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11.6.2018 B8-0274/2 

Ändringsförslag  2 

Maria Heubuch 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0274/2018 

Linda McAvan 

för utskottet för utveckling 

De förestående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och 

staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet 

Förslag till resolution 

Skäl Na (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Na. Bristen på teknisk kapacitet i 

många AVS-stater för att hantera 

komplicerade frågor på 

beskattningsområdet är en begränsning 

för såväl inhemsk mobilisering av intäkter 

och deltagande i internationella 

skattesamarbeten. 

Or. en 
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11.6.2018 B8-0274/3 

Ändringsförslag  3 

Maria Heubuch 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0274/2018 

Linda McAvan 

för utskottet för utveckling 

De förestående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och 

staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet 

Förslag till resolution 

Punkt 10a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 10a. Europaparlamentet beklagar den 

mycket föreskrivande karaktären i de 

föreslagna avdelningarna för ekonomisk 

utveckling och handel. Parlamentet 

konstaterar att endast ett fullständigt avtal 

om ekonomiskt partnerskap hittills har 

ingåtts, trots mångåriga förhandlingar. 

Parlamentet begär därför att man i det 

avtal som ska ersätta Cotonouavtalet 

erkänner de svårigheter som uppstått och 

överväger en objektiv utvärdering av de 

förnyade handelsförbindelserna mellan 

EU och AVS-staterna baserade på avtalen 

om ekonomiskt partnerskap sedan 2000 

samt beaktar regionala ekonomiska 

integrationsprocesser. Parlamentet kräver 

att utvärderingen ska ligga till grund för 

nödvändiga slutsatser om framtiden för 

avtalen om ekonomiskt partnerskap och 

möjliga alternativ. 

Or. en 
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11.6.2018 B8-0274/4 

Ändringsförslag  4 

Maria Heubuch 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0274/2018 

Linda McAvan 

för utskottet för utveckling 

De förestående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och 

staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet 

Förslag till resolution 

Punkt 18a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 18a. Europaparlamentet påminner om 

att mobilisering av inhemska resurser 

genom beskattning är den viktigaste 

inkomstkällan för finansiering av hållbar 

utveckling. Parlamentet beklagar att 

åtgärder för att bekämpa olagliga 

finansiella flöden och 

skatteundandragande inte ges någon 

framträdande plats i förslaget till mandat. 

Parlamentet uppmanar de förhandlande 

parterna att i det nya avtalet införa 

långtgående bestämmelser om ekonomiskt 

och tekniskt bistånd till utvecklingsländer 

för att de ska kunna hantera framväxande 

globala standarder för bekämpning av 

skatteundandragande, inbegripet 

automatiskt utbyte av information, 

information om verkligt huvudmannaskap 

för företag och offentlig landsspecifik 

rapportering av multinationella företag 

för att stoppa urholkning av skattebasen 

och överföring av vinster, med grund i 

G20:s och OECD:s modeller. Parlamentet 

uppmanar också alla parter att förbinda 

sig att stödja inrättandet av en rättsligt 

bindande mellanstatligt FN-organ för 

skattesamarbete. 

Or. en 
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11.6.2018 B8-0274/5 

Ändringsförslag  5 

Maria Heubuch 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0274/2018 

Linda McAvan 

för utskottet för utveckling 

De förestående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och 

staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet 

Förslag till resolution 

Punkt 27 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

27. Europaparlamentet upprepar vikten 

av att stärka den parlamentariska 
dimensionen i det kommande avtalet, så 

att en verklig rådgivande befogenhet 

säkerställs för den framtida övergripande 

gemensamma parlamentariska 

församlingen och en öppen, demokratisk 

och heltäckande parlamentarisk dialog 

kan föras. Parlamentet begär att 

församlingens rättsliga och operativa 

självständighet ska garanteras, och att 

församlingen ska ha en nära koppling till 

genomförandet av avtalet och regelbundet 

ska höras i alla frågor som är av betydelse 

för partnerskapet. Parlamentet anser att 

den gemensamma parlamentariska 

församlingen ska inkluderas fullt ut i 

förhandlingarna om det framtida 

partnerskapet. 

27. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens förslag om att fastställa 

regionala gemensamma parlamentariska 

möten inför ministermötena mellan 

AVS-regionerna och EU. Parlamentet 

anser att detta skulle stärka parlamentens 

roll i det kommande avtalet, eftersom 

deras arbete skulle bli mer målinriktat. 

Parlamentet anser det dock nödvändigt att 

behålla en viss grad av frihet i 

fastställandet av dagordningen och att 

under exceptionella omständigheter 

möjliggöra möten mellan AVS-staterna 

och Europaparlamentet i syfte att 

diskutera frågor som rör AVS–EU-nivån. 

Parlamentet begär att den gemensamma 

parlamentariska församlingens rättsliga 

och operativa självständighet ska 

säkerställas. 

Or. en 

 

 


