schreinemacher, Samira 
Rafaela, Dita Charanzová, Nicola Danti, Svenja Hahn

Utkast till förslag till resolution
Punkt 12

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet anser att 
resultatet av den tolfte ministerkonferensen 
bör utmynna i en åtgärdsbaserad agenda 
för handelspolitiken till stöd för 2030-
målen för hållbar utveckling och 
Parisavtalet. Parlamentet uppmanar med 
kraft WTO-medlemmarna att överväga alla 
tänkbara åtgärder för att bidra till att 
begränsa utsläppen av växthusgaser i linje 
med Parisavtalet, inbegripet införandet av 
gröna redovisningsstandarder och åtgärder 
för koldioxidjustering vid gränserna i 
WTO:s fördragsordning och i nationell 
lagstiftning. Parlamentet välkomnar 
kommissionens initiativ om handel och 
klimat, och betonar behovet av att 
påskynda förhandlingarna om avtalet om 
miljöanpassade varor.

12. Europaparlamentet anser att 
resultatet av den tolfte ministerkonferensen 
bör utmynna i en åtgärdsbaserad agenda 
för handelspolitiken till stöd för 2030-
målen för hållbar utveckling och 
Parisavtalet. Parlamentet uppmanar med 
kraft WTO-medlemmarna att överväga alla 
tänkbara åtgärder för att bidra till att 
begränsa utsläppen av växthusgaser i linje 
med Parisavtalet och klimatneutralitet, 
inbegripet införandet av gröna 
redovisningsstandarder och åtgärder för 
koldioxidjustering vid gränserna i WTO:s 
fördragsordning och i nationell lagstiftning. 
Parlamentet välkomnar kommissionens 
initiativ om handel och klimat, och betonar 
också behovet av att påskynda 
förhandlingarna om avtalet om 
miljöanpassade varor.

Or. en

Ändringsförslag 85
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
Punkt 12a (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet betonar de 
risker i kritiska leveranskedjor som covid-
19-krisen har påvisat och understryker 
behovet av att tillhandahålla tillräckligt 
politiskt handlingsutrymme så att WTO-
medlemmarna kan identifiera sätt att 
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främja den cirkulära ekonomin samt 
identifiera leveranskedjor för vilka 
motståndskraften och hållbarheten skulle 
öka genom diversifiering av utbudet, 
återflyttning och lagerhållning. 
Parlamentet betonar att de miljömässiga 
och sociala kostnaderna för mycket 
fragmenterade globala värdekedjor som 
baseras på ”just-in-time-
produktionsmodeller” inte räknas med i 
de internationella priserna på dessa 
produkter och därmed leder till 
marknadsmisslyckanden, snedvridningar 
och implicita subventioner som till stor 
del fortfarande inte hanteras inom WTO:s 
nuvarande ram.

Or. en

Ändringsförslag 86
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
Punkt 12b (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

12b. Europaparlamentet understryker 
därför i detta avseende behovet av att 
tillhandahålla en WTO-ram som gör det 
möjligt att använda proportionella krav på 
lokalt innehåll som ett industripolitiskt 
verktyg, i syfte att skapa arbetstillfällen av 
hög kvalitet och stödja övergången till 
koldioxidsnåla, resurseffektiva och socialt 
inkluderande ekonomier.

Or. en

Ändringsförslag 87
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
Punkt 12c (ny)
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Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

12c. Europaparlamentet uppmanar 
WTO-medlemmarna att inleda en process 
för att före den trettonde 
ministerkonferensen komma överens om 
översynen av Trips-avtalet i syfte att 
stärka skyddet av den biologiska 
mångfalden genom att förhindra biostöld 
och förbjuda patent på liv samt kräva 
skärpta krav på offentliggörande, bevis på 
förhandsgodkännande och en rättvis och 
skälig fördelning av nyttan.

Or. en

Ändringsförslag 88
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
Punkt 12d (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

12c. Europaparlamentet betonar 
behovet av att utarbeta en agenda för 
konkreta åtgärder för att öka 
teknikflödena till södra halvklotet, i syfte 
att skapa en fungerande mekanism för 
tekniköverföring, inbegripet immateriella 
rättigheter samt överföring av kunskap 
och färdigheter.

Or. en

Ändringsförslag 89
Roman Haider

Utkast till förslag till resolution
Punkt 13

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet bekräftar 13. Europaparlamentet bekräftar att 
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kopplingarna mellan jämställdhet och en 
inkluderande utveckling, och betonar att 
kvinnors egenmakt är avgörande för att 
utrota fattigdom samt att undanröjandet av 
hinder för kvinnors deltagande i handeln är 
av största betydelse för ekonomisk 
utveckling. Parlamentet uppmuntrar alla 
WTO-medlemmar att underteckna 
förklaringen om handel och kvinnors 
ekonomiska egenmakt från WTO:s 
ministerkonferens i Buenos Aires 2017 och 
dess 123 signatärer att fullgöra sina 
åtaganden. Parlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen att arbeta för en 
kraftfull ministerförklaring som kan 
fungera som en färdplan för genomförandet 
av Buenos Aires-förklaringen från 2017.

kvinnors egenmakt är avgörande för att 
utrota fattigdom samt att undanröjandet av 
hinder för kvinnors deltagande i handeln är 
av största betydelse för ekonomisk 
utveckling. Parlamentet uppmuntrar alla 
WTO-medlemmar att underteckna 
förklaringen om handel och kvinnors 
ekonomiska egenmakt från WTO:s 
ministerkonferens i Buenos Aires 2017 och 
dess 123 signatärer att fullgöra sina 
åtaganden. Parlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen att arbeta för en 
kraftfull ministerförklaring som kan 
fungera som en färdplan för genomförandet 
av Buenos Aires-förklaringen från 2017.

Or. en

Ändringsförslag 90
Helmut Scholz

Utkast till förslag till resolution
Punkt 13

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet bekräftar 
kopplingarna mellan jämställdhet och en 
inkluderande utveckling, och betonar att 
kvinnors egenmakt är avgörande för att 
utrota fattigdom samt att undanröjandet av 
hinder för kvinnors deltagande i handeln är 
av största betydelse för ekonomisk 
utveckling. Parlamentet uppmuntrar alla 
WTO-medlemmar att underteckna 
förklaringen om handel och kvinnors 
ekonomiska egenmakt från WTO:s 
ministerkonferens i Buenos Aires 2017 och 
dess 123 signatärer att fullgöra sina 
åtaganden. Parlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen att arbeta för en 
kraftfull ministerförklaring som kan 
fungera som en färdplan för genomförandet 
av Buenos Aires-förklaringen från 2017.

13. Europaparlamentet bekräftar 
kopplingarna mellan jämställdhet och en 
inkluderande utveckling, och betonar att 
kvinnors egenmakt är avgörande för att 
utrota fattigdom samt att det är av största 
betydelse för den ekonomiska 
utvecklingen att man samtidigt 
undanröjer hinder för kvinnors deltagande 
i handeln och hanterar de befintliga 
handelsreglernas negativa effekter för 
kvinnor i deras många roller. Parlamentet 
uppmuntrar alla WTO-medlemmar att 
underteckna förklaringen om handel och 
kvinnors ekonomiska egenmakt från 
WTO:s ministerkonferens i Buenos Aires 
2017 och dess 123 signatärer att fullgöra 
sina åtaganden. Parlamentet uppmanar med 
kraft kommissionen att arbeta för en 
kraftfull ministerförklaring som kan 
fungera som en färdplan för genomförandet 
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av Buenos Aires-förklaringen från 2017.

Or. en

Ändringsförslag 91
Bernd Lange

Utkast till förslag till resolution
Punkt 14

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet är mycket 
angeläget om att se ett framgångsrikt 
slutförande av de plurilaterala 
diskussionerna om reglering av inhemska 
tjänster.

14. Europaparlamentet välkomnar den 
senaste positiva utvecklingen och är 
mycket angeläget om att de plurilaterala 
diskussionerna om reglering av inhemska 
tjänster slutförs, eftersom detta skulle vara 
ett viktigt steg framåt och ett bevis på att 
det är möjligt att göra framsteg i ett 
plurilateralt sammanhang inom ramen 
för WTO.

Or. en

Ändringsförslag 92
Helmut Scholz

Utkast till förslag till resolution
Punkt 14

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet är mycket 
angeläget om att se ett framgångsrikt 
slutförande av de plurilaterala 
diskussionerna om reglering av inhemska 
tjänster.

14. Europaparlamentet noterar 
slutförandet av förhandlingarna om de 
plurilaterala diskussionerna om reglering 
av inhemska tjänster och kräver att 
initiativet på lämpligt sätt beaktar 
utvecklingsländernas och de minst 
utvecklade ländernas farhågor.

Or. en

Ändringsförslag 93
Sara Matthieu



PE699.069v01-00 64/71 AM\1241392SV.docx

SV

för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
Punkt 14

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet är mycket 
angeläget om att se ett framgångsrikt 
slutförande av de plurilaterala 
diskussionerna om reglering av inhemska 
tjänster.

14. Europaparlamentet noterar de 
framsteg som gjorts för att slutföra de 
plurilaterala diskussionerna om reglering 
av inhemska tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 94
Jörgen Warborn, Christophe Hansen, David McAllister, Angelika Winzig, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Annie Schreijer-Pierik, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Sven 
Simon, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato

Utkast till förslag till resolution
Punkt 14

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet är mycket 
angeläget om att se ett framgångsrikt 
slutförande av de plurilaterala 
diskussionerna om reglering av inhemska 
tjänster.

14. Europaparlamentet välkomnar de 
framsteg som gjorts i de plurilaterala 
förhandlingarna om inhemsk reglering av 
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 95
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
Punkt 15

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet förväntar sig ett 
ministeruttalande med en bedömning av de 
framsteg som gjorts i de plurilaterala 
förhandlingarna om underlättande av 

15. Europaparlamentet förväntar sig ett 
ministeruttalande med en bedömning av de 
framsteg som gjorts i de plurilaterala 
förhandlingarna om underlättande av 
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investeringar. investeringar, samtidigt som man betonar 
behovet av att fullt ut respektera WTO:s 
konsensusbaserade regler när det gäller 
plurilaterala avtal.

Or. en

Ändringsförslag 96
Helmut Scholz

Utkast till förslag till resolution
Punkt 16

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet välkomnar 
också framstegen med det gemensamma 
initiativ som inleddes i Buenos Aires om 
mikroföretag och små och medelstora 
företag. Parlamentet uttrycker sitt stöd för 
WTO:s arbetsprogram för mikroföretag 
och små och medelstora företag, där 
principen att ”tänka småskaligt först” 
förankras i WTO:s regler.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 97
Jörgen Warborn, Christophe Hansen, David McAllister, Angelika Winzig, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Annie Schreijer-Pierik, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Sven 
Simon, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato

Utkast till förslag till resolution
Punkt 16

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet välkomnar 
också framstegen med det gemensamma 
initiativ som inleddes i Buenos Aires om 
mikroföretag och små och medelstora 
företag. Parlamentet uttrycker sitt stöd för 
WTO:s arbetsprogram för mikroföretag 
och små och medelstora företag, där 
principen att ”tänka småskaligt först” 
förankras i WTO:s regler.

16. Europaparlamentet välkomnar 
också framstegen med det gemensamma 
initiativ som inleddes i Buenos Aires om 
mikroföretag och små och medelstora 
företag. Parlamentet konstaterar att covid-
19-pandemin hade en betydande negativ 
inverkan på mikroföretag och små och 
medelstora företag och uttrycker sitt stöd 
för WTO:s arbetsprogram för mikroföretag 
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och små och medelstora företag, där 
principen att ”tänka småskaligt först” 
förankras i WTO:s regler. Parlamentet 
uppmanar alla WTO:s medlemmar att 
ansluta sig till detta initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 98
Bernd Lange

Utkast till förslag till resolution
Punkt 16

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet välkomnar 
också framstegen med det gemensamma 
initiativ som inleddes i Buenos Aires om 
mikroföretag och små och medelstora 
företag. Parlamentet uttrycker sitt stöd för 
WTO:s arbetsprogram för mikroföretag 
och små och medelstora företag, där 
principen att ”tänka småskaligt först” 
förankras i WTO:s regler.

16. Europaparlamentet välkomnar 
också framstegen med det gemensamma 
initiativ som inleddes i Buenos Aires om 
mikroföretag och små och medelstora 
företag och godkännandet av paketet för 
mikroföretag och små och medelstora 
företag i december 2020. Parlamentet 
konstaterar att covid-19-pandemin hade 
en betydande inverkan på mikroföretag 
och små och medelstora företag. 
Parlamentet uttrycker sitt stöd för WTO:s 
arbetsprogram för mikroföretag och små 
och medelstora företag, där principen att 
"tänka småskaligt först" förankras i WTO:s 
regler.

Or. en

Ändringsförslag 99
Geert Bourgeois

Utkast till förslag till resolution
Punkt 16

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet välkomnar 
också framstegen med det gemensamma 
initiativ som inleddes i Buenos Aires om 
mikroföretag och små och medelstora 

16. Europaparlamentet välkomnar 
också framstegen med det gemensamma 
initiativ som inleddes i Buenos Aires om 
mikroföretag och små och medelstora 



AM\1241392SV.docx 67/71 PE699.069v01-00

SV

företag. Parlamentet uttrycker sitt stöd för 
WTO:s arbetsprogram för mikroföretag 
och små och medelstora företag, där 
principen att ”tänka småskaligt först” 
förankras i WTO:s regler.

företag. Parlamentet betonar att covid-19-
pandemin hade en betydande inverkan på 
mikroföretag och små och medelstora 
företag och uttrycker sitt stöd för WTO:s 
arbetsprogram för mikroföretag och små 
och medelstora företag, där principen att 
”tänka småskaligt först” förankras i WTO:s 
regler.

Or. en

Ändringsförslag 100
Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Liesje Schreinemacher, Samira 
Rafaela, Dita Charanzová, Nicola Danti, Svenja Hahn

Utkast till förslag till resolution
Punkt 17

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och rådet att samarbeta med 
andra WTO-medlemmar för att säkerställa 
att WTO aktivt bidrar till ökad respekt för 
arbetstagarnas rättigheter över hela världen 
och att lägga fram konkreta förslag. 
Parlamentet välkomnar Förenta staternas 
förslag avseende tvångsarbete, inom ramen 
för en bredare strävan att inkludera 
arbetsnormer i WTO och skapa lika 
spelregler på internationell nivå, och 
betonar behovet av ett avtal som skapar 
lika spelregler på internationell nivå. 
Parlamentet rekommenderar att en 
arbetsgrupp för arbetstagares rättigheter 
inrättas som ett första steg för att föra 
denna agenda framåt.

17. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och rådet att samarbeta med 
andra WTO-medlemmar för att säkerställa 
att WTO aktivt bidrar till ökad respekt för 
arbetstagarnas rättigheter över hela 
världen, bland annat på grundval av 
Internationella arbetsorganisationens 
arbetsnormer, och att lägga fram konkreta 
förslag. Parlamentet påminner om vikten 
av att sprida bästa praxis avseende 
tillbörlig aktsamhet och välkomnar 
Förenta staternas förslag avseende 
tvångsarbete, inom ramen för en bredare 
strävan att inkludera arbetsnormer i WTO 
och skapa lika spelregler på internationell 
nivå, och betonar behovet av ett avtal som 
skapar lika spelregler på internationell 
nivå. Parlamentet rekommenderar att en 
arbetsgrupp för arbetstagares rättigheter 
inrättas som ett första steg för att föra 
denna agenda framåt.

Or. en

Ändringsförslag 101
Sara Matthieu
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för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
Punkt 17

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och rådet att samarbeta med 
andra WTO-medlemmar för att säkerställa 
att WTO aktivt bidrar till ökad respekt för 
arbetstagarnas rättigheter över hela världen 
och att lägga fram konkreta förslag. 
Parlamentet välkomnar Förenta staternas 
förslag avseende tvångsarbete, inom ramen 
för en bredare strävan att inkludera 
arbetsnormer i WTO och skapa lika 
spelregler på internationell nivå, och 
betonar behovet av ett avtal som skapar 
lika spelregler på internationell nivå. 
Parlamentet rekommenderar att en 
arbetsgrupp för arbetstagares rättigheter 
inrättas som ett första steg för att föra 
denna agenda framåt.

17. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och rådet att samarbeta med 
andra WTO-medlemmar för att säkerställa 
att WTO aktivt bidrar till ökad respekt för 
arbetstagarnas rättigheter över hela världen 
och att lägga fram konkreta förslag i syfte 
att upprätta en arbetsagenda vid den tolfte 
ministerkonferensen med syftet att ha 
uppnått målen fram till den trettonde 
ministerkonferensen. Parlamentet 
välkomnar Förenta staternas förslag 
avseende tvångsarbete, inom ramen för en 
bredare strävan att inkludera arbetsnormer i 
WTO och skapa lika spelregler på 
internationell nivå, och betonar behovet av 
ett avtal som skapar lika spelregler på 
internationell nivå. Parlamentet 
rekommenderar att en arbetsgrupp för 
arbetstagares rättigheter inrättas som ett 
första steg för att föra denna agenda 
framåt.

Or. en

Ändringsförslag 102
Sara Matthieu
för Verts/ALE-gruppen

Utkast till förslag till resolution
Punkt 21

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet uppmanar 
WTO-medlemmarna att förbättra utbytet 
med alla berörda parter, inbegripet det 
civila samhällets organisationer och 
näringslivsorganisationer, samt att 
intensifiera samarbetet med andra 
internationella organisationer såsom ILO. 
Parlamentet förväntar sig att ledare på 

21. Europaparlamentet uppmanar 
WTO-medlemmarna att förbättra utbytet 
med alla berörda parter, inbegripet det 
civila samhällets organisationer och 
näringslivsorganisationer, samt att 
intensifiera samarbetet med andra 
internationella organisationer såsom ILO 
och, mer allmänt, FN-systemet. 
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olika nivåer informerar mer om fördelarna 
med regelbaserad handel.

Parlamentet förväntar sig att ledare på 
olika nivåer informerar mer om fördelarna 
med regelbaserad handel.

Or. en

Ändringsförslag 103
Sven Simon
för PPE-gruppen
Jörgen Warborn, Christophe Hansen, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Danuta Maria Hübner, Angelika Winzig

Utkast till förslag till resolution
Punkt 22

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet stöder 
ansträngningarna för att ge ny stimulans till 
anslutningsförhandlingarna med 
observatörsländer, särskilt med Bosnien 
och Hercegovina och med Serbien. 
Parlamentet vill se ett snabbt slutförande 
av förhandlingarna om respektive utkast till 
arbetsgruppsrapporter.

22. Europaparlamentet stöder 
ansträngningarna för att ge ny stimulans till 
anslutningsförhandlingarna med 
observatörsländer, särskilt med Bosnien 
och Hercegovina, Kosovo och Serbien. 
Parlamentet vill se ett snabbt slutförande 
av förhandlingarna om respektive utkast till 
arbetsgruppsrapporter.

Or. en

Ändringsförslag 104
Roman Haider

Utkast till förslag till resolution
Punkt 22

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

22. Europaparlamentet stöder 
ansträngningarna för att ge ny stimulans till 
anslutningsförhandlingarna med 
observatörsländer, särskilt med Bosnien 
och Hercegovina och med Serbien. 
Parlamentet vill se ett snabbt slutförande 
av förhandlingarna om respektive utkast till 
arbetsgruppsrapporter.

22. Europaparlamentet stöder 
ansträngningarna för att ge ny stimulans till 
anslutningsförhandlingarna med 
observatörsländer, särskilt med Serbien. 
Parlamentet vill se ett snabbt slutförande 
av förhandlingarna om respektive utkast till 
arbetsgruppsrapporter.

Or. en
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Ändringsförslag 105
Sven Simon
för PPE-gruppen
Jörgen Warborn, Christophe Hansen, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Annie Schreijer-Pierik, Danuta Maria Hübner, Angelika Winzig, 
Gabriel Mato

Utkast till förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet efterlyser 
ökade ansträngningar för att utvidga 
medlemskapet i WTO:s allmänna 
upphandlingsavtal, särskilt när det gäller 
Kina och andra tillväxtekonomier.

Or. en

Ändringsförslag 106
Sven Simon
för PPE-gruppen
Jörgen Warborn, Christophe Hansen, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Annie Schreijer-Pierik, Danuta Maria Hübner, Angelika Winzig, 
Gabriel Mato

Utkast till förslag till resolution
Punkt 22b (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

22b. Europaparlamentet efterlyser 
förnyade insatser för att harmonisera 
icke-preferentiella ursprungsregler i 
enlighet med avtalet om ursprungsregler.

Or. en

Ändringsförslag 107
Sven Simon
för PPE-gruppen
Jörgen Warborn, Christophe Hansen, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Annie Schreijer-Pierik, Danuta Maria Hübner, Angelika Winzig, 
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Gabriel Mato

Utkast till förslag till resolution
Punkt 22c (ny)

Utkast till förslag till resolution Ändringsförslag

22b. Europaparlamentet uppmanar alla 
WTO-medlemmar att ratificera bilaga K 
till Världstullorganisationens 
Kyotokonvention för att minska 
tullbyråkratin.

Or. en


