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Pozměňovací návrh 1
Joe Higgins

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že cílem liberalizace
obchodu s rozvojovými zeměmi musí být 
podpora udržitelného hospodářského růstu 
a rozvoje těchto zemí; konstatuje, že 
zrušení cel vede k následné ztrátě celních 
příjmů, proto je třeba je lépe zvládnout
a musí být progresivnější a úzce souviset 
s prováděním daňových reforem, což 
umožní mobilizovat kompenzační příjmy 
(DPH, daň z nemovitosti, daň z příjmu); 

1. připomíná, že cílem obchodu 
s rozvojovými zeměmi musí být podpora 
udržitelného hospodářského růstu 
a sociálně, environmentálně a 
ekonomicky odpovědného rozvoje těchto 
zemí; konstatuje, že zrušení cel vede 
k následné ztrátě celních příjmů, proto je 
třeba je přezkoumávat a musí úzce 
souviset s prováděním daňových reforem v 
zájmu většiny obyvatelstva v rozvojových 
zemích, včetně progresivního zdanění 
příjmů a daně ze zisků společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Syed Kamall

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že cílem liberalizace 
obchodu s rozvojovými zeměmi musí být 
podpora udržitelného hospodářského 
růstu a rozvoje těchto zemí; konstatuje, že 
zrušení cel vede k následné ztrátě celních 
příjmů, proto je třeba je lépe zvládnout 
a musí být progresivnější a úzce souviset 
s prováděním daňových reforem, což 
umožní mobilizovat kompenzační příjmy
(DPH, daň z nemovitosti, daň z příjmu); 

1. připomíná, že liberalizace obchodu 
s rozvojovými zeměmi by měla podporovat 
vzájemně prospěšný udržitelný 
hospodářský růst a rozvoj těchto zemí; 
konstatuje, že zrušení cel ze strany 
rozvojových zemí je nejlépe provést 
souběžně s daňovými reformami v těchto 
zemích, což umožní mobilizovat 
alternativní zdroje příjmů pro jejich 
veřejné rozpočty, a kompenzovat tak 
výpadek celních příjmů (DPH, daň 
z nemovitosti, daň z příjmu);

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Harlem Désir

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že cílem liberalizace 
obchodu s rozvojovými zeměmi musí být 
podpora udržitelného hospodářského růstu 
a rozvoje těchto zemí; konstatuje, že 
zrušení cel vede k následné ztrátě celních 
příjmů, proto je třeba je lépe zvládnout 
a musí být progresivnější a úzce souviset 
s prováděním daňových reforem, což 
umožní mobilizovat kompenzační příjmy 
(DPH, daň z nemovitosti, daň z příjmu); 

1. připomíná, že cílem rozvoje obchodu 
s rozvojovými zeměmi musí být podpora 
udržitelného hospodářského růstu a rozvoje 
těchto zemí; konstatuje, že zrušení cel vede 
k následné ztrátě celních příjmů, proto je 
třeba je lépe zvládnout a musí být 
progresivnější a úzce souviset 
s prováděním daňových reforem, což 
umožní mobilizovat kompenzační příjmy 
(DPH, daň z nemovitosti, daň z příjmu);

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Syed Kamall

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá k systematickému provádění 
podpůrných opatření pro daňové reformy 
v rámci Dohod o hospodářském partnerství 
(EPA), a to zejména v podobě hmotné 
pomoci (informační systémy) a organizační 
pomoci (vzdělávání v právní a daňové 
oblasti pro zaměstnance daňové správy); 
zdůrazňuje, že je nezbytné věnovat zvláštní 
úsilí africkým zemím, jimž se ne vždy 
dostává dlouhodobé pomoci v oblasti daní;

2. vyzývá k systematickému provádění 
podpůrných opatření pro daňové reformy 
v rámci Dohod o hospodářském partnerství 
(EPA) v rozvojových zemích, a to zejména 
v podobě hmotné pomoci (informační 
systémy) a organizační pomoci (vzdělávání 
v právní a daňové oblasti pro zaměstnance 
daňové správy); zdůrazňuje, že je 
nezbytné, aby rozvojové země samy zvýšily 
úsilí v oblasti daní, zejména pokud jde o 
výběr daní a boj proti daňovým únikům, 
což jsou klíčové činitele pro dosažení 
zdravé fiskální politiky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Joe Higgins

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá k systematickému provádění 
podpůrných opatření pro daňové reformy 
v rámci Dohod o hospodářském 
partnerství (EPA), a to zejména v podobě
hmotné pomoci (informační systémy) 
a organizační pomoci (vzdělávání v právní 
a daňové oblasti pro zaměstnance daňové 
správy); zdůrazňuje, že je nezbytné 
věnovat zvláštní úsilí africkým zemím, 
jimž se ne vždy dostává dlouhodobé 
pomoci v oblasti daní;

2. vyzývá k systematické hmotné pomoci 
(informační systémy) a organizační pomoci 
(vzdělávání v právní a daňové oblasti pro 
zaměstnance daňové správy), pokud o ni 
požádá kterákoli z rozvojových zemí;
zdůrazňuje, že je nezbytné věnovat zvláštní 
úsilí africkým zemím, jimž se ne vždy 
dostává dlouhodobé pomoci v oblasti daní;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Marielle De Sarnez

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzývá k systematickému provádění 
podpůrných opatření pro daňové reformy 
v rámci Dohod o hospodářském partnerství 
(EPA), a to zejména v podobě hmotné 
pomoci (informační systémy) a organizační 
pomoci (vzdělávání v právní a daňové 
oblasti pro zaměstnance daňové správy); 
zdůrazňuje, že je nezbytné věnovat zvláštní 
úsilí africkým zemím, jimž se ne vždy 
dostává dlouhodobé pomoci v oblasti daní;

2. vyzývá k systematickému provádění 
podpůrných opatření pro daňové reformy 
v rámci Dohod o hospodářském partnerství 
(EPA), a to zejména v podobě hmotné 
pomoci (informační systémy) a organizační 
pomoci (vzdělávání v právní a daňové 
oblasti pro zaměstnance daňové správy); 
zdůrazňuje, že je nezbytné věnovat zvláštní 
úsilí africkým zemím, jimž se ne vždy 
dostává dlouhodobé pomoci v oblasti daní;
připomíná nutnost přijmout na evropské i 
mezinárodní úrovni odpovídající opatření  
s cílem bojovat proti daňovým rájům a 
nezákonnému úniku kapitálu, a to v 
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souladu se závazky, které přijala zejména 
skupina G 20; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Syed Kamall

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. znovu potvrzuje nutnost posílit 
soudržnost mezi rozvojovou a obchodní 
politikou Evropské unie; připomíná, že 
krize zvýšila cenové fluktuace surovin 
a utlumila toky kapitálu a pomoci 
směřované do rozvojových zemí; 
zdůrazňuje, že v této souvislosti je 
prioritou zavedení účinného systému 
vybírání celních poplatků s cílem snížit 
závislost rozvojových zemí na vnější 
pomoci a na ostatních nepředvídatelných 
vnějších peněžních tocích;

3. znovu potvrzuje nutnost posílit 
soudržnost mezi rozvojovou a obchodní 
politikou Evropské unie; připomíná, že 
ačkoli krize možná zvýšila cenové
fluktuace surovin a způsobila pokles toků 
kapitálu směřovaných do rozvojových 
zemí, zůstává Evropská unie, včetně jejích 
členských států, největším dárcem 
rozvojové pomoci, neboť v roce 2009 
poskytla 56 % celkové světové pomoci v 
hodnotě 49 miliard EUR; zdůrazňuje, že 
v této souvislosti by mělo být pro rozvojové 
země prioritou zavedení účinného systému 
vybírání daní s cílem snížit jejich závislost 
na vnější pomoci a na ostatních 
nepředvídatelných vnějších peněžních 
tocích;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Joe Higgins

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. znovu potvrzuje nutnost posílit 
soudržnost mezi rozvojovou a obchodní 
politikou Evropské unie; připomíná, že 

3. znovu potvrzuje nutnost posílit 
soudržnost mezi rozvojovou a obchodní 
politikou Evropské unie; připomíná, že 
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krize zvýšila cenové fluktuace surovin 
a utlumila toky kapitálu a pomoci 
směřované do rozvojových zemí; 
zdůrazňuje, že v této souvislosti je 
prioritou zavedení účinného systému 
vybírání celních poplatků s cílem snížit 
závislost rozvojových zemí na vnější 
pomoci a na ostatních nepředvídatelných 
vnějších peněžních tocích;

krize zvýšila cenové fluktuace surovin 
a utlumila toky kapitálu a pomoci 
směřované do rozvojových zemí; 
zdůrazňuje, že v této souvislosti je 
prioritou zavedení účinného systému 
vybírání daní, který osvobozuje od daňové 
povinnosti osoby s nízkými příjmy a 
nediskriminuje osoby se středně vysokými 
příjmy, s cílem snížit závislost rozvojových 
zemí na mezinárodních finančních 
institucích a na ostatních 
nepředvídatelných vnějších peněžních 
tocích;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Daniel Caspary

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. znovu potvrzuje nutnost posílit 
soudržnost mezi rozvojovou a obchodní 
politikou Evropské unie; připomíná, že 
krize zvýšila cenové fluktuace surovin 
a utlumila toky kapitálu a pomoci 
směřované do rozvojových zemí; 
zdůrazňuje, že v této souvislosti je 
prioritou zavedení účinného systému 
vybírání celních poplatků s cílem snížit 
závislost rozvojových zemí na vnější 
pomoci a na ostatních nepředvídatelných 
vnějších peněžních tocích;

3. znovu potvrzuje nutnost posílit 
soudržnost mezi rozvojovou a obchodní 
politikou Evropské unie; připomíná, že 
krize zvýšila cenové fluktuace surovin 
a zeslabila toky kapitálu a pomoci 
směřované do rozvojových zemí; 
zdůrazňuje, že v této souvislosti je 
prioritou zavedení účinného systému 
vybírání celních poplatků s cílem snížit 
závislost rozvojových zemí na vnější 
pomoci a na ostatních nepředvídatelných 
vnějších peněžních tocích;

Or. de

Pozměňovací návrh 10
Marielle De Sarnez

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že příjmy z daní by neměly 
být považovány za alternativu k 
zahraniční pomoci, nýbrž za základní 
prvek příjmů veřejných rozpočtů 
umožňujících rozvoj těchto zemí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Harlem Désir

Návrh stanoviska
Bod 3 a 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že daňové úniky do 
daňových rájů představují značnou 
finanční ztrátu zejména pro rozvojové 
země a že boj proti daňovým rájům je pro 
EU jednou z priorit jako forma účinné 
pomoci rozvojovým zemím k tomu, aby 
měly k dispozici své příjmy z daní;

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Harlem Désir

Návrh stanoviska
Bod 3 b

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. podporuje názor, že je nutné, aby 
OECD vypracovala nové pokyny pro 
stanovování cen převodů, což je nejlepší 
prostředek, jak zabránit některým 
nadnárodním společnostem v převádění 
svých zisků do zemí s výhodnějším 
zdaněním, aby tyto společnosti odváděly 
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daně v zemích – včetně rozvojových –, ve 
kterých své zisky skutečně vytvořily;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Syed Kamall

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že je nezbytný daňový 
systém s nízkými sazbami spočívající na 
širší daňové základně a vylučující jakékoli
diskreční osvobození od daně a daňové 
preference, zejména u těžebního 
průmyslu; zdůrazňuje potřebu motivačních 
opatření, aby investoři posílili své zapojení 
do projektů, které mají pozitivní místní 
dopad v hospodářské a sociální oblasti a 
v oblasti životního prostředí;

4. domnívá se, že daňový systém s nízkými 
sazbami spočívající na širší daňové 
základně a umožňující ve výjimečných 
případech diskreční osvobození od daně, je 
prvním krokem motivujícím k dodržování 
daňové disciplíny; zdůrazňuje potřebu 
motivačních opatření, aby investoři posílili 
své zapojení do projektů, které mají 
pozitivní místní dopad v hospodářské 
a sociální oblasti a v oblasti životního 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Joe Higgins

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že je nezbytný daňový 
systém s nízkými sazbami spočívající na 
širší daňové základně a vylučující jakékoli 
diskreční osvobození od daně a daňové 
preference, zejména u těžebního průmyslu; 
zdůrazňuje potřebu motivačních opatření, 
aby investoři posílili své zapojení do 
projektů, které mají pozitivní místní dopad 
v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti 

4. domnívá se, že je nezbytný daňový
systém s nízkými sazbami pro skupiny s 
nízkými a středně vysokými příjmy 
spočívající na širší daňové základně 
a vylučující jakékoli diskreční osvobození 
od daně a daňové preference, zejména 
u těžebního průmyslu; zdůrazňuje potřebu 
veřejných investic do projektů, které mají 
pozitivní místní dopad v hospodářské 
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životního prostředí; a sociální oblasti a v oblasti životního 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Harlem Désir

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že je nezbytný daňový 
systém s nízkými sazbami spočívající na 
širší daňové základně a vylučující jakékoli 
diskreční osvobození od daně a daňové 
preference, zejména u těžebního průmyslu; 
zdůrazňuje potřebu motivačních opatření, 
aby investoři posílili své zapojení do 
projektů, které mají pozitivní místní dopad 
v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti 
životního prostředí;

4. domnívá se, že je nezbytný daňový 
systém s nízkými sazbami spočívající na 
širší daňové základně a vylučující jakékoli 
diskreční osvobození od daně a daňové 
preference, zejména u těžebního průmyslu; 
zdůrazňuje potřebu motivačních opatření, 
aby investoři posílili své zapojení do 
projektů, které mají pozitivní místní dopad 
v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti 
životního prostředí, aniž by to umožňovalo 
vznik nějaké formy daňového dumpingu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Návrh stanoviska
Bod 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. se znepokojením konstatuje, že vlády v 
rozvojových zemích ve snaze přilákat 
zahraniční investice často nabízejí 
osvobození od daní v délce až deseti či více 
let a také bezplatné poskytování veřejných 
služeb; vyzývá Komisi, aby koncipovala 
mechanismus základní odpovědnosti při 
odvádění daní pro investory se sídlem v 
EU v rámci nové investiční politiky EU a 
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mezinárodních dohod o investicích mezi 
EU a třetími zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. velmi rozšířenou praxi, kdy zahraniční 
společnosti investující zvláště v zemích s 
bohatými přírodními zdroji uplácejí 
veřejné činitele, aby získaly pod cenou 
licence a byly osvobozeny od daně z 
příjmů, pokládá za ten nejškodlivější 
faktor brzdící rozvoj některých z 
nejchudších zemí; velmi oceňuje nový 
americký zákon z července 2010 (Doddův 
a Frankův zákon o reformě Wall Streetu a 
ochraně spotřebitele), který ukládá všem 
ropným, plynárenským a těžebním 
společnostem registrovaným u americké 
Komise pro burzu a cenné papíry 
povinnost zveřejňovat, kolik odvádějí 
cizím zemím a vládě USA; vyzývá Komisi, 
aby podobný systém „řekni, kolik platíš“ 
doporučila členským státům EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Joe Higgins

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že rozvoj účinného 
daňového systému musí být jedním ze 

5. domnívá se, že rozvoj účinného 
daňového systému, který nediskriminuje 
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záměrů nové investiční politiky EU 
v rozvojových zemích s cílem vytvořit 
lepší prostředí, které bude vhodnější pro 
soukromé zahraniční a vnitrostátní 
investice, a vytvořit podmínky pro 
účinnější mezinárodní pomoc; připomíná, 
že investiční politika EU musí podporovat 
inovace, efektivnost veřejných služeb, 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru a předávání znalostí s cílem 
podporovat růst;

osoby s nízkými a středně vysokými 
příjmy, a zavádí tudíž progresivní zdanění 
a daně ze zisků společností, které musí být 
odváděny v zemi, v níž zisky vznikly, musí 
být jedním ze záměrů nové investiční 
politiky EU v rozvojových zemích s cílem 
vytvořit lepší prostředí, které bude 
vhodnější pro zahraniční a vnitrostátní 
veřejné investice v zájmu udržitelného 
rozvoje, transferu znalostí a odstraňování 
chudoby, a vytvořit podmínky pro 
účinnější mezinárodní pomoc; 

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Syed Kamall

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že rozvoj účinného 
daňového systému musí být jedním ze 
záměrů nové investiční politiky EU 
v rozvojových zemích s cílem vytvořit lepší
prostředí, které bude vhodnější pro 
soukromé zahraniční a vnitrostátní 
investice, a vytvořit podmínky pro 
účinnější mezinárodní pomoc; připomíná, 
že investiční politika EU musí podporovat 
inovace, efektivnost veřejných služeb, 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru a předávání znalostí s cílem 
podporovat růst;

5. domnívá se, že rozvoj účinného 
daňového systému v rozvojových zemích se 
musí stát páteří jejich veřejných financí;
domnívá se, že nová investiční politika EU 
v rozvojových zemích by měla přispět k 
vytvoření lepšího prostředí, které bude 
vhodnější pro soukromé zahraniční 
a vnitrostátní investice, a vytvořit 
podmínky pro účinnější mezinárodní 
pomoc; připomíná, že investiční politika 
EU se musí zaměřovat na rozvoj MSP, mj. 
prostřednictvím mikroúvěrů, musí 
podporovat inovace, efektivnost veřejných 
služeb, partnerství veřejného a soukromého 
sektoru a předávání znalostí s cílem 
podporovat růst;

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Marielle De Sarnez

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. připomíná, že ačkoli se pozitivní 
účinky dohod EPA projeví teprve v 
dlouhodobém horizontu, dojde ke ztrátám 
příjmů, které jsou okamžitým důsledkem 
snížení celních sazeb;

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Marielle De Sarnez

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje nutnost přijmout nezbytná 
opatření s cílem kompenzovat ztrátu 
příjmů v důsledku toho, že dovozy výrobků 
ze třetích zemí podléhající clu budou 
nahrazeny dovozy evropských výrobků, 
které jsou od cla osvobozeny;

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. je znepokojen rozšířením a objemem 
úniků kapitálu do daňových rájů a tím, že 
se na nich podílejí občané s velmi 
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vysokými příjmy a vládní činitelé z 
rozvojových zemí; vyzývá členské státy 
OECD, aby doporučily další opatření k 
zajištění transparentnosti pro banky a 
finanční instituce, pokud jde držení účtů v 
zahraničí; vyzývá Komisi, aby při svých 
jednáních s rozvojovými zeměmi o 
liberalizaci finančních služeb v rámci 
dohod o volném obchodu respektovaly 
vnitrostátní regulační svobodu, což by 
umožnilo kontroly kapitálu;     

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Syed Kamall

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k tomu, aby byl v rámci dohod 
o hospodářském partnerství vytvořen 
mechanismus nezávislé kontroly pro 
hodnocení čistého fiskálního dopadu 
odstranění cel a současně pokroku, jehož 
bylo dosaženo v oblasti daňových reforem 
v každé zemi; vyzývá k zavedení 
ustanovení, jehož cílem bude povinná
celková revize každé dohody 
o hospodářském partnerství po pěti letech 
a které umožní případnou změnu 
ustanovení dohody podle takto zjištěných 
potřeb.

6. vyzývá k tomu, aby byl v rámci dohod 
o hospodářském partnerství vytvořen 
mechanismus nezávislé kontroly pro 
hodnocení čistého fiskálního dopadu 
odstranění cel a současně pokroku, jehož 
bylo dosaženo v oblasti daňových reforem 
v každé zemi; vyzývá k povinnému 
hodnocení pokroku jednotlivých zemí při 
provádění daňových reforem nebo 
účinného výběru daní v souladu s 
nejnovějšími aktualizacemi vzorové 
úmluvy OECD o daních z příjmu a 
majetku.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Daniel Caspary

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k tomu, aby byl v rámci dohod 
o hospodářském partnerství vytvořen 
mechanismus nezávislé kontroly pro 
hodnocení čistého fiskálního dopadu 
odstranění cel a současně pokroku, jehož 
bylo dosaženo v oblasti daňových reforem 
v každé zemi; vyzývá k zavedení 
ustanovení, jehož cílem bude povinná 
celková revize každé dohody 
o hospodářském partnerství po pěti letech 
a které umožní případnou změnu 
ustanovení dohody podle takto zjištěných 
potřeb.

6. vyzývá k tomu, aby byl v rámci dohod 
o hospodářském partnerství vytvořen 
mechanismus nezávislé kontroly pro 
hodnocení čistého fiskálního dopadu 
odstranění cel a současně pokroku, jehož 
bylo dosaženo v oblasti daňových reforem 
v každé zemi;

Or. de

Pozměňovací návrh 25
Joe Higgins

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k tomu, aby byl v rámci dohod 
o hospodářském partnerství vytvořen 
mechanismus nezávislé kontroly pro 
hodnocení čistého fiskálního dopadu 
odstranění cel a současně pokroku, jehož 
bylo dosaženo v oblasti daňových reforem 
v každé zemi; vyzývá k zavedení 
ustanovení, jehož cílem bude povinná 
celková revize každé dohody 
o hospodářském partnerství po pěti letech 
a které umožní případnou změnu 
ustanovení dohody podle takto zjištěných 
potřeb.

6. vyzývá k tomu, aby byl vytvořen 
mechanismus nezávislé kontroly pro 
hodnocení čistého fiskálního dopadu 
odstranění cel a současně pokroku, jehož 
bylo dosaženo v oblasti daňových reforem 
v každé zemi; vyzývá k zavedení 
ustanovení, jehož cílem bude povinná 
celková revize každé dohody 
o hospodářském partnerství po třech letech 
a které umožní změnu ustanovení dohody v 
zájmu odstraňování chudoby, 
udržitelného rozvoje a regionální 
integrace.  

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Marielle De Sarnez

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá k tomu, aby byl v rámci dohod 
o hospodářském partnerství vytvořen 
mechanismus nezávislé kontroly pro 
hodnocení čistého fiskálního dopadu 
odstranění cel a současně pokroku, jehož 
bylo dosaženo v oblasti daňových reforem 
v každé zemi; vyzývá k zavedení 
ustanovení, jehož cílem bude povinná 
celková revize každé dohody 
o hospodářském partnerství po pěti letech 
a které umožní případnou změnu 
ustanovení dohody podle takto zjištěných 
potřeb;

6. vyzývá k tomu, aby byl v rámci dohod 
o hospodářském partnerství vytvořen 
mechanismus nezávislé kontroly pro 
hodnocení čistého fiskálního dopadu 
odstranění cel a současně pokroku, jehož 
bylo dosaženo v oblasti daňových reforem 
v jednotlivých zemích; vyzývá k zavedení 
ustanovení, jehož cílem bude povinná 
celková revize každé dohody 
o hospodářském partnerství po pěti letech 
a které umožní případnou změnu 
ustanovení dohody podle takto zjištěných 
potřeb;

Or. fr


