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Tarkistus 1
Jim Higgins

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että vapautettaessa 
kehitysmaiden kanssa käytävää kauppaa 
tavoitteena on oltava näiden maiden 
kestävä talouskasvu ja kehitys; toteaa, että 
tullien poistaminen merkitsee vastaavasti
tullitulojen menettämistä, minkä vuoksi se 
on toteutettava hallitummin, hitaammin ja
käsi kädessä sellaisten verouudistusten 
kanssa, joiden avulla saadaan korvaavia 
tuloja (alv, kiinteistövero, tulovero);

1. muistuttaa, että vapautettaessa 
kehitysmaiden kanssa käytävää kauppaa 
tavoitteena on oltava näiden maiden 
kestävä talouskasvu ja sosiaalisesti, 
ympäristöön liittyen ja taloudellisesti 
vastuullinen kehitys; toteaa, että tullien 
poistaminen merkitsee tullitulojen 
menettämistä, minkä vuoksi sitä on 
tarkasteltava ja se on toteutettava käsi 
kädessä verouudistusten kanssa 
kehitysmaiden väestön enemmistön etujen 
mukaisesti, mukaan luettuna tulojen 
progressiivinen verotus ja yritysvoitoista 
perittävä vero;

Or. en

Tarkistus 2
Syed Kamall

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että vapautettaessa 
kehitysmaiden kanssa käytävää kauppaa 
tavoitteena on oltava näiden maiden 
kestävä talouskasvu ja kehitys; toteaa, että 
tullien poistaminen merkitsee vastaavasti 
tullitulojen menettämistä, minkä vuoksi se 
on toteutettava hallitummin, hitaammin ja 
käsi kädessä sellaisten verouudistusten 
kanssa, joiden avulla saadaan korvaavia 
tuloja (alv, kiinteistövero, tulovero);

1. muistuttaa, että kehitysmaiden kanssa 
käytävän kaupan vapauttamisen olisi 
edistettävä vastavuoroisesti hyödyllistä
kestävää talouskasvua ja kehitystä; toteaa, 
että kehitysmaiden tullien poistaminen
toteutetaan parhaiten rinnakkain maiden 
verouudistusten kanssa, joiden avulla 
saadaan korvaavia tulolähteitä niiden 
julkisille talousarvioille ja korvataan 
tullitulojen menetykset (alv, kiinteistövero, 
tulovero);
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Or. en

Tarkistus 3
Harlem Désir

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. muistuttaa, että vapautettaessa 
kehitysmaiden kanssa käytävää kauppaa 
tavoitteena on oltava näiden maiden 
kestävä talouskasvu ja kehitys; toteaa, että 
tullien poistaminen merkitsee vastaavasti 
tullitulojen menettämistä, minkä vuoksi se 
on toteutettava hallitummin, hitaammin ja 
käsi kädessä sellaisten verouudistusten 
kanssa, joiden avulla saadaan korvaavia 
tuloja (alv, kiinteistövero, tulovero);

1. muistuttaa, että kehitettäessä
kehitysmaiden kanssa käytävää kauppaa 
tavoitteena on oltava näiden maiden 
kestävä talouskasvu ja kehitys; toteaa, että 
tullien poistaminen merkitsee vastaavasti 
tullitulojen menettämistä, minkä vuoksi se 
on toteutettava hallitummin, hitaammin ja 
käsi kädessä sellaisten verouudistusten 
kanssa, joiden avulla saadaan korvaavia 
tuloja (alv, kiinteistövero, tulovero);

Or. fr

Tarkistus 4
Syed Kamall

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa toteuttamaan 
talouskumppanuussopimusten yhteydessä 
järjestelmällisesti verouudistuksia tukevia 
toimenpiteitä, joissa on kyse erityisesti 
aineellisesta (tietojenkäsittelyjärjestelmät) 
ja organisatorisesta tuesta (verohallinnon 
henkilöstön oikeudellinen ja verotusalan 
koulutus); korostaa, että on ponnisteltava 
erityisen voimakkaasti niiden Afrikan 
maiden kanssa, jotka eivät vieläkään saa 
pitkäaikaista apua verotuksen alalla;

2. kehottaa toteuttamaan 
talouskumppanuussopimusten yhteydessä 
järjestelmällisesti kehitysmaiden 
verouudistuksia tukevia toimenpiteitä, 
joissa on kyse erityisesti aineellisesta 
(tietojenkäsittelyjärjestelmät) ja 
organisatorisesta tuesta (verohallinnon 
henkilöstön oikeudellinen ja verotusalan 
koulutus); korostaa, että kehitysmaiden on 
tehostettava omia pyrkimyksiään 
verotuksen alalla erityisesti veronkannossa 
ja veronkierron torjunnassa, jotka ovat 
ratkaisevan tärkeitä terveen veropolitiikan 
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aikaansaamisessa;

Or. en

Tarkistus 5
Joe Higgins

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa toteuttamaan 
talouskumppanuussopimusten yhteydessä
järjestelmällisesti verouudistuksia tukevia 
toimenpiteitä, joissa on kyse erityisesti
aineellisesta (tietojenkäsittelyjärjestelmät) 
ja organisatorisesta tuesta (verohallinnon 
henkilöstön oikeudellinen ja verotusalan 
koulutus); korostaa, että on ponnisteltava 
erityisen voimakkaasti niiden Afrikan 
maiden kanssa, jotka eivät vieläkään saa 
pitkäaikaista apua verotuksen alalla;

2. kehottaa antamaan kehitysmaiden sitä 
pyytäessä järjestelmällisesti aineellista
(tietojenkäsittelyjärjestelmät) ja 
organisatorista tukea (verohallinnon 
henkilöstön oikeudellinen ja verotusalan 
koulutus); korostaa, että on ponnisteltava 
erityisen voimakkaasti niiden Afrikan 
maiden kanssa, jotka eivät vieläkään saa 
pitkäaikaista apua verotuksen alalla;

Or. en

Tarkistus 6
Marielle De Sarnez

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa toteuttamaan 
talouskumppanuussopimusten yhteydessä 
järjestelmällisesti verouudistuksia tukevia 
toimenpiteitä, joissa on kyse erityisesti 
aineellisesta (tietojenkäsittelyjärjestelmät) 
ja organisatorisesta tuesta (verohallinnon 
henkilöstön oikeudellinen ja verotusalan 
koulutus); korostaa, että on ponnisteltava 
erityisen voimakkaasti niiden Afrikan 
maiden kanssa, jotka eivät vieläkään saa 

2. kehottaa toteuttamaan 
talouskumppanuussopimusten yhteydessä 
järjestelmällisesti verouudistuksia tukevia 
toimenpiteitä, joissa on kyse erityisesti 
aineellisesta (tietojenkäsittelyjärjestelmät) 
ja organisatorisesta tuesta (verohallinnon 
henkilöstön oikeudellinen ja verotusalan 
koulutus); korostaa, että on ponnisteltava 
erityisen voimakkaasti niiden Afrikan 
maiden kanssa, jotka eivät vieläkään saa 
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pitkäaikaista apua verotuksen alalla; pitkäaikaista apua verotuksen alalla;
muistuttaa tarpeesta ryhtyä erityisesti 
G20-maiden sitoumusten mukaisesti 
asianmukaisiin toimiin Euroopan tasolla 
ja kansainvälisesti, jotta voidaan torjua 
veroparatiiseja ja laitonta pääomapakoa;

Or. fr

Tarkistus 7
Syed Kamall

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. vahvistaa pitävänsä välttämättömänä 
lisätä Euroopan unionin 
kehitysyhteistyöpolitiikan ja 
kauppapolitiikan keskinäistä 
johdonmukaisuutta; muistuttaa, että kriisi 
on voimistanut raaka-aineiden 
hintavaihteluita ja tyrehdyttänyt 
pääomavirtojen ja avun saamista
kehitysmaihin; korostaa, että tätä taustaa 
vasten tarkasteltuna on ensisijaisen tärkeää 
ottaa käyttöön tehokas verotusjärjestelmä, 
joka vähentää kehitysmaiden riippuvuutta 
ulkoisesta avusta ja muista ulkoisista 
rahavirroista, joita on vaikea ennakoida;

3. vahvistaa pitävänsä välttämättömänä 
lisätä Euroopan unionin 
kehitysyhteistyöpolitiikan ja 
kauppapolitiikan keskinäistä 
johdonmukaisuutta; muistuttaa, että vaikka 
kriisi on ehkä voimistanut raaka-aineiden 
hintavaihteluita ja vähentänyt 
pääomavirtoja kehitysmaihin, Euroopan 
unioni ja sen jäsenvaltiot ovat edelleen 
johtavia kehitysavun antajia, sillä niiden 
osuus on 56 prosenttia koko maailman 
kehitysavusta eli kaikkiaan 49 miljardia 
euroa vuonna 2009; korostaa, että tätä 
taustaa vasten tarkasteltuna kehitysmaille 
olisi ensisijaisen tärkeää ottaa käyttöön 
tehokas verotusjärjestelmä, joka vähentää 
kehitysmaiden riippuvuutta ulkoisesta 
avusta ja muista ulkoisista rahavirroista, 
joita on vaikea ennakoida;

Or. en
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Tarkistus 8
Joe Higgins

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. vahvistaa pitävänsä välttämättömänä 
lisätä Euroopan unionin 
kehitysyhteistyöpolitiikan ja 
kauppapolitiikan keskinäistä 
johdonmukaisuutta; muistuttaa, että kriisi 
on voimistanut raaka-aineiden 
hintavaihteluita ja tyrehdyttänyt 
pääomavirtojen ja avun saamista 
kehitysmaihin; korostaa, että tätä taustaa 
vasten tarkasteltuna on ensisijaisen tärkeää 
ottaa käyttöön tehokas verotusjärjestelmä, 
joka vähentää kehitysmaiden riippuvuutta 
ulkoisesta avusta ja muista ulkoisista 
rahavirroista, joita on vaikea ennakoida;

3. vahvistaa pitävänsä välttämättömänä 
lisätä Euroopan unionin 
kehitysyhteistyöpolitiikan ja 
kauppapolitiikan keskinäistä 
johdonmukaisuutta; muistuttaa, että kriisi 
on voimistanut raaka-aineiden 
hintavaihteluita ja tyrehdyttänyt 
pääomavirtojen ja avun saamista 
kehitysmaihin; korostaa, että tätä taustaa 
vasten tarkasteltuna on ensisijaisen tärkeää 
ottaa käyttöön tehokas verotusjärjestelmä, 
joka mahdollistaa verovapauden 
pienituloisille eikä syrji keskituloisia, jotta 
vähennetään kehitysmaiden riippuvuutta 
kansainvälisistä rahoituslaitoksista ja 
muista ulkoisista rahavirroista, joita on 
vaikea ennakoida;

Or. en

Tarkistus 9
Daniel Caspary

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. vahvistaa pitävänsä välttämättömänä 
lisätä Euroopan unionin 
kehitysyhteistyöpolitiikan ja 
kauppapolitiikan keskinäistä 
johdonmukaisuutta; muistuttaa, että kriisi 
on voimistanut raaka-aineiden 
hintavaihteluita ja tyrehdyttänyt 
pääomavirtojen ja avun saamista 
kehitysmaihin; korostaa, että tätä taustaa 
vasten tarkasteltuna on ensisijaisen tärkeää 

3. vahvistaa pitävänsä välttämättömänä 
lisätä Euroopan unionin 
kehitysyhteistyöpolitiikan ja 
kauppapolitiikan keskinäistä 
johdonmukaisuutta; muistuttaa, että kriisi 
on voimistanut raaka-aineiden 
hintavaihteluita ja heikentänyt
pääomavirtojen ja avun saamista 
kehitysmaihin; korostaa, että tätä taustaa 
vasten tarkasteltuna on ensisijaisen tärkeää 
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ottaa käyttöön tehokas verotusjärjestelmä, 
joka vähentää kehitysmaiden riippuvuutta 
ulkoisesta avusta ja muista ulkoisista 
rahavirroista, joita on vaikea ennakoida;

ottaa käyttöön tehokas verotusjärjestelmä, 
joka vähentää kehitysmaiden riippuvuutta 
ulkoisesta avusta ja muista ulkoisista 
rahavirroista, joita on vaikea ennakoida;

Or. de

Tarkistus 10
Marielle De Sarnez

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, ettei verotuloja saa pitää 
ulkomaisen avun vaihtoehtona, vaan 
julkisten tulojen perusosatekijänä, joka 
mahdollistaa kyseisten maiden 
kehityksen;

Or. fr

Tarkistus 11
Harlem Désir

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. muistuttaa, että veroparatiiseissa 
tapahtuva veronkierto merkitsee 
huomattavaa taloudellista menetystä 
erityisesti kehitysmaille ja että 
veroparatiisien torjunta on yksi EU:n 
ensisijaisista tavoitteista, jotta 
kehitysmaita voidaan auttaa tehokkaasti 
hyödyntämään verotulojaan;

Or. fr
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Tarkistus 12
Harlem Désir

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. korostaa, että OECD:n on laadittava 
uudet suuntaviivat siirtohinnoille, mikä 
on välttämätöntä, jotta voidaan estää 
joitakin monikansallisia yrityksiä 
siirtämästä voittojaan edullisemman 
verotuksen maihin ja jotta ne maksaisivat 
veronsa niihin kehitys- ja muihin maihin, 
joissa ne ovat todelliset voittonsa tehneet;

Or. fr

Tarkistus 13
Syed Kamall

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää välttämättömänä alhaisen 
veroasteen verotusjärjestelmää, joka 
perustuu laajennettuun veropohjaan ja 
jossa suljetaan pois kaikki
harkinnanvaraiset verohelpotukset ja -
etuudet erityisesti kaivannaisteollisuuden 
osalta; korostaa, että tarvitaan kannustimia, 
jotka innostavat sijoittajia lisäämään 
osallistumistaan hankkeisiin, joilla on 
myönteinen taloudellinen, sosiaalinen ja 
ympäristövaikutus paikallistasolla;

4. pitää välttämättömänä alhaisen 
veroasteen verotusjärjestelmää, joka 
perustuu laajennettuun veropohjaan ja 
jossa sallitaan harkinnanvaraiset 
verohelpotukset poikkeustapauksissa ja 
joka on ensiaskel verokurin 
noudattamisen kannustamiseen; korostaa, 
että tarvitaan kannustimia, jotka innostavat 
sijoittajia lisäämään osallistumistaan 
hankkeisiin, joilla on myönteinen 
taloudellinen, sosiaalinen ja 
ympäristövaikutus paikallistasolla;

Or. en
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Tarkistus 14
Joe Higgins

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää välttämättömänä alhaisen 
veroasteen verotusjärjestelmää, joka 
perustuu laajennettuun veropohjaan ja 
jossa suljetaan pois kaikki 
harkinnanvaraiset verohelpotukset ja -
etuudet erityisesti kaivannaisteollisuuden 
osalta; korostaa, että tarvitaan 
kannustimia, jotka innostavat sijoittajia 
lisäämään osallistumistaan hankkeisiin, 
joilla on myönteinen taloudellinen, 
sosiaalinen ja ympäristövaikutus 
paikallistasolla;

4. pitää välttämättömänä pieni- ja 
keskituloisille tarkoitettua alhaisen 
veroasteen verotusjärjestelmää, joka 
perustuu laajennettuun veropohjaan ja 
jossa suljetaan pois kaikki 
harkinnanvaraiset verohelpotukset ja -
etuudet erityisesti kaivannaisteollisuuden 
osalta; korostaa, että tarvitaan julkisia 
investointeja hankkeisiin, joilla on 
myönteinen taloudellinen, sosiaalinen ja 
ympäristövaikutus paikallistasolla;

Or. en

Tarkistus 15
Harlem Désir

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää välttämättömänä alhaisen 
veroasteen verotusjärjestelmää, joka 
perustuu laajennettuun veropohjaan ja 
jossa suljetaan pois kaikki 
harkinnanvaraiset verohelpotukset ja 
-etuudet erityisesti kaivannaisteollisuuden 
osalta; korostaa, että tarvitaan kannustimia, 
jotka innostavat sijoittajia lisäämään 
osallistumistaan hankkeisiin, joilla on 
myönteinen taloudellinen, sosiaalinen ja 
ympäristövaikutus paikallistasolla;

4. pitää välttämättömänä alhaisen 
veroasteen verotusjärjestelmää, joka 
perustuu laajennettuun veropohjaan ja 
jossa suljetaan pois kaikki 
harkinnanvaraiset verohelpotukset ja 
-etuudet erityisesti kaivannaisteollisuuden 
osalta; korostaa, että tarvitaan kannustimia, 
jotka innostavat sijoittajia lisäämään 
osallistumistaan hankkeisiin, joilla on 
myönteinen taloudellinen, sosiaalinen ja 
ympäristövaikutus paikallistasolla, mutta 
ei kuitenkaan mahdollisteta 
minkäänlaista sosiaalista polkumyyntiä;

Or. fr
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Tarkistus 16
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. toteaa huolestuneena, että 
kehitysmaiden hallitukset tarjoavat usein 
ulkomaisia investointeja houkutellakseen 
verohelpotuksia kymmeneksi tai 
useammaksi vuodeksi sekä ilmaisia 
julkisia palveluja; kehottaa komissiota 
suunnittelemaan yksinkertaisen 
selontekomekanismin EU:hun 
sijoittautuneiden investoijien veromaksuja 
varten EU:n uuden investointipolitiikan 
ja EU:n kolmansien maiden kanssa 
tekemien kansainvälisten 
investointisopimusten yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 17
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. pitää yhtenä kaikkein 
haitallisimmista tekijöistä joidenkin 
köyhien maiden kehitykselle erityisesti 
luonnonvaroiltaan rikkaisiin maihin 
investoivien ulkomaisten yritysten laajalle 
levinnyttä käytäntöä lahjoa viranomaisia 
myöntämään lupia alle 
oikeudenmukaisen hintatason sekä 
verovapautuksia; pitää ilahduttavana 
Yhdysvalloissa heinäkuussa 2010 
hyväksyttyä uutta "Dodd-Frank Wall 
Street Reform and Consumer Protection 
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Act" -lakia, jossa kaikkia Yhdysvaltain 
arvopaperitoimikuntaan (Securities and 
Exchange Commission, SEC) 
rekisteröityjä öljy-, kaasu- ja kaivosalan 
yrityksiä vaaditaan julkistamaan, 
paljonko ne maksavat ulkomaille ja 
Yhdysvaltain hallitukselle; kehottaa 
komissiota suosittelemaan vastaavaa 
"Publish what you pay" -järjestelmää 
EU:n jäsenvaltioille;

Or. en

Tarkistus 18
Joe Higgins

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että tehokkaan 
verotusjärjestelmän kehittämisen on oltava 
yksi tavoitteista, joihin EU:n uudella 
kehitysmaiden investointipolitiikalla 
pyritään, jotta saadaan luotua kotimaisia ja 
ulkomaisia yksityisiä investointeja entistä 
paremmin tukeva toimintaympäristö ja 
edellytykset entistä tehokkaammalle 
kansainväliselle avulle; muistuttaa, että 
EU:n investointipolitiikan on tuettava 
innovointia, julkisten palvelujen 
tehokkuutta, julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksia sekä tietämyksen 
siirtoa kasvun edistämiseksi;

5. katsoo, että sellaisen tehokkaan 
verotusjärjestelmän kehittämisen, joka ei 
syrji pieni- ja keskituloisia ja jolla otetaan 
käyttöön progressiivinen verotus ja 
yritysvoittoverot, jotka on maksettava 
maahan, josta voitto on peräisin, on oltava 
yksi tavoitteista, joihin EU:n uudella 
kehitysmaiden investointipolitiikalla 
pyritään, jotta saadaan luotua kestävään 
kehitykseen, osaamisen siirtoon ja 
köyhyyden poistamiseen pyrkiviä 
kotimaisia ja ulkomaisia julkisia 
investointeja entistä paremmin tukeva 
toimintaympäristö ja edellytykset entistä 
tehokkaammalle kansainväliselle avulle;

Or. en
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Tarkistus 19
Syed Kamall

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että tehokkaan 
verotusjärjestelmän kehittämisen on oltava 
yksi tavoitteista, joihin EU:n uudella
kehitysmaiden investointipolitiikalla 
pyritään, jotta saadaan luotua kotimaisia 
ja ulkomaisia yksityisiä investointeja 
entistä paremmin tukeva toimintaympäristö 
ja edellytykset entistä tehokkaammalle 
kansainväliselle avulle; muistuttaa, että 
EU:n investointipolitiikan on tuettava 
innovointia, julkisten palvelujen 
tehokkuutta, julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia sekä tietämyksen siirtoa 
kasvun edistämiseksi;

5. katsoo, että tehokkaan 
verotusjärjestelmän kehittämisen 
kehitysmaissa on oltava niiden julkisen 
talouden selkäranka; katsoo, että EU:n
uuden kehitysmaiden investointipolitiikan 
olisi autettava luomaan kotimaisia ja 
ulkomaisia yksityisiä investointeja entistä 
paremmin tukeva toimintaympäristö ja 
edellytykset entistä tehokkaammalle 
kansainväliselle avulle; muistuttaa, että 
EU:n investointipolitiikan on keskityttävä 
pk-yritysten kehittämiseen esimerkiksi 
mikrolainojen avulla, tuettava innovointia, 
julkisten palvelujen tehokkuutta, julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia sekä 
tietämyksen siirtoa kasvun edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 20
Marielle De Sarnez

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. muistuttaa, että vaikka 
talouskumppanuussopimusten myönteiset 
vaikutukset ilmenevät vasta pitkällä 
aikavälillä, tullimaksujen väheneminen 
näkyy välittömästi tulojen vähenemisenä;

Or. fr
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Tarkistus 21
Marielle De Sarnez

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. korostaa tarvetta ryhtyä tarvittaviin 
toimiin niiden tulomenetysten 
korvaamiseksi, jotka aiheutuvat 
tullinalaisten kolmansista maista 
tuotavien tuotteiden korvaamisesta 
eurooppalaisilla, tullimaksuista 
vapautetuilla tuotteilla;

Or. fr

Tarkistus 22
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. on huolissaan veroparatiiseihin 
suuntautuvan pääomapaon yleisyydestä ja 
laajuudesta kehitysmaiden suurituloisten 
ja hallituksen virkamiesten keskuudessa; 
kehottaa OECD:n jäsenvaltioita 
suosittelemaan pankeille ja 
rahoituslaitoksille ulkomaisia pankkitilejä 
koskevan avoimuuden lisäämistä; 
kehottaa komissiota kunnioittamaan 
kehitysmaiden sisäistä sääntelyvapautta 
neuvotellessaan rahoituspalvelujen 
vapauttamisesta vapaakauppasopimusten 
yhteydessä kehitysmaiden kanssa 
pääomavalvonnan mahdollistamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 23
Syed Kamall

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa perustamaan 
talouskumppanuussopimusten yhteydessä 
riippumattoman valvontamekanismin, 
jonka tehtävänä on arvioida tullien 
poistamisen nettoverovaikutusta sekä sitä, 
miten kussakin maassa on edistytty 
verouudistusten toteuttamisessa; kehottaa 
ottamaan käyttöön lausekkeen, jolla 
määrätään kaikkien 
talouskumppanuussopimusten 
pakollisesta kokonaistarkistuksesta viiden 
vuoden voimassaolon jälkeen, jotta 
sopimuksen määräyksiä voidaan muuttaa 
tarkistuksen yhteydessä ilmenneiden 
tarpeiden mukaan.

6. kehottaa perustamaan 
talouskumppanuussopimusten yhteydessä 
riippumattoman valvontamekanismin, 
jonka tehtävänä on arvioida tullien 
poistamisen nettoverovaikutusta sekä sitä, 
miten kussakin maassa on edistytty 
verouudistusten toteuttamisessa; kehottaa 
ottamaan käyttöön yksittäisten maiden 
edistystä verouudistusten 
täytäntöönpanossa tai toimivan 
veronkannon toteutuksessa koskevan 
pakollisen selvityksen OECD:n tuloja ja 
varallisuutta koskevan 
malliverosopimuksen viimeisimmän 
version mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 24
Daniel Caspary

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa perustamaan 
talouskumppanuussopimusten yhteydessä 
riippumattoman valvontamekanismin, 
jonka tehtävänä on arvioida tullien 
poistamisen nettoverovaikutusta sekä sitä, 
miten kussakin maassa on edistytty 
verouudistusten toteuttamisessa; kehottaa 
ottamaan käyttöön lausekkeen, jolla 
määrätään kaikkien 
talouskumppanuussopimusten 
pakollisesta kokonaistarkistuksesta viiden 
vuoden voimassaolon jälkeen, jotta 

6. kehottaa perustamaan 
talouskumppanuussopimusten yhteydessä 
riippumattoman valvontamekanismin, 
jonka tehtävänä on arvioida tullien 
poistamisen nettoverovaikutusta sekä sitä, 
miten kussakin maassa on edistytty 
verouudistusten toteuttamisessa;
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sopimuksen määräyksiä voidaan muuttaa 
tarkistuksen yhteydessä ilmenneiden 
tarpeiden mukaan.

Or. de

Tarkistus 25
Joe Higgins

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa perustamaan 
talouskumppanuussopimusten yhteydessä
riippumattoman valvontamekanismin, 
jonka tehtävänä on arvioida tullien 
poistamisen nettoverovaikutusta sekä sitä, 
miten kussakin maassa on edistytty 
verouudistusten toteuttamisessa; kehottaa 
ottamaan käyttöön lausekkeen, jolla 
määrätään kaikkien 
talouskumppanuussopimusten pakollisesta 
kokonaistarkistuksesta viiden vuoden 
voimassaolon jälkeen, jotta sopimuksen 
määräyksiä voidaan muuttaa tarkistuksen 
yhteydessä ilmenneiden tarpeiden 
mukaan.

6. kehottaa perustamaan riippumattoman 
valvontamekanismin, jonka tehtävänä on 
arvioida tullien poistamisen 
nettoverovaikutusta sekä sitä, miten 
kussakin maassa on edistytty 
verouudistusten toteuttamisessa; kehottaa 
ottamaan käyttöön lausekkeen, jolla 
määrätään kaikkien 
talouskumppanuussopimusten pakollisesta 
kokonaistarkistuksesta kolmen vuoden 
voimassaolon jälkeen, jotta sopimuksen 
määräyksiä voidaan muuttaa köyhyyden 
poistamisen, kestävän kehityksen ja 
alueellisen yhdentymisen edistämiseksi.

Or. en

Tarkistus 26
Marielle De Sarnez

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa perustamaan 
talouskumppanuussopimusten yhteydessä 
riippumattoman valvontamekanismin, 
jonka tehtävänä on arvioida tullien 

6. kehottaa perustamaan 
talouskumppanuussopimusten yhteydessä 
riippumattoman valvontamekanismin, 
jonka tehtävänä on arvioida tullien 
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poistamisen nettoverovaikutusta sekä sitä, 
miten kussakin maassa on edistytty 
verouudistusten toteuttamisessa; kehottaa 
ottamaan käyttöön lausekkeen, jolla 
määrätään kaikkien 
talouskumppanuussopimusten pakollisesta 
kokonaistarkistuksesta viiden vuoden 
voimassaolon jälkeen, jotta sopimuksen 
määräyksiä voidaan muuttaa tarkistuksen 
yhteydessä ilmenneiden tarpeiden mukaan.

poistamisen nettoverovaikutusta sekä 
maittain sitä, miten verouudistusten 
toteuttamisessa on edistytty; kehottaa 
ottamaan käyttöön lausekkeen, jolla 
määrätään kaikkien 
talouskumppanuussopimusten pakollisesta 
kokonaistarkistuksesta viiden vuoden 
voimassaolon jälkeen, jotta sopimuksen 
määräyksiä voidaan muuttaa tarkistuksen 
yhteydessä ilmenneiden tarpeiden mukaan.

Or. fr


