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Ændringsforslag 1
Joe Higgins

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. minder om, at liberaliseringen af
handlen med udviklingslandene bør have 
til formål at fremme en bæredygtig 
økonomisk vækst og udvikling i disse 
lande; konstaterer, at afskaffelsen af 
toldafgifter medfører et betydeligt fald i 
toldindtægter og bør derfor styres bedre, 
indføres gradvist og gå hånd i hånd med 
gennemførelsen af skattereformer, der gør 
det muligt at finde andre indtægter til at 
opveje tabet (moms, ejendomsskat, 
indkomstskat);

1. minder om, at handlen med 
udviklingslandene bør have til formål at 
fremme en bæredygtig økonomisk vækst 
og en social, miljømæssig og økonomisk 
forsvarlig udvikling i disse lande;
konstaterer, at afskaffelsen af toldafgifter 
medfører et fald i toldindtægter og bør 
derfor revideres og gå hånd i hånd med 
gennemførelsen af skattereformer, 
herunder progressiv indkomstskat og 
beskatning af selskabers overskud, hvilket 
er i størstedelen af befolkningerne i 
udviklingslandenes interesse; 

Or. en

Ændringsforslag 2
Syed Kamall

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. minder om, at liberaliseringen af 
handlen med udviklingslandene bør have 
til formål at fremme en bæredygtig 
økonomisk vækst og udvikling i disse 
lande; konstaterer, at afskaffelsen af 
toldafgifter medfører et betydeligt fald i 
toldindtægter og bør derfor styres bedre, 
indføres gradvist og gå hånd i hånd med 
gennemførelsen af skattereformer, der gør 
det muligt at finde andre indtægter til at 
opveje tabet (moms, ejendomsskat, 
indkomstskat);

1. minder om, at liberaliseringen af 
handlen med udviklingslandene bør 
fremme en gensidig fordelagtig
bæredygtig økonomisk vækst og udvikling 
i disse lande; konstaterer, at en afskaffelse
af toldafgifter i udviklingslandene bedst 
kan gennemføres parallelt med 
skattereformer, der gør det muligt at finde 
andre indtægtskilder til de offentlige 
budgetter til at opveje tabet i toldindtægter 
(moms, ejendomsskat, indkomstskat);
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Or. en

Ændringsforslag 3
Harlem Désir

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. minder om, at liberaliseringen af 
handlen med udviklingslandene bør have 
til formål at fremme en bæredygtig 
økonomisk vækst og udvikling i disse 
lande; konstaterer, at afskaffelsen af 
toldafgifter medfører et betydeligt fald i 
toldindtægter og bør derfor styres bedre, 
indføres gradvist og gå hånd i hånd med 
gennemførelsen af skattereformer, der gør 
det muligt at finde andre indtægter til at 
opveje tabet (moms, ejendomsskat, 
indkomstskat);

1. minder om, at udviklingen i 
samhandlen med udviklingslandene bør 
have til formål at fremme en bæredygtig 
økonomisk vækst og udvikling i disse 
lande; konstaterer, at afskaffelsen af 
toldafgifter medfører et betydeligt fald i 
toldindtægter og bør derfor styres bedre, 
indføres gradvist og gå hånd i hånd med 
gennemførelsen af skattereformer, der gør 
det muligt at finde andre indtægter til at 
opveje tabet (moms, ejendomsskat, 
indkomstskat);

Or. fr

Ændringsforslag 4
Syed Kamall

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. opfordrer til, at der systematisk inden for 
rammerne af de økonomiske 
partnerskabsaftaler iværksættes 
foranstaltninger til støtte for 
skattereformer, navnlig i form af materiel 
bistand (it-systemer) og organisatorisk 
bistand (juridisk og skattemæssig 
uddannelse af personale i 
skatteforvaltningen); understreger behovet 
for en særlig indsats i de afrikanske 
lande, der stadig ikke modtager langsigtet 

2. opfordrer til, at der systematisk inden for 
rammerne af de økonomiske 
partnerskabsaftaler iværksættes 
foranstaltninger til støtte for skattereformer 
i udviklingslande, navnlig i form af 
materiel bistand (it-systemer) og 
organisatorisk bistand (juridisk og 
skattemæssig uddannelse af personale i 
skatteforvaltningen); understreger behovet 
for, at udviklingslandene selv øger deres 
indsats på skatteområdet, navnlig med 
hensyn til skatteopkrævning og 
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støtte med hensyn til skatteforhold; bekæmpelse af skatteunddragelse, hvilket 
er af afgørende betydning for en 
forsvarlig finanspolitik; 

Or. en

Ændringsforslag 5
Joe Higgins

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. opfordrer til, at der systematisk inden 
for rammerne af de økonomiske 
partnerskabsaftaler iværksættes 
foranstaltninger til støtte for 
skattereformer, navnlig i form af materiel 
bistand (it-systemer) og organisatorisk 
bistand (juridisk og skattemæssig 
uddannelse af personale i 
skatteforvaltningen); understreger behovet 
for en særlig indsats i de afrikanske lande, 
der stadig ikke modtager langsigtet støtte 
med hensyn til skatteforhold;

2. opfordrer til, at der systematisk ydes
materiel bistand (it-systemer) og 
organisatorisk bistand (juridisk og 
skattemæssig uddannelse af personale i 
skatteforvaltningen), såfremt et 
udviklingsland anmoder herom;
understreger behovet for en særlig indsats i 
de afrikanske lande, der stadig ikke 
modtager langsigtet støtte med hensyn til 
skatteforhold;

Or. en

Ændringsforslag 6
Marielle De Sarnez

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. opfordrer til, at der systematisk inden for 
rammerne af de økonomiske 
partnerskabsaftaler iværksættes 
foranstaltninger til støtte for 
skattereformer, navnlig i form af materiel 
bistand (it-systemer) og organisatorisk 
bistand (juridisk og skattemæssig 

2. opfordrer til, at der systematisk inden for 
rammerne af de økonomiske 
partnerskabsaftaler iværksættes 
foranstaltninger til støtte for 
skattereformer, navnlig i form af materiel 
bistand (it-systemer) og organisatorisk 
bistand (juridisk og skattemæssig 
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uddannelse af personale i 
skatteforvaltningen); understreger behovet 
for en særlig indsats i de afrikanske lande, 
der stadig ikke modtager langsigtet støtte 
med hensyn til skatteforhold;

uddannelse af personale i 
skatteforvaltningen); understreger behovet 
for en særlig indsats i de afrikanske lande, 
der stadig ikke modtager langsigtet støtte 
med hensyn til skatteforhold; minder om 
behovet for, at der på europæisk og 
internationalt plan træffes de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at 
bekæmpe skattely og ulovlig kapitalflugt i 
overensstemmelse med de forpligtelser, 
der bl.a. blev indgået af G20;

Or. fr

Ændringsforslag 7
Syed Kamall

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. gentager behovet for at styrke 
sammenhængen mellem EU’s udviklings-
og handelspolitik; minder om, at krisen har
øget udsvingene i råvarepriserne, bremset
kapitalstrømmene og udhulet bistanden til 
udviklingslandene; understreger i denne 
forbindelse, at indførelsen af et effektivt 
beskatningssystem, der kan mindske 
udviklingslandenes afhængighed af hjælp 
udefra og af andre uforudsigelige 
pengestrømme fra udlandet, udgør en 
prioritet;

3. gentager behovet for at styrke 
sammenhængen mellem EU’s udviklings-
og handelspolitik; minder om, at mens 
krisen kan have øget udsvingene i 
råvarepriserne og forårsaget en 
mindskelse af kapitalstrømmene til 
udviklingslandene, så er EU og dets 
medlemsstater stadig den største 
udviklingsbistandsdonor med 56 % af den 
samlede udviklingsbistand i verden til en 
værdi af 49 mia. EUR i 2009; 
understreger i denne forbindelse, at 
indførelsen af et effektivt 
beskatningssystem, der kan mindske 
afhængighed af hjælp udefra og af andre 
uforudsigelige pengestrømme fra udlandet, 
burde være en prioritet for 
udviklingslandene;

Or. en
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Ændringsforslag 8
Joe Higgins

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. gentager behovet for at styrke 
sammenhængen mellem EU’s udviklings-
og handelspolitik; minder om, at krisen har 
øget udsvingene i råvarepriserne, bremset 
kapitalstrømmene og udhulet bistanden til 
udviklingslandene; understreger i denne 
forbindelse, at indførelsen af et effektivt 
beskatningssystem, der kan mindske 
udviklingslandenes afhængighed af hjælp 
udefra og af andre uforudsigelige 
pengestrømme fra udlandet, udgør en 
prioritet;

3. gentager behovet for at styrke 
sammenhængen mellem EU’s udviklings-
og handelspolitik; minder om, at krisen har 
øget udsvingene i råvarepriserne, bremset 
kapitalstrømmene og udhulet bistanden til 
udviklingslandene; understreger i denne 
forbindelse, at indførelsen af et effektivt 
beskatningssystem, der fritager 
lavindkomster fra skat, ikke er 
diskriminerende for mennesker i 
mellemindkomstklassen og kan mindske 
udviklingslandenes afhængighed af 
internationale finansielle institutioner og 
andre uforudsigelige pengestrømme fra 
udlandet, udgør en prioritet;

Or. en

Ændringsforslag 9
Daniel Caspary

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. gentager behovet for at styrke 
sammenhængen mellem EU’s udviklings-
og handelspolitik; minder om, at krisen har 
øget udsvingene i råvarepriserne, bremset
kapitalstrømmene og udhulet bistanden til 
udviklingslandene; understreger i denne 
forbindelse, at indførelsen af et effektivt 
beskatningssystem, der kan mindske 
udviklingslandenes afhængighed af hjælp 
udefra og af andre uforudsigelige 
pengestrømme fra udlandet, udgør en 
prioritet;

3. gentager behovet for at styrke 
sammenhængen mellem EU’s udviklings-
og handelspolitik; minder om, at krisen har 
øget udsvingene i råvarepriserne og 
svækket kapitalstrømmene og bistanden til 
udviklingslandene; understreger i denne 
forbindelse, at indførelsen af et effektivt 
beskatningssystem, der kan mindske 
udviklingslandenes afhængighed af hjælp 
udefra og af andre uforudsigelige 
pengestrømme fra udlandet, udgør en 
prioritet;
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Or. de

Ændringsforslag 10
Marielle De Sarnez

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. understreger, at skatteindtægter ikke 
skal betragtes som et alternativ til 
udlandsbistand, men som en integreret del 
af de offentlige indtægter, der letter disse 
landes udvikling;

Or. fr

Ændringsforslag 11
Harlem Désir

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. minder om, at skatteunddragelse i 
skattely udgør et betydeligt økonomisk 
tab, navnlig for udviklingslandene, og at 
bekæmpelse af skattely er et af EU's 
prioriterede områder med henblik på 
effektivt at hjælpe udviklingslandene med 
at få adgang til deres skatteindtægter;

Or. fr

Ændringsforslag 12
Harlem Désir

Udkast til udtalelse
Punkt 3 b (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3b. mener, at det er nødvendigt, at OECD 
udarbejder nye retningslinjer for 
anvendelse af interne afregningspriser, 
der er et vigtigt redskab til at sikre, at 
visse multinationale selskaber ikke 
overfører deres overskud til lande med de 
mest favorable skatteordninger, og tvinger 
dem til at betale deres skatter i de lande -
herunder udviklingslande - hvor de reelt 
har skabt deres overskud; 

Or. fr

Ændringsforslag 13
Syed Kamall

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. mener, at det er af afgørende betydning 
med skattesystemer med en lav 
skatteprocent, der bygger på et udvidet 
skatteberegningsgrundlag og udelukker
vilkårlige skattefritagelser og -
præferencer, navnlig for 
udvindingsindustrien; understreger 
behovet for foranstaltninger, der tilskynder 
investorerne til at styrke deres deltagelse i 
projekter, der har positive lokale virkninger 
på økonomisk, social og miljømæssig plan;

4. mener, at skattesystemer med en lav 
skatteprocent, der bygger på et udvidet 
skatteberegningsgrundlag og tillader
vilkårlige skattefritagelser i særlige 
tilfælde, er et første skridt hen mod at 
fremme skattedisciplin; understreger 
behovet for foranstaltninger, der tilskynder 
investorerne til at styrke deres deltagelse i 
projekter, der har positive lokale virkninger 
på økonomisk, social og miljømæssig plan;

Or. en

Ændringsforslag 14
Joe Higgins

Udkast til udtalelse
Punkt 4
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. mener, at det er af afgørende betydning 
med skattesystemer med en lav 
skatteprocent, der bygger på et udvidet 
skatteberegningsgrundlag og udelukker 
vilkårlige skattefritagelser og -præferencer, 
navnlig for udvindingsindustrien;
understreger behovet for foranstaltninger, 
der tilskynder investorerne til at styrke 
deres deltagelse i projekter, der har 
positive lokale virkninger på økonomisk, 
social og miljømæssig plan;

4. mener, at det er af afgørende betydning 
med skattesystemer med en lav 
skatteprocent for lav- og 
mellemindkomster, der bygger på et 
udvidet skatteberegningsgrundlag og 
udelukker vilkårlige skattefritagelser og -
præferencer, navnlig for 
udvindingsindustrien; understreger behovet 
for offentlige investeringer i projekter, der 
har positive lokale virkninger på 
økonomisk, social og miljømæssig plan;

Or. en

Ændringsforslag 15
Harlem Désir

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. mener, at det er af afgørende betydning 
med skattesystemer med en lav 
skatteprocent, der bygger på et udvidet 
skatteberegningsgrundlag og udelukker 
vilkårlige skattefritagelser og -præferencer, 
navnlig for udvindingsindustrien;
understreger behovet for foranstaltninger, 
der tilskynder investorerne til at styrke 
deres deltagelse i projekter, der har positive 
lokale virkninger på økonomisk, social og 
miljømæssig plan;

4. mener, at det er af afgørende betydning 
med skattesystemer med en lav 
skatteprocent, der bygger på et udvidet 
skatteberegningsgrundlag og udelukker 
vilkårlige skattefritagelser og -præferencer, 
navnlig for udvindingsindustrien;
understreger behovet for foranstaltninger, 
der tilskynder investorerne til at styrke 
deres deltagelse i projekter, der har positive 
lokale virkninger på økonomisk, social og 
miljømæssig plan, samtidig med at der
ikke skabes mulighed for en form for 
skattedumping;

Or. fr
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Ændringsforslag 16
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. bemærker med beklagelse, at 
regeringer i udviklingslande for at 
tiltrække udenlandske investeringer ofte 
tilbyder skattefritagelse i ti eller flere år 
samt gratis levering af offentlig service;
opfordrer Kommissionen til at udarbejde 
en grundlæggende 
ansvarliggørelsesmekanisme for EU-
baserede investorers skattebetalinger 
inden for rammerne af EU’s nye 
investeringspolitik og EU’s internationale 
investeringsaftaler med tredjelande;

Or. en

Ændringsforslag 17
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Udkast til udtalelse
Punkt 4 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4b. henviser til den udbredte praksis 
blandt udenlandske selskaber, der navnlig 
investerer i ressourcerige lande, med at 
bestikke offentlige embedsmænd med 
henblik på at opnå tilladelser til underpris 
og skattefritagelser for indtægter, hvilket 
udgør den ene mest skadelige faktor for 
udviklingen i nogle af de fattigste lande; 
bifalder den nye lov i USA fra juli 2010 
(Dodd-Frank Wall Street Reform and 
Consumer Protection Act), der kræver, at 
alle olie-, gas- og mineselskaber, der er 
registreret hos U.S. Securities and 
Exchange Commission, offentliggør, hvor 
meget de betaler til udlandet og til USA; 
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opfordrer Kommissionen til at anbefale et 
tilsvarende “offentliggør, hvad du 
betaler”-ordning til EU's medlemsstater;

Or. en

Ændringsforslag 18
Joe Higgins

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at udviklingen af et effektivt 
skattesystem bør være en af 
målsætningerne for EU’s nye 
investeringspolitik i udviklingslandene 
med henblik på at skabe et gunstigere miljø 
for private udenlandske og nationale 
investeringer og skabe betingelserne for en 
mere effektiv international bistand; minder 
om, at EU’s investeringspolitik bør 
fremme innovation, en effektiv offentlig 
forvaltning, offentlige-private 
partnerskaber og overførsel af viden med 
henblik på at fremme vækst;

5. mener, at udviklingen af et effektivt 
skattesystem, der ikke diskriminerer lav-
og mellemindkomster og således indfører 
progressiv beskatning og skatter på 
selskabsoverskud, der skal betales i det 
land, hvor overskuddet oparbejdes, bør 
være en af målsætningerne for EU’s nye 
investeringspolitik i udviklingslandene 
med henblik på at skabe et gunstigere miljø 
for udenlandske og nationale offentlige 
investeringer med hensyn til bæredygtig 
udvikling, videnoverførsel og udryddelse 
af fattigdom og skabe betingelserne for en 
mere effektiv international bistand

Or. en

Ændringsforslag 19
Syed Kamall

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. mener, at udviklingen af et effektivt 
skattesystem bør være en af 
målsætningerne for EU’s nye 
investeringspolitik i udviklingslandene 
med henblik på at skabe et gunstigere 

5. mener, at udviklingen af et effektivt 
skattesystem i udviklingslande bør udgøre 
rygraden af deres offentlige finanser; 
mener, at EU’s nye investeringspolitik i 
udviklingslandene bør medvirke til at 
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miljø for private udenlandske og nationale 
investeringer og skabe betingelserne for en 
mere effektiv international bistand; minder 
om, at EU’s investeringspolitik bør fremme 
innovation, en effektiv offentlig 
forvaltning, offentlige-private 
partnerskaber og overførsel af viden med 
henblik på at fremme vækst;

skabe et gunstigere miljø for private 
udenlandske og nationale investeringer og 
skabe betingelserne for en mere effektiv 
international bistand; minder om, at EU’s 
investeringspolitik bør fokusere på 
udvikling af SMV’er, herunder via 
mikrokreditter, fremme innovation, en 
effektiv offentlig forvaltning, offentlige-
private partnerskaber og overførsel af 
viden med henblik på at fremme vækst;

Or. en

Ændringsforslag 20
Marielle De Sarnez

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. minder om, at hvor de positive 
konsekvenser af de økonomiske 
partnerskabsaftaler vil kunne mærkes på 
lang sigt, så vil tab af indtægter fra 
nedbringelse af toldsatser have en 
umiddelbar virkning;

Or. fr

Ændringsforslag 21
Marielle De Sarnez

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. understreger behovet for at træffe de 
nødvendige foranstaltninger med henblik 
på at udligne tabet af indtægter, der 
kommer fra import af europæiske 
produkter, der er undtaget told, i stedet for 
import fra tredjelande, som normalt ville 
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have været pålagt told;

Or. fr

Ændringsforslag 22
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. er bekymret over udbredelsen og 
størrelsen af kapitalflugt til skattely, der 
involverer indkomststærke borgere og 
statslige embedsmænd i udviklingslande; 
opfordrer OECD’s medlemsstater til at 
anbefale yderligere 
gennemsigtighedsforanstaltninger for 
banker og penge- og 
finansieringsinstitutter med hensyn til 
beholdningen i udenlandske konti; 
opfordrer Kommissionen til at tage 
hensyn til landenes ret til selv at fastsætte 
egne bestemmelser under forhandlinger 
med udviklingslande om liberalisering af 
finansielle tjenester i forbindelse med 
frihandelsaftaler med henblik på at sikre 
kontrol med kapitalbevægelser;

Or. en

Ændringsforslag 23
Syed Kamall

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer til, at der inden for rammerne 
af de økonomiske partnerskabsaftaler 
etableres en uafhængig kontrolmekanisme, 
der skal undersøge den skattemæssige 

6. opfordrer til, at der inden for rammerne 
af de økonomiske partnerskabsaftaler 
etableres en uafhængig kontrolmekanisme, 
der skal undersøge den skattemæssige 
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nettovirkning af afskaffelsen af told samt 
de fremskridt, der er sket med hensyn til 
skattereformer i hvert enkelt land;
opfordrer til, at der indsættes en 
bestemmelse om en obligatorisk samlet
revision af alle økonomiske 
partnerskabsaftaler efter fem år, hvilket 
vil give mulighed for at ændre i aftalens 
bestemmelser alt efter de påviste behov.

nettovirkning af afskaffelsen af told samt 
de fremskridt, der er sket med hensyn til 
skattereformer i hvert enkelt land;
opfordrer til, at der foretages en 
obligatorisk revision af individuelle landes 
fremskridt med hensyn til gennemførelse 
af skattereformer eller effektiv 
skatteinddrivelse i overensstemmelse med 
de seneste ændringer i OECD’s 
modelbeskatningsoverenskomst 
vedrørende indkomst og formue;

Or. en

Ændringsforslag 24
Daniel Caspary

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer til, at der inden for rammerne 
af de økonomiske partnerskabsaftaler 
etableres en uafhængig kontrolmekanisme, 
der skal undersøge den skattemæssige 
nettovirkning af afskaffelsen af told samt 
de fremskridt, der er sket med hensyn til 
skattereformer i hvert enkelt land;
opfordrer til, at der indsættes en 
bestemmelse om en obligatorisk samlet 
revision af alle økonomiske 
partnerskabsaftaler efter fem år, hvilket 
vil give mulighed for at ændre i aftalens 
bestemmelser alt efter de påviste behov.

6. opfordrer til, at der inden for rammerne 
af de økonomiske partnerskabsaftaler 
etableres en uafhængig kontrolmekanisme, 
der skal undersøge den skattemæssige 
nettovirkning af afskaffelsen af told samt 
de fremskridt, der er sket med hensyn til 
skattereformer i hvert enkelt land;

Or. de

Ændringsforslag 25
Joe Higgins

Udkast til udtalelse
Punkt 6
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer til, at der inden for rammerne 
af de økonomiske partnerskabsaftaler
etableres en uafhængig kontrolmekanisme, 
der skal undersøge den skattemæssige 
nettovirkning af afskaffelsen af told samt 
de fremskridt, der er sket med hensyn til 
skattereformer i hvert enkelt land;
opfordrer til, at der indsættes en 
bestemmelse om en obligatorisk samlet 
revision af alle økonomiske 
partnerskabsaftaler efter fem år, hvilket vil 
give mulighed for at ændre i aftalens 
bestemmelser alt efter de påviste behov.

6. opfordrer til, at der etableres en 
uafhængig kontrolmekanisme, der skal 
undersøge den skattemæssige nettovirkning 
af afskaffelsen af told samt de fremskridt, 
der er sket med hensyn til skattereformer i 
hvert enkelt land; opfordrer til, at der 
indsættes en bestemmelse om en 
obligatorisk samlet revision af alle 
økonomiske partnerskabsaftaler efter tre år, 
hvilket vil give mulighed for at ændre i 
aftalens bestemmelser af hensyn til 
udryddelse af fattigdom, bæredygtig 
udvikling og regional integration.  

Or. en

Ændringsforslag 26
Marielle De Sarnez

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. opfordrer til, at der inden for rammerne 
af de økonomiske partnerskabsaftaler 
etableres en uafhængig kontrolmekanisme, 
der skal undersøge den skattemæssige 
nettovirkning af afskaffelsen af told samt 
de fremskridt, der er sket med hensyn til 
skattereformer i hvert enkelt land;
opfordrer til, at der indsættes en 
bestemmelse om en obligatorisk samlet 
revision af alle økonomiske 
partnerskabsaftaler efter fem år, hvilket vil 
give mulighed for at ændre i aftalens 
bestemmelser alt efter de påviste behov.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr


