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Amendement 1
Joe Higgins

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst er andermaal op dat de
liberalisering van de handelsbetrekkingen 
met ontwikkelingslanden tot doel moet
hebben de duurzame economische groei en 
de ontwikkeling in deze landen te 
bevorderen; stelt vast dat afschaffing van 
douanerechten derving van douane-
inkomsten met zich meebrengt en dat deze 
dus beter moet worden gestuurd, 
progressiever moet zijn en gekoppeld moet 
zijn aan tenuitvoerlegging van 
belastinghervormingen die het mogelijk 
maken compenserende inkomsten in te 
zetten (BTW, grondbelasting, 
inkomstenbelasting);

1. wijst er andermaal op dat de 
handelsbetrekkingen met 
ontwikkelingslanden tot doel moeten
hebben de duurzame economische groei en 
de maatschappelijk, ecologisch en 
economisch verantwoorde ontwikkeling in 
deze landen te bevorderen; stelt vast dat 
afschaffing van douanerechten derving van 
douane-inkomsten met zich meebrengt en 
dat deze dus moet worden herzien en 
gekoppeld moet zijn aan de
tenuitvoerlegging van 
belastinghervormingen in het belang van 
de meerderheid van de bevolking in de 
ontwikkelingslanden, waaronder een 
progressieve inkomstenbelasting en een 
belasting op bedrijfswinsten;

Or. en

Amendement 2
Syed Kamall

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst er andermaal op dat de 
liberalisering van de handelsbetrekkingen 
met ontwikkelingslanden tot doel moet 
hebben de duurzame economische groei en 
de ontwikkeling in deze landen te
bevorderen; stelt vast dat afschaffing van 
douanerechten derving van douane-

1. wijst er andermaal op dat de 
liberalisering van de handelsbetrekkingen 
met ontwikkelingslanden wederzijds 
voordelige duurzame economische groei en 
de ontwikkeling in deze landen moet
bevorderen; stelt vast dat de afschaffing 
van douanerechten door de 
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inkomsten met zich meebrengt en dat deze 
dus beter moet worden gestuurd, 
progressiever moet zijn en gekoppeld moet 
zijn aan tenuitvoerlegging van
belastinghervormingen die het mogelijk 
maken compenserende inkomsten in te 
zetten (BTW, grondbelasting, 
inkomstenbelasting);

ontwikkelingslanden het beste tegelijk 
wordt doorgevoerd met hun
belastinghervormingen die het mogelijk 
maken alternatieve inkomstenbronnen 
voor hun overheidsbegroting in te zetten
om het tekort aan douane-inkomsten te 
compenseren (BTW, grondbelasting, 
inkomstenbelasting);

Or. en

Amendement 3
Harlem Désir

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst er andermaal op dat de
liberalisering van de handelsbetrekkingen 
met ontwikkelingslanden tot doel moet 
hebben de duurzame economische groei en 
de ontwikkeling in deze landen te 
bevorderen; stelt vast dat afschaffing van 
douanerechten derving van douane-
inkomsten met zich meebrengt en dat deze 
dus beter moet worden gestuurd, 
progressiever moet zijn en gekoppeld moet 
zijn aan tenuitvoerlegging van 
belastinghervormingen die het mogelijk 
maken compenserende inkomsten in te 
zetten (BTW, grondbelasting, 
inkomstenbelasting);

1. wijst er andermaal op dat de
ontwikkeling van de handelsbetrekkingen 
met ontwikkelingslanden tot doel moet 
hebben de duurzame economische groei en 
de ontwikkeling in deze landen te 
bevorderen; stelt vast dat afschaffing van 
douanerechten derving van douane-
inkomsten met zich meebrengt en dat deze 
dus beter moet worden gestuurd, 
progressiever moet zijn en gekoppeld moet 
zijn aan tenuitvoerlegging van 
belastinghervormingen die het mogelijk 
maken compenserende inkomsten in te 
zetten (BTW, grondbelasting, 
inkomstenbelasting);

Or. fr

Amendement 4
Syed Kamall

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. dringt erop aan, in het kader van de 
economische 
partnerschapsovereenkomsten (EPO), 
stelselmatig maatregelen ter ondersteuning 
van belastinghervormingen uit te voeren, 
met name in de vorm van hulp op het 
gebied van materieel (computersystemen) 
en organisatie (juridische en 
belastingtechnische opleiding van het 
personeel van de belastingdiensten); wijst 
erop dat er met name maatregelen moeten 
worden genomen ten aanzien van de 
Afrikaanse landen die op belastinggebied
nog steeds geen hulp op lange termijn 
ontvangen;

2. dringt erop aan, in het kader van de 
economische 
partnerschapsovereenkomsten (EPO), 
stelselmatig maatregelen ter ondersteuning 
van belastinghervormingen in de 
ontwikkelingslanden uit te voeren, met 
name in de vorm van hulp op het gebied
van materieel (computersystemen) en 
organisatie (juridische en 
belastingtechnische opleiding van het 
personeel van de belastingdiensten); wijst 
erop dat de ontwikkelingslanden hun 
eigen inspanningen op belastinggebied
moeten opvoeren, vooral wat de 
belastinginning en de bestrijding van 
belastingontduiking betreft, die cruciaal 
zijn voor een gedegen begrotingsbeleid;

Or. en

Amendement 5
Joe Higgins

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt erop aan, in het kader van de 
economische 
partnerschapsovereenkomsten (EPO), 
stelselmatig maatregelen ter 
ondersteuning van 
belastinghervormingen uit te voeren, met 
name in de vorm van hulp op het gebied 
van materieel (computersystemen) en 
organisatie (juridische en 
belastingtechnische opleiding van het 
personeel van de belastingdiensten); wijst 
erop dat er met name maatregelen moeten 
worden genomen ten aanzien van de 
Afrikaanse landen die op belastinggebied 
nog steeds geen hulp op lange termijn 

2. dringt aan op stelselmatige hulp op het 
gebied van materieel (computersystemen) 
en organisatie (juridische en 
belastingtechnische opleiding van het 
personeel van de belastingdiensten) als een 
ontwikkelingsland daarom vraagt; wijst 
erop dat er met name maatregelen moeten 
worden genomen ten aanzien van de 
Afrikaanse landen die op belastinggebied 
nog steeds geen hulp op lange termijn 
ontvangen;
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ontvangen;

Or. en

Amendement 6
Marielle De Sarnez

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt erop aan, in het kader van de 
economische 
partnerschapsovereenkomsten (EPO), 
stelselmatig maatregelen ter ondersteuning 
van belastinghervormingen uit te voeren, 
met name in de vorm van hulp op het 
gebied van materieel (computersystemen) 
en organisatie (juridische en 
belastingtechnische opleiding van het 
personeel van de belastingdiensten); wijst 
erop dat er met name maatregelen moeten 
worden genomen ten aanzien van de 
Afrikaanse landen die op belastinggebied 
nog steeds geen hulp op lange termijn 
ontvangen;

2. dringt erop aan, in het kader van de 
economische 
partnerschapsovereenkomsten (EPO), 
stelselmatig maatregelen ter ondersteuning 
van belastinghervormingen uit te voeren, 
met name in de vorm van hulp op het 
gebied van materieel (computersystemen) 
en organisatie (juridische en 
belastingtechnische opleiding van het 
personeel van de belastingdiensten); wijst 
erop dat er met name maatregelen moeten 
worden genomen ten aanzien van de 
Afrikaanse landen die op belastinggebied 
nog steeds geen hulp op lange termijn 
ontvangen; herinnert eraan dat op 
Europees en internationaal niveau 
passende maatregelen moeten worden 
genomen ter bestrijding van 
belastingparadijzen en illegale 
kapitaalvlucht, overeenkomstig de 
toezeggingen van met name de G20;

Or. fr

Amendement 7
Syed Kamall

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. bevestigt nogmaals dat er moet worden 
gezorgd voor meer samenhang tussen het 
ontwikkelings- en het handelsbeleid van de 
Europese Unie; wijst er nogmaals op dat de 
crisis de instabiliteit van de 
grondstoffenprijzen scherper doet
uitkomen en de kapitaalstromen en de
hulpverlening aan de ontwikkelingslanden
tot stilstand brengt; wijst erin dit verband 
op dat voorrang moet worden gegeven aan 
de instelling van een doelmatig 
belastingstelsel om ervoor te zorgen dat de 
ontwikkelingslanden minder afhankelijk 
worden van hulp van buiten en van de 
andere onvoorspelbare externe 
geldstromen;

3. bevestigt nogmaals dat er moet worden 
gezorgd voor meer samenhang tussen het 
ontwikkelings- en het handelsbeleid van de 
Europese Unie; wijst er nogmaals op dat, 
hoewel de crisis de instabiliteit van de 
grondstoffenprijzen wellicht scherper heeft 
doen uitkomen en de kapitaalstromen naar
de ontwikkelingslanden wellicht heeft 
doen dalen, de EU als geheel, met 
inbegrip van de lidstaten, de grootste 
donor van ontwikkelingshulp blijft met 
56% van het wereldwijde totaal, d.w.z. 49 
miljard EUR in 2009; wijst erin dit 
verband op dat de ontwikkelingslanden
voorrang moeten geven aan de instelling 
van een doelmatig belastingstelsel om 
ervoor te zorgen dat zij minder afhankelijk 
worden van hulp van buiten en van de 
andere onvoorspelbare externe 
geldstromen;

Or. en

Amendement 8
Joe Higgins

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. bevestigt nogmaals dat er moet worden 
gezorgd voor meer samenhang tussen het 
ontwikkelings- en het handelsbeleid van de 
Europese Unie ; wijst er nogmaals op dat 
de crisis de instabiliteit van de 
grondstoffenprijzen scherper doet 
uitkomen en de kapitaalstromen en de 
hulpverlening aan de ontwikkelingslanden 
tot stilstand brengt; wijst erin dit verband 
op dat voorrang moet worden gegeven aan 
de instelling van een doelmatig 
belastingstelsel om ervoor te zorgen dat de 

3. bevestigt nogmaals dat er moet worden 
gezorgd voor meer samenhang tussen het 
ontwikkelings- en het handelsbeleid van de 
Europese Unie; wijst er nogmaals op dat de 
crisis de instabiliteit van de 
grondstoffenprijzen scherper doet 
uitkomen en de kapitaalstromen en de 
hulpverlening aan de ontwikkelingslanden 
tot stilstand brengt; wijst erin dit verband 
op dat voorrang moet worden gegeven aan 
de instelling van een doelmatig 
belastingstelsel dat mensen met een laag 
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ontwikkelingslanden minder afhankelijk 
worden van hulp van buiten en van de
andere onvoorspelbare externe 
geldstromen;

inkomen vrijstelt en mensen met een 
middelhoog inkomen niet discrimineert,
om ervoor te zorgen dat de 
ontwikkelingslanden minder afhankelijk 
worden van internationale financiële 
instellingen en andere onvoorspelbare 
externe geldstromen;

Or. en

Amendement 9
Daniel Caspary

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. bevestigt nogmaals dat er moet worden 
gezorgd voor meer samenhang tussen het 
ontwikkelings- en het handelsbeleid van de 
Europese Unie ; wijst er nogmaals op dat 
de crisis de instabiliteit van de 
grondstoffenprijzen scherper doet 
uitkomen en de kapitaalstromen en de 
hulpverlening aan de ontwikkelingslanden
tot stilstand brengt; wijst erin dit verband 
op dat voorrang moet worden gegeven aan 
de instelling van een doelmatig 
belastingstelsel om ervoor te zorgen dat de 
ontwikkelingslanden minder afhankelijk 
worden van hulp van buiten en van de 
andere onvoorspelbare externe 
geldstromen;

3. bevestigt nogmaals dat er moet worden 
gezorgd voor meer samenhang tussen het 
ontwikkelings- en het handelsbeleid van de 
Europese Unie ; wijst er nogmaals op dat 
de crisis de instabiliteit van de 
grondstoffenprijzen scherper doet 
uitkomen en de kapitaalstromen en de 
hulpverlening aan de ontwikkelingslanden
doet afnemen; wijst erin dit verband op dat 
voorrang moet worden gegeven aan de 
instelling van een doelmatig 
belastingstelsel om ervoor te zorgen dat de 
ontwikkelingslanden minder afhankelijk 
worden van hulp van buiten en van de 
andere onvoorspelbare externe 
geldstromen;

Or. de

Amendement 10
Marielle De Sarnez

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat 
belastingontvangsten niet als alternatief 
voor buitenlandse hulp dienen te worden 
beschouwd, maar wel als integraal 
onderdeel van de overheidsinkomsten die 
de ontwikkeling van het land mogelijk 
maken;

Or. fr

Amendement 11
Harlem Désir

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. herinnert eraan dat 
belastingontduiking in 
belastingparadijzen een aanzienlijk 
financieel verlies inhoudt, met name voor 
de ontwikkelingslanden, en dat de 
bestrijding van belastingparadijzen een 
van de prioriteiten van de EU is om de 
ontwikkelingslanden effectief te helpen 
over hun belastingontvangsten te kunnen 
beschikken;

Or. fr

Amendement 12
Harlem Désir

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. meent dat de OESO nieuwe 
richtsnoeren voor verrekenprijzen moet 
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opstellen om te beletten dat bepaalde 
multinationals hun winsten overdragen 
naar landen met een gunstigere 
belastingregeling en om ervoor te zorgen 
dat zij belastingen betalen in de landen 
waar zij hun winst daadwerkelijk hebben 
gemaakt, met inbegrip van de 
ontwikkelingslanden;

Or. fr

Amendement 13
Syed Kamall

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat een stelsel van lage 
belastingtarieven, op basis van een 
verruimde heffingsgrondslag, en waarin
geen vrijstellingen en discretionaire 
belastingvoorkeuren bestaan, met name
voor de winningsindustrieën onontbeerlijk 
is; wijst op het belang van stimulerende 
maatregelen opdat investeerders nauwer 
betrokken raken bij projecten met positieve 
gevolgen voor de economie, het 
maatschappelijk klimaat en het milieu op 
een bepaalde plek;

4. is van mening dat een stelsel van lage 
belastingtarieven, op basis van een 
verruimde heffingsgrondslag, en waarin
discretionaire vrijstellingen in 
uitzonderlijke gevallen mogelijk zijn, een 
eerste stap is om respect voor
belastingdiscipline aan te moedigen; wijst 
op het belang van stimulerende 
maatregelen opdat investeerders nauwer 
betrokken raken bij projecten met positieve 
gevolgen voor de economie, het 
maatschappelijk klimaat en het milieu op 
een bepaalde plek;

Or. en

Amendement 14
Joe Higgins

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat een stelsel van lage 4. is van mening dat een stelsel van lage 
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belastingtarieven, op basis van een 
verruimde heffingsgrondslag, en waarin 
geen vrijstellingen en discretionaire 
belastingvoorkeuren bestaan, met name 
voor de winningsindustrieën onontbeerlijk 
is; wijst op het belang van stimulerende 
maatregelen opdat investeerders nauwer 
betrokken raken bij projecten met 
positieve gevolgen voor de economie, het 
maatschappelijk klimaat en het milieu op 
een bepaalde plek;

belastingtarieven voor lage en middelhoge 
inkomens, op basis van een verruimde 
heffingsgrondslag, en waarin geen 
vrijstellingen en discretionaire 
belastingvoorkeuren bestaan, met name 
voor de winningsindustrieën onontbeerlijk 
is; wijst op het belang van
overheidsinvesteringen in projecten met 
positieve gevolgen voor de economie, het 
maatschappelijk klimaat en het milieu op 
een bepaalde plek;

Or. en

Amendement 15
Harlem Désir

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat een stelsel van lage 
belastingtarieven, op basis van een 
verruimde heffingsgrondslag, en waarin 
geen vrijstellingen en discretionaire 
belastingvoorkeuren bestaan, met name 
voor de winningsindustrieën onontbeerlijk 
is; wijst op het belang van stimulerende 
maatregelen opdat investeerders nauwer 
betrokken raken bij projecten met positieve 
gevolgen voor de economie, het 
maatschappelijk klimaat en het milieu op 
een bepaalde plek;

4. is van mening dat een stelsel van lage 
belastingtarieven, op basis van een 
verruimde heffingsgrondslag, en waarin 
geen vrijstellingen en discretionaire 
belastingvoorkeuren bestaan, met name 
voor de winningsindustrieën onontbeerlijk 
is; wijst op het belang van stimulerende 
maatregelen opdat investeerders nauwer 
betrokken raken bij projecten met positieve 
gevolgen voor de economie, het 
maatschappelijk klimaat en het milieu op 
een bepaalde plek, waarbij echter geen 
vorm van fiscale dumping mogelijk mag 
worden gemaakt;

Or. fr

Amendement 16
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. constateert met bezorgdheid dat 
regeringen van ontwikkelingslanden om 
buitenlandse investeringen aan te trekken 
vaak belastingvrijstellingen van tien jaar 
en langer, alsook kosteloze openbare 
dienstverlening aanbieden; vraagt de 
Commissie in het kader van het nieuwe 
investeringsbeleid van de EU en de 
internationale investeringsverdragen van 
de EU met derde landen een elementair 
verantwoordingsmechanisme voor 
belastingbetalingen door in de EU 
gevestigde investeerders te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 17
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. beschouwt de algemeen 
voorkomende praktijk van buitenlandse 
bedrijven die met name in landen met veel 
hulpbronnen investeren, om 
overheidsambtenaren om te kopen om 
vergunningen onder de eerlijke prijs 
alsook vrijstellingen van 
inkomstenbelasting te verkrijgen, als 
veruit de meest nadelige factor voor de 
ontwikkeling van een aantal van de 
armste landen; looft de nieuwe 
Amerikaanse wet van juli 2010 (Dodd-
Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act), die alle olie-, gas- en 
mijnbouwbedrijven die bij de 
Amerikaanse Securities and Exchange 
Commission geregistreerd zijn, ertoe 
verplicht openbaar te maken hoeveel zij 
aan andere landen en aan de 
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Amerikaanse regering betalen; vraagt de 
Commissie de EU-lidstaten een 
soortgelijke “Maak openbaar wat je 
betaalt”-regeling aan te bevelen;

Or. en

Amendement 18
Joe Higgins

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat het opzetten van een 
doelmatig belastingstelsel één van de 
doelen dient te zijn van het 
investeringsbeleid van de EU in de 
ontwikkelingslanden om te zorgen voor 
een beter klimaat, dat gunstiger is voor
particuliere investeringen uit binnen- en 
buitenland en om de voorwaarden te 
scheppen voor een doelmatiger 
internationale hulp; wijst erop dat het 
investeringsbeleid van de EU innovatie, 
doelmatigheid van overheidsdiensten, 
privaatpublieke samenwerkingsverbanden 
en overdracht van kennis dient te 
bevorderen om de groei aan te wakkeren;

5. is van mening dat het opzetten van een 
doelmatig belastingstelsel dat lage en 
middelhoge inkomens niet discrimineert 
en daartoe progressieve belasting invoert, 
alsook belastingen op bedrijfswinsten die 
moeten worden betaald in het land waar 
de winsten wordt gemaakt, één van de 
doelen dient te zijn van het 
investeringsbeleid van de EU in de 
ontwikkelingslanden om te zorgen voor 
een beter klimaat, dat gunstiger is voor
overheidsinvesteringen uit binnen- en 
buitenland in het belang van duurzame 
ontwikkeling, kennisoverdracht en 
armoedebestrijding, en om de 
voorwaarden te scheppen voor een 
doelmatiger internationale hulp;

Or. en

Amendement 19
Syed Kamall

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat het opzetten van een 5. is van mening dat het opzetten van een 
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doelmatig belastingstelsel één van de 
doelen dient te zijn van het
investeringsbeleid van de EU in de 
ontwikkelingslanden om te zorgen voor
een beter klimaat, dat gunstiger is voor 
particuliere investeringen uit binnen- en 
buitenland en om de voorwaarden te
scheppen voor een doelmatiger 
internationale hulp; wijst erop dat het 
investeringsbeleid van de EU innovatie, 
doelmatigheid van overheidsdiensten, 
privaatpublieke samenwerkingsverbanden 
en overdracht van kennis dient te 
bevorderen om de groei aan te wakkeren;

doelmatig belastingstelsel in de 
ontwikkelingslanden de ruggengraat van 
hun overheidsfinanciën moet worden; 
meent dat het nieuwe investeringsbeleid 
van de EU in de ontwikkelingslanden moet 
bijdragen tot een beter klimaat, dat 
gunstiger is voor particuliere investeringen 
uit binnen- en buitenland, en de 
voorwaarden moet helpen scheppen voor 
een doelmatiger internationale hulp; wijst 
erop dat het investeringsbeleid van de EU
op de ontwikkeling van het mkb, onder 
meer door microkrediet, gericht dient te 
zijn, innovatie, doelmatigheid van 
overheidsdiensten, privaatpublieke 
samenwerkingsverbanden en overdracht 
van kennis dient te bevorderen om de groei 
aan te wakkeren;

Or. en

Amendement 20
Marielle De Sarnez

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herinnert eraan dat de positieve 
gevolgen van de EPO’s slechts op lange 
termijn merkbaar zullen zijn, maar dat de 
verlaging van de douanetarieven 
onmiddellijk inkomstenverlies tot gevolg 
zal hebben;

Or. fr

Amendement 21
Marielle De Sarnez

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 ter. onderstreept dat de nodige 
maatregelen moeten worden genomen om 
het inkomstenverlies te compenseren dat 
het gevolg is van de vervanging van 
invoer uit derde landen, waarop 
douanerechten moeten worden betaald, 
door invoer uit de EU, die vrijgesteld is 
van douanerechten;

Or. fr

Amendement 22
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is bezorgd over de verbreiding en 
omvang van de kapitaalvlucht naar 
belastingparadijzen waarbij rijke 
inwoners en overheidsambtenaren van 
ontwikkelingslanden betrokken zijn; 
vraagt de OESO-landen extra 
transparantiemaatregelen voor banken en 
financiële instellingen aan te bevelen wat 
buitenlandse rekeningtegoeden betreft; 
vraagt de Commissie bij de 
onderhandelingen met derde landen over 
de liberalisering van financiële diensten 
in het kader van 
vrijhandelsovereenkomsten de 
binnenlandse regelgevingsvrijheid te 
eerbiedigen, zodat kapitaal kan worden 
gecontroleerd;

Or. en
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Amendement 23
Syed Kamall

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt erop aan in het kader van de EPO 
een onafhankelijk controlemechanisme op 
te zetten dat belast is met de beoordeling 
van de belastingtechnische gevolgen van 
de afschaffing van de douanerechten en 
van de vooruitgang die is geboekt bij de 
belastinghervormingen in ieder land; dringt
erop aan een clausule op te nemen die 
voorziet in verplichte algemene evaluatie 
van alle EPO na vijf jaar, waardoor de 
bepalingen van de overeenkomsten 
kunnen worden aangepast aan de aldus 
vastgestelde behoeften.

6. dringt erop aan in het kader van de EPO 
een onafhankelijk controlemechanisme op 
te zetten dat belast is met de beoordeling 
van de belastingtechnische gevolgen van 
de afschaffing van de douanerechten en 
van de vooruitgang die is geboekt bij de 
belastinghervormingen in ieder land; dringt 
aan op een verplichte evaluatie van de 
voortgang die afzonderlijke landen 
hebben gemaakt met het doorvoeren van
belastinghervormingen of doeltreffende 
belastinginning overeenkomstig de
recentste versie van het OESO-
modelverdrag inzake belasting naar 
inkomen en vermogen.

Or. en

Amendement 24
Daniel Caspary

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt erop aan in het kader van de EPO 
een onafhankelijk controlemechanisme op 
te zetten dat belast is met de beoordeling 
van de belastingtechnische gevolgen van 
de afschaffing van de douanerechten en 
van de vooruitgang die is geboekt bij de 
belastinghervormingen in ieder land; 
dringt erop aan een clausule op te nemen 
die voorziet in verplichte algemene 
evaluatie van alle EPO na vijf jaar, 
waardoor de bepalingen van de 
overeenkomsten kunnen worden 

6. dringt erop aan in het kader van de EPO 
een onafhankelijk controlemechanisme op 
te zetten dat belast is met de beoordeling 
van de belastingtechnische gevolgen van 
de afschaffing van de douanerechten en 
van de vooruitgang die is geboekt bij de 
belastinghervormingen in ieder land.
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aangepast aan de aldus vastgestelde 
behoeften.

Or. de

Amendement 25
Joe Higgins

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt erop aan in het kader van de EPO
een onafhankelijk controlemechanisme op 
te zetten dat belast is met de beoordeling 
van de belastingtechnische gevolgen van 
de afschaffing van de douanerechten en 
van de vooruitgang die is geboekt bij de 
belastinghervormingen in ieder land; dringt 
erop aan een clausule op te nemen die 
voorziet in verplichte algemene evaluatie 
van alle EPO na vijf jaar, waardoor de 
bepalingen van de overeenkomsten kunnen 
worden aangepast aan de aldus 
vastgestelde behoeften.

6. dringt erop aan een onafhankelijk 
controlemechanisme op te zetten dat belast 
is met de beoordeling van de 
belastingtechnische gevolgen van de 
afschaffing van de douanerechten en van 
de vooruitgang die is geboekt bij de 
belastinghervormingen in ieder land; dringt 
erop aan een clausule op te nemen die 
voorziet in verplichte algemene evaluatie 
van alle EPO na drie jaar, waardoor de 
bepalingen van de overeenkomsten kunnen 
worden aangepast in het belang van 
armoedebestrijding, duurzame 
ontwikkeling en regionale integratie.

Or. en

Amendement 26
Marielle De Sarnez

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. dringt erop aan in het kader van de EPO 
een onafhankelijk controlemechanisme op 
te zetten dat belast is met de beoordeling 
van de belastingtechnische gevolgen van 
de afschaffing van de douanerechten en 
van de vooruitgang die is geboekt bij de 

6. dringt erop aan in het kader van de EPO 
een onafhankelijk controlemechanisme op 
te zetten dat belast is met de beoordeling 
van de belastingtechnische gevolgen van 
de afschaffing van de douanerechten en 
van de vooruitgang die per land is geboekt 
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belastinghervormingen in ieder land;
dringt erop aan een clausule op te nemen 
die voorziet in verplichte algemene 
evaluatie van alle EPO na vijf jaar, 
waardoor de bepalingen van de 
overeenkomsten kunnen worden aangepast 
aan de aldus vastgestelde behoeften.

bij de belastinghervormingen; dringt erop 
aan een clausule op te nemen die voorziet 
in verplichte algemene evaluatie van alle 
EPO na vijf jaar, waardoor de bepalingen 
van de overeenkomsten kunnen worden 
aangepast aan de aldus vastgestelde 
behoeften.

Or. fr


