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Muudatusettepanek 1
Joe Higgins

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et arenguriikidega 
toimuva kaubavahetuse liberaliseerimise
eesmärk peab olema nende riikide püsiva 
majanduskasvu ja arengu soodustamine;
märgib, et tollimaksu kaotamine tähendab
paratamatult tollitulude kaotamist ning 
seetõttu tuleb seda paremini kontrollida ja 
kaotada tollimaks järk-järgult ning 
rakendades maksureforme, mille abil saab 
kasutusele võtta tollimaksu kaotamist 
kompenseerivad tulud (käibemaks, maa-
ja omandimaks, ettevõtte tulumaks);

1. tuletab meelde, et arenguriikidega 
toimuva kaubavahetuse eesmärk peab 
olema nende riikide püsiva majanduskasvu 
ja sotsiaalselt, keskkonna seisukohast 
ning majanduslikult vastutustundliku
arengu soodustamine; märgib, et 
tollimaksu kaotamine tähendab tollitulude 
kaotamist ning seetõttu tuleb see uuesti 
läbi vaadata ja samaaegselt tuleb 
rakendada maksureforme arenguriikide 
elanikkonna enamiku huvides, kaasa 
arvatud sissetuleku progresseeruv 
maksustamine ja ettevõtte kasumilt võetav 
maks;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Syed Kamall

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et arenguriikidega 
toimuva kaubavahetuse liberaliseerimise 
eesmärk peab olema nende riikide püsiva
majanduskasvu ja arengu soodustamine;
märgib, et tollimaksu kaotamine tähendab 
paratamatult tollitulude kaotamist ning 
seetõttu tuleb seda paremini kontrollida ja 
kaotada tollimaks järk-järgult ning 
rakendades maksureforme, mille abil saab 
kasutusele võtta tollimaksu kaotamist 
kompenseerivad tulud (käibemaks, maa- ja 
omandimaks, ettevõtte tulumaks);

1. tuletab meelde, et arenguriikidega 
toimuva kaubavahetuse liberaliseerimine 
peaks soodustama nende riikide
vastastikku kasulikku püsivat
majanduskasvu ja arengut; märgib, et 
tollimaksu kaotamine arenguriikide poolt 
on kõige kergemini rakendatav üheaegselt 
maksureformidega, mille abil saab 
kasutusele võtta muid tuluallikaid 
(käibemaks, maa- ja omandimaks, ettevõtte 
tulumaks) et korvata riigieelarves tollitulu 
puudumine;
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Or. en

Muudatusettepanek 3
Harlem Désir

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et arenguriikidega 
toimuva kaubavahetuse liberaliseerimise
eesmärk peab olema nende riikide püsiva 
majanduskasvu ja arengu soodustamine; 
märgib, et tollimaksu kaotamine tähendab 
paratamatult tollitulude kaotamist ning 
seetõttu tuleb seda paremini kontrollida ja
kaotada tollimaks järk-järgult ning 
rakendades maksureforme, mille abil saab 
kasutusele võtta tollimaksu kaotamist 
kompenseerivad tulud (käibemaks, maa- ja 
omandimaks, ettevõtte tulumaks); 

1. tuletab meelde, et arenguriikidega 
kaubavahetuse arendamise eesmärk peab 
olema nende riikide püsiva majanduskasvu 
ja arengu soodustamine; märgib, et 
tollimaksu kaotamine tähendab 
paratamatult tollitulude kaotamist ning 
seetõttu tuleb seda paremini kontrollida ja 
kaotada tollimaks järk-järgult ning 
rakendades maksureforme, mille abil saab 
kasutusele võtta tollimaksu kaotamist 
kompenseerivad tulud (käibemaks, maa- ja 
omandimaks, ettevõtte tulumaks);

Or. fr

Muudatusettepanek 4
Syed Kamall

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub üles võtma 
majanduspartnerluslepingute raames 
süstemaatiliselt kasutusele maksureforme 
toetavad meetmed, andes eelkõige 
materiaalset (IT-süsteemid) ja 
korralduslikku abi (maksuametnike õigus-
ja maksualane koolitus); rõhutab vajadust 
teha erilisi pingutusi nende Aafrika 
riikide toetamiseks, kellele ikka veel ei 
anta maksunduse valdkonnas pikaajalist 
abi;

2. kutsub üles võtma 
majanduspartnerluslepingute raames 
süstemaatiliselt kasutusele arenguriikide
maksureforme toetavad meetmed, andes 
eelkõige materiaalset (IT-süsteemid) ja 
korralduslikku abi (maksuametnike õigus-
ja maksualane koolitus); rõhutab, et 
arenguriigid peavad ise suurendama 
jõupingutusi maksunduse valdkonnas, 
peamiselt maksude kogumisel ja võitluses 
maksudest hoidumisega, mis on tugeva 
eelarvepoliitika saavutamiseks otsustavalt 
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tähtis;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Joe Higgins

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub üles võtma 
majanduspartnerluslepingute raames
süstemaatiliselt kasutusele maksureforme 
toetavad meetmed, andes eelkõige
materiaalset (IT-süsteemid) ja 
korralduslikku abi (maksuametnike õigus-
ja maksualane koolitus); rõhutab vajadust 
teha erilisi pingutusi nende Aafrika riikide 
toetamiseks, kellele ikka veel ei anta 
maksunduse valdkonnas pikaajalist abi;

2. kutsub üles andma süstemaatiliselt 
materiaalset (IT-süsteemid) ja 
korralduslikku abi (maksuametnike õigus-
ja maksualane koolitus), kui arenguriik 
seda palub; rõhutab vajadust teha erilisi 
pingutusi nende Aafrika riikide 
toetamiseks, kellele ikka veel ei anta 
maksunduse valdkonnas pikaajalist abi;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Marielle De Sarnez

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. kutsub üles võtma 
majanduspartnerluslepingute raames 
süstemaatiliselt kasutusele maksureforme 
toetavad meetmed, andes eelkõige 
materiaalset (IT-süsteemid) ja 
korralduslikku abi (maksuametnike õigus-
ja maksualane koolitus); rõhutab vajadust 
teha erilisi pingutusi nende Aafrika riikide 
toetamiseks, kellele ikka veel ei anta 
maksunduse valdkonnas pikaajalist abi;

2. kutsub üles võtma 
majanduspartnerluslepingute raames 
süstemaatiliselt kasutusele maksureforme 
toetavad meetmed, andes eelkõige 
materiaalset (IT-süsteemid) ja 
korralduslikku abi (maksuametnike õigus-
ja maksualane koolitus); rõhutab vajadust 
teha erilisi pingutusi nende Aafrika riikide 
toetamiseks, kellele ikka veel ei anta 
maksunduse valdkonnas pikaajalist abi;
tuletab meelde vajadust võtta Euroopa 
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Liidu ja rahvusvahelisel tasandil piisavaid 
meetmeid võitluseks maksuparadiiside 
ning kapitali ebaseadusliku väljavoolu 
vastu, kooskõlas eelkõige G20 rühmituse 
võetud kohustustega;

Or. fr

Muudatusettepanek 7
Syed Kamall

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kinnitab taas vajadust parandada 
Euroopa Liidu arengupoliitika ja 
kaubanduspoliitika kooskõla; tuletab 
meelde, et kriis on suurendanud 
toormehindade kõikumist ning seetõttu on
kuivanud kokku arengumaadele suunatud
kapitali- ja abivood; rõhutab, et sellega 
seoses on esmatähtis võtta kasutusele tõhus 
maksusüsteem, et vähendada
arengumaade sõltuvust välisabist ja 
muudest erakorralistest välistest 
rahavoogudest;

3. kinnitab taas vajadust parandada 
Euroopa Liidu arengupoliitika ja 
kaubanduspoliitika kooskõla; tuletab 
meelde, et kuigi kriis võib olla
suurendanud toormehindade kõikumist 
ning seetõttu on vähenenud
arengumaadele suunatud kapitalivood, on 
Euroopa Liit tervikuna, kaasa arvatud 
selle liikmesriigid, endiselt maailma 
suurim arenguabi andja ning ELi antud 
49 miljardit eurot arenguabi moodustas 
2009. aastal 56% kogu maailma 
arenguabist; rõhutab, et sellega seoses
peaks arengumaade jaoks olema
esmatähtis võtta kasutusele tõhus 
maksusüsteem, et vähendada sõltuvust 
välisabist ja muudest erakorralistest 
välistest rahavoogudest;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Joe Higgins

Arvamuse projekt
Lõige 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kinnitab taas vajadust parandada 
Euroopa Liidu arengupoliitika ja 
kaubanduspoliitika kooskõla; tuletab 
meelde, et kriis on suurendanud 
toormehindade kõikumist ning seetõttu on 
kuivanud kokku arengumaadele suunatud 
kapitali- ja abivood; rõhutab, et sellega 
seoses on esmatähtis võtta kasutusele tõhus 
maksusüsteem, et vähendada arengumaade 
sõltuvust välisabist ja muudest 
erakorralistest välistest rahavoogudest;

3. kinnitab taas vajadust parandada 
Euroopa Liidu arengupoliitika ja 
kaubanduspoliitika kooskõla; tuletab 
meelde, et kriis on suurendanud 
toormehindade kõikumist ning seetõttu on 
kuivanud kokku arengumaadele suunatud 
kapitali- ja abivood; rõhutab, et sellega 
seoses on esmatähtis võtta kasutusele tõhus 
maksusüsteem, kus madala sissetulekuga 
inimesed on maksudest vabastatud ning 
keskmise sissetulekuga inimesi ei 
diskrimineerita, et vähendada 
arengumaade sõltuvust rahvusvahelistest 
finantsinstitutsioonidest ja muudest 
erakorralistest välistest rahavoogudest;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Daniel Caspary

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kinnitab taas vajadust parandada 
Euroopa Liidu arengupoliitika ja 
kaubanduspoliitika kooskõla; tuletab 
meelde, et kriis on suurendanud 
toormehindade kõikumist ning seetõttu on 
kuivanud kokku arengumaadele suunatud 
kapitali- ja abivood; rõhutab, et sellega 
seoses on esmatähtis võtta kasutusele tõhus 
maksusüsteem, et vähendada arengumaade 
sõltuvust välisabist ja muudest 
erakorralistest välistest rahavoogudest;

3. kinnitab taas vajadust parandada 
Euroopa Liidu arengupoliitika ja 
kaubanduspoliitika kooskõla; tuletab 
meelde, et kriis on suurendanud 
toormehindade kõikumist ning seetõttu on 
nõrgenenud arengumaadele suunatud 
kapitali- ja abivood; rõhutab, et sellega 
seoses on esmatähtis võtta kasutusele tõhus 
maksusüsteem, et vähendada arengumaade 
sõltuvust välisabist ja muudest 
erakorralistest välistest rahavoogudest;

Or. de
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Muudatusettepanek 10
Marielle De Sarnez

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et maksutulu ei tule pidada 
välisabi alternatiiviks, vaid riigitulude 
üheks koostisosaks, mis võimaldab antud 
riigi arengut;

Or. fr

Muudatusettepanek 11
Harlem Désir

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. tuletab meelde, et maksudest 
hoidumine maksuparadiisides kujutab 
endast eriti arenguriikidele tõsist 
finantskaotust ning võitlus 
maksuparadiiside vastu on üks ELi 
peamisi ülesandeid eesmärgiga aidata 
arenguriikidel riigi rahandust korraldada;

Or. fr

Muudatusettepanek 12
Harlem Désir

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. toetab seisukohta, et OECD peab 
koostama uued siirdehindade suunised, 
mis on hädavajalikud, et takistada 
teatavaid rahvusvahelisi ettevõtteid 
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viimast oma kasumit riikidesse, kus 
maksutingimused on soodsamad, ning 
suunata neid maksma makse nendes 
riikides, sealhulgas arenguriikides, kus 
nad kasumi teenisid;

Or. fr

Muudatusettepanek 13
Syed Kamall

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et tuleb töötada välja 
madala maksumääraga maksusüsteem, mis 
põhineb ulatuslikumal maksubaasil ja mille 
puhul on välistatud suvalised 
maksuvabastused ja -soodustused, 
eelkõige kaevandustööstusele ettenähtud 
maksuvabastused ja -soodustused; rõhutab 
vajadust pakkuda stiimuleid, et investorid 
suurendaksid oma osalust projektides, 
millel on positiivne majanduslik, sotsiaalne 
ja keskkonnamõju kohalikul tasandil;

4. on seisukohal, et tuleb töötada välja 
madala maksumääraga maksusüsteem, mis 
põhineb ulatuslikumal maksubaasil ja
võimaldab erandjuhtudel omal 
äranägemisel tehtavaid maksuvabastusi, 
sest see on esimene samm 
maksudistsipliinist kinnipidamise poole;
rõhutab vajadust pakkuda stiimuleid, et 
investorid suurendaksid oma osalust 
projektides, millel on positiivne 
majanduslik, sotsiaalne ja keskkonnamõju 
kohalikul tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Joe Higgins

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et tuleb töötada välja 
madala maksumääraga maksusüsteem, mis 
põhineb ulatuslikumal maksubaasil ja mille 
puhul on välistatud suvalised 
maksuvabastused ja -soodustused, eelkõige 

4. on seisukohal, et tuleb töötada välja 
madala ja keskmise sissetulekuga inimeste 
jaoks madala maksumääraga 
maksusüsteem, mis põhineb ulatuslikumal 
maksubaasil ja mille puhul on välistatud 
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kaevandustööstusele ettenähtud 
maksuvabastused ja -soodustused; rõhutab
vajadust pakkuda stiimuleid, et investorid 
suurendaksid oma osalust projektides, 
millel on positiivne majanduslik, sotsiaalne 
ja keskkonnamõju kohalikul tasandil;

suvalised maksuvabastused ja -
soodustused, eelkõige kaevandustööstusele 
ettenähtud maksuvabastused ja -
soodustused; rõhutab, et vajatakse riiklikke 
investeeringuid projektidesse,, millel on 
positiivne majanduslik, sotsiaalne ja 
keskkonnamõju kohalikul tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Harlem Désir

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on seisukohal, et tuleb töötada välja 
madala maksumääraga maksusüsteem, mis 
põhineb ulatuslikumal maksubaasil ja mille 
puhul on välistatud suvalised 
maksuvabastused ja -soodustused, eelkõige 
kaevandustööstusele ettenähtud 
maksuvabastused ja -soodustused; rõhutab 
vajadust pakkuda stiimuleid, et investorid 
suurendaksid oma osalust projektides, 
millel on positiivne majanduslik, sotsiaalne 
ja keskkonnamõju kohalikul tasandil;

4. on seisukohal, et tuleb töötada välja 
madala maksumääraga maksusüsteem, mis 
põhineb ulatuslikumal maksubaasil ja mille 
puhul on välistatud suvalised 
maksuvabastused ja -soodustused, eelkõige 
kaevandustööstusele ettenähtud 
maksuvabastused ja -soodustused; rõhutab 
vajadust pakkuda stiimuleid, et investorid 
suurendaksid oma osalust projektides, 
millel on positiivne majanduslik, sotsiaalne 
ja keskkonnamõju kohalikul tasandil,
pöörates samas tähelepanu sellele, et ei 
tekiks maksudumpingu võimalusi;

Or. fr

Muudatusettepanek 16
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. märgib murega, et 
välisinvesteeringute saamiseks pakuvad 
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arenguriikide valitsused sageli 
kümneaastaseid ja pikemaid 
maksuvabastusi ning tasuta avalikke 
teenuseid; palub komisjonil koostada ELi 
uue investeerimispoliitika ja ELi ning 
kolmandate riikide rahvusvaheliste 
investeerimislepingute raames ELis 
asuvate investorite jaoks põhiline 
maksude maksmise vastutusmehhanism;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. on seisukohal, et eriti 
ressursirikastesse riikidesse investeerivate 
välisfirmade seas levinud tava anda 
riigiametlikele altkäemaksu, et saada 
õiglasest hinnast odavamaid litsentse ning 
tulumaksuvabastusi, on mõnedes 
vaeseimates riikides kõige tõsisemalt 
arengut kahjustav tegur; kiidab Ameerika 
Ühendriikides 2010. aasta juulis 
vastuvõetud seadust (Dodd-Franki Wall 
Streeti reform ja tarbijakaitseseadus), kus 
nõutakse, et kõik USA väärtpaberi- ja 
börsikomisjonis registreeritud nafta-, 
gaasi- ja kaevandusettevõtjad avaldaksid, 
kui palju nad maksavad välisriikidele ja 
Ühendriikide valitsusele; palub komisjonil 
soovitada samalaadse maksete avaldamise 
kava kasutuselevõtmist ka ELi 
liikmesriikides;

Or. en
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Muudatusettepanek 18
Joe Higgins

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on seisukohal, et tõhusa maksusüsteemi 
väljatöötamine peab olema ELi uue 
arenguriikidesse investeerimise poliitika 
eesmärk, et kujundada välismaiste ja 
kohalike erainvesteeringute jaoks välja 
parem ja soodsam keskkond ning luua 
tingimused tõhusama rahvusvahelise abi 
andmiseks; tuletab meelde, et ELi 
investeerimispoliitika peab arengu 
soodustamiseks edendama innovatsiooni, 
tõhusaid avalikke teenuseid, avaliku ja 
erasektori partnerlust ning teadmiste 
vahetamist;

5. on seisukohal, et tõhusa maksusüsteemi 
väljatöötamine, kus ei diskrimineerita 
madala ja keskmise sissetulekuga inimesi 
ning seetõttu kehtestatakse progressiivne 
maksustamine ja ettevõtte tulumaks, mis 
tuleb maksta riigis, kus tulu saadi, peab 
olema ELi uue arenguriikidesse 
investeerimise poliitika üks eesmärk, et 
kujundada säästva arengu, teadmiste 
vahetamise ja vaesuse kaotamise huvides
välismaiste ja kohalike avalike 
investeeringute jaoks välja parem ja 
soodsam keskkond ning luua tingimused 
tõhusama rahvusvahelise abi andmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Syed Kamall

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on seisukohal, et tõhusa maksusüsteemi 
väljatöötamine peab olema ELi uue
arenguriikidesse investeerimise poliitika
eesmärk, et kujundada välismaiste ja 
kohalike erainvesteeringute jaoks välja 
parem ja soodsam keskkond ning luua 
tingimused tõhusama rahvusvahelise abi 
andmiseks; tuletab meelde, et ELi 
investeerimispoliitika peab arengu 
soodustamiseks edendama innovatsiooni, 
tõhusaid avalikke teenuseid, avaliku ja 
erasektori partnerlust ning teadmiste 
vahetamist;

5. on seisukohal, et tõhusa maksusüsteemi 
väljatöötamine arenguriikides peab 
kujunema nende riikliku rahanduse 
selgrooks; leiab, et ELi uus
arenguriikidesse investeerimise poliitika
peaks toetama välismaiste ja kohalike 
erainvesteeringute jaoks parema ja 
soodsama keskkonna kujundamist ning
tingimuste loomist tõhusama 
rahvusvahelise abi andmiseks; tuletab 
meelde, et ELi investeerimispoliitika peab 
arengu soodustamiseks keskenduma 
VKEde arengule, sealhulgas 
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mikrokrediidi abil, edendama 
innovatsiooni, tõhusaid avalikke teenuseid, 
avaliku ja erasektori partnerlust ning 
teadmiste vahetamist;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Marielle De Sarnez

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. tuletab meelde, et kui 
majanduspartnerluslepingute tulemused 
ilmnevad alles pika aja järel, siis tulude 
vähenemine on tollimaksude vähendamise 
vahetu tagajärg;

Or. fr

Muudatusettepanek 21
Marielle De Sarnez

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. rõhutab, et tuleb võtta meetmeid, et 
korvata tulude kaotus, mis tuleneb 
tollimaksustatavate kolmandate riikide 
toodete impordi asendamisest tollimaksust 
vabastatud Euroopa toodete impordiga;

Or. fr
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Muudatusettepanek 22
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. tunneb muret kapitali ulatusliku 
väljavoolu pärast maksuparadiisidesse, 
millega on seotud arenguriikide suure 
sissetulekuga kodanikud ning 
valitsusametnikud; palub OECD 
liikmesriikidel soovitada pankade ja 
finantsasutuste jaoks täiendavaid 
läbipaistvusmeetmeid seoses välisriikide 
kodanike kontodega; kutsub komisjoni 
arenguriikidega peetavatel läbirääkimistel 
finantsteenuste liberaliseerimise üle 
vabakaubanduslepingute raames kinni 
pidama siseriiklikust 
õigusloomevabadusest, et võimaldada 
kapitalikontrolli;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Syed Kamall

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub üles looma 
majanduspartnerluslepingute raames 
sõltumatu kontrollimehhanismi, mille abil 
hinnata tollimaksu kaotamise netomõju ja 
igas riigis maksureformide valdkonnas 
tehtud edusamme; kutsub üles lisama 
majanduspartnerluslepingutesse klausli 
lepingu täieliku ja kohustusliku 
läbivaatamise kohta iga viie aasta järel, 
mis võimaldaks muuta lepingu sätteid 
vastavalt ilmnenud vajadustele.

6. kutsub üles looma 
majanduspartnerluslepingute raames 
sõltumatu kontrollimehhanismi, mille abil 
hinnata tollimaksu kaotamise netomõju ja 
igas riigis maksureformide valdkonnas 
tehtud edusamme; nõuab iga riigi 
edusammude kohustuslikku läbivaatamist 
maksureformide rakendamise ja tõhusa 
maksukogumise valdkonnas, kooskõlas 
OECD tulu- ja kapitalimaksu 
näidiskonventsiooni uusima versiooniga; 
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Or. en

Muudatusettepanek 24
Daniel Caspary

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub üles looma 
majanduspartnerluslepingute raames 
sõltumatut kontrollimehhanismi, mille abil 
hinnata tollimaksu kaotamise netomõju ja 
igas riigis maksureformide valdkonnas 
tehtud edusamme; kutsub üles lisama 
majanduspartnerluslepingutesse klausli 
lepingu täieliku ja kohustusliku 
läbivaatamise kohta iga viie aasta järel, 
mis võimaldaks muuta lepingu sätteid 
vastavalt ilmnenud vajadustele.

6. kutsub üles looma 
majanduspartnerluslepingute raames 
sõltumatut kontrollimehhanismi, mille abil 
hinnata tollimaksu kaotamise netomõju ja 
igas riigis maksureformide valdkonnas 
tehtud edusamme.

Or. de

Muudatusettepanek 25
Joe Higgins

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub üles looma
majanduspartnerluslepingute raames
sõltumatut kontrollimehhanismi, mille abil 
hinnata tollimaksu kaotamise netomõju ja 
igas riigis maksureformide valdkonnas 
tehtud edusamme; kutsub üles lisama 
majanduspartnerluslepingutesse klauslit 
lepingu täieliku ja kohustusliku 
läbivaatamise kohta iga viie aasta järel, mis 
võimaldaks muuta lepingu sätteid vastavalt 
ilmnenud vajadustele.

6. kutsub üles looma sõltumatut 
kontrollimehhanismi, mille abil hinnata 
tollimaksu kaotamise netomõju ja igas 
riigis maksureformide valdkonnas tehtud 
edusamme; kutsub üles lisama 
majanduspartnerluslepingutesse klauslit 
lepingu täieliku ja kohustusliku 
läbivaatamise kohta iga kolme aasta järel, 
mis võimaldaks muuta lepingu sätteid
vaesuse kaotamise, säästva arengu ja 
piirkondliku integratsiooni huvides; 



PE452.593v01-00 16/16 AM\837411ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 26
Marielle De Sarnez

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub üles looma 
majanduspartnerluslepingute raames 
sõltumatut kontrollimehhanismi, mille abil 
hinnata tollimaksu kaotamise netomõju ja 
igas riigis maksureformide valdkonnas 
tehtud edusamme; kutsub üles lisama 
majanduspartnerluslepingutesse klauslit 
lepingu täieliku ja kohustusliku 
läbivaatamise kohta iga viie aasta järel, mis 
võimaldaks muuta lepingu sätteid vastavalt 
ilmnenud vajadustele.

6. kutsub üles looma 
majanduspartnerluslepingute raames 
sõltumatut kontrollimehhanismi, mille abil 
hinnata tollimaksu kaotamise netomõju ja 
igas üksikus riigis maksureformide 
valdkonnas tehtud edusamme; kutsub üles 
lisama majanduspartnerluslepingutesse 
klauslit lepingu täieliku ja kohustusliku 
läbivaatamise kohta iga viie aasta järel, mis 
võimaldaks muuta lepingu sätteid vastavalt 
ilmnenud vajadustele.

Or. fr


