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11.6.2018 B8-0274/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Maria Heubuch 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0274/2018 

Linda McAvan 

v mene Výboru pre rozvoj 

Nadchádzajúce rokovania o novej dohode o partnerstve medzi Európskou úniou a africkými, 

karibskými a tichomorskými štátmi 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie N a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Na. keďže nedostatočná technická 

spôsobilosť v mnohých afrických, 

karibských a tichomorských krajinách, 

pokiaľ ide o riešenie zložitých otázok 

v oblasti zdaňovania, obmedzuje 

mobilizáciu domácich príjmov a účasť na 

medzinárodnej spolupráci v oblasti daní; 

Or. en 
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11.6.2018 B8-0274/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Maria Heubuch 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0274/2018 

Linda McAvan 

v mene Výboru pre rozvoj 

Nadchádzajúce rokovania o novej dohode o partnerstve medzi Európskou úniou a africkými, 

karibskými a tichomorskými štátmi 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 10a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

navrhované hlavy týkajúce sa 

hospodárskeho rozvoja a obchodu sú 

veľmi normatívne; konštatuje, že napriek 

rokovaniam, ktoré trvali roky, sa doteraz 

uzatvorila len jedna dohoda 

o hospodárskom partnerstve (DHP); žiada 

preto, aby sa v dohode nadväzujúcej na 

Dohodu z Cotonou uznali zistené ťažkosti 

a aby sa v nej počítalo s objektívnym 

hodnotením obnoveného obchodného 

vzťahu medzi krajinami EÚ a AKT od 

roku 2000 na základe dohôd 

o hospodárskom partnerstve, a to aj 

vzhľadom na procesy regionálnej 

hospodárskej integrácie; žiada, aby 

hodnotenie tvorilo základ nevyhnutných 

záverov o budúcnosti DHP a možných 

alternatívach; 

  

Or. en 
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11.6.2018 B8-0274/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Maria Heubuch 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0274/2018 

Linda McAvan 

v mene Výboru pre rozvoj 

Nadchádzajúce rokovania o novej dohode o partnerstve medzi Európskou úniou a africkými, 

karibskými a tichomorskými štátmi 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 18a. pripomína, že mobilizácia 

domácich zdrojov prostredníctvom 

zdaňovania je najvýznamnejším zdrojom 

príjmu na financovanie udržateľného 

rozvoja; vyjadruje poľutovanie nad tým, 

že opatrenia na boj proti nezákonným 

finančným tokom a daňovým únikom nie 

sú v návrhu mandátu na poprednom 

mieste; vyzýva rokujúce strany, aby do 

novej dohody začlenili ambiciózne 

ustanovenia o finančnej a technickej 

pomoci rozvojovým krajinám na 

zvládnutie vznikajúcich globálnych 

noriem pre boj proti daňovým únikom 

vrátane automatickej výmeny informácií, 

informácií o skutočnom vlastníctve 

spoločností a verejnom vykazovaní 

nadnárodných spoločností podľa 

jednotlivých krajín s cieľom zastaviť 

narúšanie základu dane a presun ziskov, a 

to na základe modelov G20 a OECD; 

ďalej vyzýva zúčastnené strany, aby sa 

zaviazali, že budú podporovať vytvorenie 

právne záväzného medzivládneho orgánu 

OSN pre daňovú spoluprácu; 

Or. en 
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11.6.2018 B8-0274/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Maria Heubuch 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0274/2018 

Linda McAvan 

v mene Výboru pre rozvoj 

Nadchádzajúce rokovania o novej dohode o partnerstve medzi Európskou úniou a africkými, 

karibskými a tichomorskými štátmi 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. pripomína, že je dôležité posilniť 

parlamentný rozmer budúcej dohody, čím 

sa zaručí skutočne konzultačná právomoc 

pre budúce zastrešujúce SPZ, 

a zabezpečiť, aby umožňovalo otvorený, 

demokratický a komplexný parlamentný 

dialóg; žiada, aby sa zaručila jeho právna 

a funkčná nezávislosť; žiada, aby sa SPZ 

úzko zapájalo do vykonávania dohody a 

aby sa s ním pravidelne konzultovali 

všetky otázky, ktoré sú pre partnerstvo 

dôležité; domnieva sa, že SPZ by sa malo 

v plnej miere zapájať do rokovaní 

o budúcom partnerstve; 

27. víta návrh Komisie zabezpečiť 

spoločné parlamentné schôdze na 

regionálnej úrovni v rámci príprav na 

zasadnutia ministrov regiónov AKT a EÚ; 

domnieva sa, že by to posilnilo úlohu 

parlamentov v budúcej dohode, keďže ich 

práca by bola cielenejšia; považuje však 

za potrebné zachovať určitú mieru 

slobody určovania- agendy a zabezpečiť 

schôdze na úrovni celej skupiny AKT 

a EÚ za výnimočných okolností na 

prediskutovanie záležitostí, ktoré sa týkajú 

celej- skupiny AKT a EÚ; žiada, aby sa 

zaručila právna a funkčná nezávislosť 

SPZ; 

Or. en 

 

 


