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Poprawka 1
Joe Higgins

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że celem liberalizacji
wymiany handlowej z krajami 
rozwijającymi się powinno być wspieranie 
trwałego wzrostu gospodarczego i rozwoju 
tych krajów; stwierdza, że zniesienie ceł 
pociąga za sobą znaczne straty w 
przychodach z ceł oraz że w związku z tym 
powinno ono znaleźć się pod większą 
kontrolą oraz być wprowadzane stopniowo 
i równolegle z realizacją reform systemu 
podatkowego, pozwalając na 
zmobilizowanie dochodów 
wyrównawczych (VAT, podatek od 
nieruchomości, podatek dochodowy);

1. przypomina, że celem wymiany 
handlowej z krajami rozwijającymi się 
powinno być wspieranie trwałego wzrostu 
gospodarczego i odpowiedzialnego pod 
względem społecznym środowiskowym i 
gospodarczym rozwoju tych krajów; 
stwierdza, że zniesienie ceł pociąga za sobą 
straty w przychodach z ceł oraz że w 
związku z tym powinno ono zostać 
zmienione i być wprowadzane stopniowo i 
równolegle z realizacją reform systemu 
podatkowego w interesie większości 
społeczeństwa w krajach rozwijających 
się, włącznie ze stopniowym 
wprowadzaniem podatku dochodowego i 
podatku od zysków spółek;

Or. en

Poprawka 2
Syed Kamall

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że celem liberalizacji
wymiany handlowej z krajami 
rozwijającymi się powinno być wspieranie 
trwałego wzrostu gospodarczego i rozwoju
tych krajów; stwierdza, że zniesienie ceł
pociąga za sobą znaczne straty w 
przychodach z ceł oraz że w związku z tym 
powinno ono znaleźć się pod większą 
kontrolą oraz być wprowadzane stopniowo 

1. przypomina, że liberalizacja wymiany 
handlowej z krajami rozwijającymi się
powinna wspierać korzystny dla obu stron 
trwały wzrost gospodarczy i rozwój tych 
krajów; stwierdza, że zniesienie ceł przez 
kraje rozwijające się najlepiej wdrażać 
równolegle z reformami systemu 
podatkowego pozwalając na 
zmobilizowanie alternatywnych źródeł 
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i równolegle z realizacją reform systemu 
podatkowego, pozwalając na 
zmobilizowanie dochodów 
wyrównawczych (VAT, podatek od 
nieruchomości, podatek dochodowy);

dochodów na poczet budżetów 
publicznych wyrównujących straty w 
przychodach z ceł (VAT, podatek od 
nieruchomości, podatek dochodowy);

Or. en

Poprawka 3
Harlem Désir

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że celem liberalizacji
wymiany handlowej z krajami 
rozwijającymi się powinno być wspieranie 
trwałego wzrostu gospodarczego i rozwoju 
tych krajów; stwierdza, że zniesienie ceł 
pociąga za sobą znaczne straty w 
przychodach z ceł oraz że w związku z tym 
powinno ono znaleźć się pod większą 
kontrolą oraz być wprowadzane stopniowo 
i równolegle z realizacją reform systemu 
podatkowego, pozwalając na 
zmobilizowanie dochodów 
wyrównawczych (VAT, podatek od 
nieruchomości, podatek dochodowy);

1. przypomina, że celem rozwoju wymiany 
handlowej z krajami rozwijającymi się 
powinno być wspieranie trwałego wzrostu 
gospodarczego i rozwoju tych krajów; 
stwierdza, że zniesienie ceł pociąga za sobą 
znaczne straty w przychodach z ceł oraz że 
w związku z tym powinno ono znaleźć się 
pod większą kontrolą oraz być 
wprowadzane stopniowo i równolegle z 
realizacją reform systemu podatkowego, 
pozwalając na zmobilizowanie dochodów 
wyrównawczych (VAT, podatek od 
nieruchomości, podatek dochodowy);

Or. fr

Poprawka 4
Syed Kamall

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa do systematycznego wdrażania 
w ramach umów o partnerstwie 
gospodarczym środków mających na celu 

2. wzywa do systematycznego wdrażania 
w ramach umów o partnerstwie 
gospodarczym środków mających na celu 
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wspieranie reform podatkowych, w 
szczególności w formie wsparcia 
materialnego (systemy informatyczne) i 
organizacyjnego (szkolenia z zakresu 
prawa i podatków dla pracowników 
administracji podatkowej); podkreśla 
konieczność podejmowania szczególnych 
wysiłków na rzecz krajów afrykańskich, 
które wciąż nie korzystają z 
długoterminowej pomocy w dziedzinie 
opodatkowania;

wspieranie reform podatkowych w krajach 
rozwijających się, w szczególności w 
formie wsparcia materialnego (systemy 
informatyczne) i organizacyjnego
(szkolenia z zakresu prawa i podatków dla 
pracowników administracji podatkowej); 
podkreśla konieczność przyspieszenia 
przez kraje rozwijające się działań w 
dziedzinie opodatkowania, głównie jeżeli 
chodzi o ściąganie podatków i walkę z 
oszustwami podatkowymi, które to kwestie 
mają podstawowe znaczenie dla 
zrealizowania rozsądnej polityki fiskalnej;

Or. en

Poprawka 5
Joe Higgins

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa do systematycznego wdrażania 
w ramach umów o partnerstwie 
gospodarczym środków mających na celu 
wspieranie reform podatkowych, w 
szczególności w formie wsparcia 
materialnego (systemy informatyczne) i 
organizacyjnego (szkolenia z zakresu 
prawa i podatków dla pracowników 
administracji podatkowej); podkreśla 
konieczność podejmowania szczególnych 
wysiłków na rzecz krajów afrykańskich, 
które wciąż nie korzystają z 
długoterminowej pomocy w dziedzinie 
opodatkowania;

2. wzywa do systematycznego wsparcia 
materialnego (systemy informatyczne) i 
organizacyjnego (szkolenia z zakresu 
prawa i podatków dla pracowników 
administracji podatkowej), jeżeli kraje 
rozwijające się zgłoszą taką potrzebę; 
podkreśla konieczność podejmowania 
szczególnych wysiłków na rzecz krajów 
afrykańskich, które wciąż nie korzystają z 
długoterminowej pomocy w dziedzinie 
opodatkowania;

Or. en
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Poprawka 6
Marielle De Sarnez

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa do systematycznego wdrażania 
w ramach umów o partnerstwie 
gospodarczym środków mających na celu 
wspieranie reform podatkowych, w 
szczególności w formie wsparcia 
materialnego (systemy informatyczne) i 
organizacyjnego (szkolenia z zakresu 
prawa i podatków dla pracowników 
administracji podatkowej); podkreśla 
konieczność podejmowania szczególnych 
wysiłków na rzecz krajów afrykańskich, 
które wciąż nie korzystają z 
długoterminowej pomocy w dziedzinie 
opodatkowania;

2. wzywa do systematycznego wdrażania 
w ramach umów o partnerstwie 
gospodarczym środków mających na celu 
wspieranie reform podatkowych, w 
szczególności w formie wsparcia 
materialnego (systemy informatyczne) i 
organizacyjnego (szkolenia z zakresu 
prawa i podatków dla pracowników 
administracji podatkowej); podkreśla 
konieczność podejmowania szczególnych 
wysiłków na rzecz krajów afrykańskich, 
które wciąż nie korzystają z 
długoterminowej pomocy w dziedzinie 
opodatkowania; przypomina o 
konieczności podjęcia na szczeblu 
europejskim i międzynarodowym 
odpowiednich środków do walki z rajami 
podatkowymi i nielegalną ucieczką 
kapitału, zgodnie z zobowiązaniami 
podjętymi w szczególności przez G20; 

Or. fr

Poprawka 7
Syed Kamall

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. potwierdza konieczność zwiększenia 
spójności polityki rozwoju i polityki 
handlowej Unii Europejskiej; przypomina, 
że kryzys zwiększył niestabilność cen 
surowców i spowodował wyczerpanie 
uruchomionego kapitału i pomocy 
przeznaczonej dla krajów rozwijających 

3. potwierdza konieczność zwiększenia 
spójności polityki rozwoju i polityki 
handlowej Unii Europejskiej; przypomina, 
że podczas gdy kryzys mógł zwiększyć
niestabilność cen surowców i spowodował
ograniczenie przepływu kapitału w 
krajach rozwijających się, Unia 
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się; podkreśla, że w związku z tym 
priorytetem jest utworzenie skutecznego 
systemu podatkowego, który pozwoli 
zmniejszyć uzależnienie krajów 
rozwijających się od pomocy zewnętrznej i 
napływu innych nieprzewidywalnych 
środków finansowych z zewnątrz;

Europejska jako całość, w tym państwa 
członkowskie, pozostaje wiodącym 
światowym ofiarodawcą pomocy 
rozwojowej (która stanowiła 56% pomocy 
ogólnoświatowej o wartości 49 miliardów 
euro w 2009 r.); podkreśla, że w związku z 
tym priorytetem dla państw rozwijających 
się powinno być utworzenie skutecznego 
systemu podatkowego, który pozwoli 
zmniejszyć uzależnienie krajów 
rozwijających się od pomocy zewnętrznej i 
napływu innych nieprzewidywalnych 
środków finansowych z zewnątrz;

Or. en

Poprawka 8
Joe Higgins

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. potwierdza konieczność zwiększenia 
spójności polityki rozwoju i polityki 
handlowej Unii Europejskiej; przypomina, 
że kryzys zwiększył niestabilność cen 
surowców i spowodował wyczerpanie 
uruchomionego kapitału i pomocy 
przeznaczonej dla krajów rozwijających 
się; podkreśla, że w związku z tym 
priorytetem jest utworzenie skutecznego 
systemu podatkowego, który pozwoli 
zmniejszyć uzależnienie krajów 
rozwijających się od pomocy zewnętrznej i 
napływu innych nieprzewidywalnych 
środków finansowych z zewnątrz;

3. potwierdza konieczność zwiększenia 
spójności polityki rozwoju i polityki 
handlowej Unii Europejskiej; przypomina, 
że kryzys zwiększył niestabilność cen 
surowców i spowodował wyczerpanie 
uruchomionego kapitału i pomocy 
przeznaczonej dla krajów rozwijających 
się; podkreśla, że w związku z tym 
priorytetem jest utworzenie skutecznego 
systemu podatkowego, który zwolni z 
zobowiązań osoby o niskich dochodach i 
nie będzie dyskryminował osób o średnich 
dochodach oraz pozwoli zmniejszyć 
uzależnienie krajów rozwijających się od
międzynarodowych instytucji finansowych
i napływu innych nieprzewidywalnych 
środków finansowych z zewnątrz;

Or. en
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Poprawka 9
Daniel Caspary

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. potwierdza konieczność zwiększenia 
spójności polityki rozwoju i polityki 
handlowej Unii Europejskiej; przypomina, 
że kryzys zwiększył niestabilność cen 
surowców i spowodował wyczerpanie
uruchomionego kapitału i pomocy 
przeznaczonej dla krajów rozwijających 
się; podkreśla, że w związku z tym 
priorytetem jest utworzenie skutecznego 
systemu podatkowego, który pozwoli 
zmniejszyć uzależnienie krajów 
rozwijających się od pomocy zewnętrznej i 
napływu innych nieprzewidywalnych 
środków finansowych z zewnątrz;

3. potwierdza konieczność zwiększenia 
spójności polityki rozwoju i polityki 
handlowej Unii Europejskiej; przypomina, 
że kryzys zwiększył niestabilność cen 
surowców i spowodował osłabienie 
przepływów kapitału i pomocy 
przeznaczonej dla krajów rozwijających 
się; podkreśla, że w związku z tym 
priorytetem jest utworzenie skutecznego 
systemu podatkowego, który pozwoli 
zmniejszyć uzależnienie krajów 
rozwijających się od pomocy zewnętrznej i 
napływu innych nieprzewidywalnych 
środków finansowych z zewnątrz;

Or. de

Poprawka 10
Marielle De Sarnez

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że wpływów z podatków nie 
należy traktować jako alternatywy dla 
pomocy zagranicznej, lecz jako element 
stanowiący część dochodów publicznych 
pozwalających na rozwój danego kraju;

Or. fr
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Poprawka 11
Harlem Désir

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. przypomina, że uchylanie się od 
opodatkowania w rajach podatkowych 
stanowi znaczną stratę finansową w 
szczególności dla krajów rozwijających się 
i że walka z rajami podatkowymi stanowi 
jeden z priorytetów UE, aby móc 
skutecznie wesprzeć kraje rozwijające się 
w zapewnianiu dochodów podatkowych;

Or. fr

Poprawka 12
Harlem Désir

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla konieczność opracowania 
przez OECD nowych wytycznych 
dotyczących cen transferowych, będących 
nieodzownym środkiem zapobiegania 
przenoszeniu przez niektóre 
przedsiębiorstwa międzynarodowe ich 
dochodów do krajów o bardziej 
sprzyjających warunkach opodatkowania, 
tak aby dopełniały zobowiązań 
podatkowych w krajach, w tym w krajach 
rozwijających się, w których dochód został 
uzyskany;

Or. fr
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Poprawka 13
Syed Kamall

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że niezbędny jest system niskich 
stawek opodatkowania oparty na 
rozszerzonej podstawie opodatkowania i
wykluczający wszelkie uznaniowe 
zwolnienia od podatku i przywileje 
podatkowe, zwłaszcza w odniesieniu do 
przemysłu wydobywczego; podkreśla 
potrzebę wprowadzenia zachęt, aby 
zwiększyć zaangażowanie inwestorów w 
projekty, które mają pozytywny wpływ na 
gospodarkę, społeczeństwo i środowisko 
na poziomie lokalnym;

4. uważa, że niezbędny jest system niskich 
stawek opodatkowania oparty na 
rozszerzonej podstawie opodatkowania i
dopuszczający uznaniowe zwolnienia od 
podatku w wyjątkowych przypadkach, jako 
pierwszy krok w kierunku promowania 
przestrzegania dyscypliny podatkowej; 
podkreśla potrzebę wprowadzenia zachęt, 
aby zwiększyć zaangażowanie inwestorów 
w projekty, które mają pozytywny wpływ 
na gospodarkę, społeczeństwo i 
środowisko na poziomie lokalnym;

Or. en

Poprawka 14
Joe Higgins

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że niezbędny jest system niskich 
stawek opodatkowania oparty na 
rozszerzonej podstawie opodatkowania i 
wykluczający wszelkie uznaniowe 
zwolnienia od podatku i przywileje 
podatkowe, zwłaszcza w odniesieniu do 
przemysłu wydobywczego; podkreśla 
potrzebę wprowadzenia zachęt, aby 
zwiększyć zaangażowanie inwestorów w 
projekty, które mają pozytywny wpływ na 
gospodarkę, społeczeństwo i środowisko 
na poziomie lokalnym;

4. uważa, że niezbędny jest system niskich 
stawek opodatkowania dla osób o niskich i 
średnich dochodach oparty na 
rozszerzonej podstawie opodatkowania i 
wykluczający wszelkie uznaniowe 
zwolnienia od podatku i przywileje 
podatkowe, zwłaszcza w odniesieniu do 
przemysłu wydobywczego; podkreśla 
potrzebę wprowadzenia zachęt, aby 
zwiększyć inwestycje publiczne, które 
mają pozytywny wpływ na gospodarkę, 
społeczeństwo i środowisko na poziomie 
lokalnym;

Or. en
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Poprawka 15
Harlem Désir

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że niezbędny jest system niskich 
stawek opodatkowania oparty na 
rozszerzonej podstawie opodatkowania i 
wykluczający wszelkie uznaniowe 
zwolnienia od podatku i przywileje 
podatkowe, zwłaszcza w odniesieniu do 
przemysłu wydobywczego; podkreśla 
potrzebę wprowadzenia zachęt, aby 
zwiększyć zaangażowanie inwestorów w 
projekty, które mają pozytywny wpływ na 
gospodarkę, społeczeństwo i środowisko 
na poziomie lokalnym;

4. uważa, że niezbędny jest system niskich 
stawek opodatkowania oparty na 
rozszerzonej podstawie opodatkowania i 
wykluczający wszelkie uznaniowe 
zwolnienia od podatku i przywileje 
podatkowe, zwłaszcza w odniesieniu do 
przemysłu wydobywczego; podkreśla 
potrzebę wprowadzenia zachęt, aby 
zwiększyć zaangażowanie inwestorów w 
projekty, które mają pozytywny wpływ na 
gospodarkę, społeczeństwo i środowisko 
na poziomie lokalnym, unikając 
jednocześnie możliwości powstania 
pewnej formy dumpingu podatkowego;

Or. fr

Poprawka 16
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. z zaniepokojeniem zauważa, że rządy 
krajów rozwijających się, celem 
przyciągnięcia inwestorów zagranicznych, 
często oferują zwolnienia podatkowe w 
okresie dziesięciu lat i dłuższym, jak 
również bezpłatne usługi publiczne; 
wzywa Komisję do opracowania 
podstawowego mechanizmu 
odpowiedzialności dotyczącego płatności 
podatkowych inwestorów z siedzibą w UE 
w ramach nowej polityki inwestycji w UE i 
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międzynarodowych traktatów 
inwestycyjnych pomiędzy UE i krajami 
trzecimi; 

Or. en

Poprawka 17
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. uznaje rozprzestrzenioną praktykę 
firm zagranicznych inwestujących 
zwłaszcza w krajach o bogatych zasobach 
naturalnych polegającą na 
przekupywaniu urzędników państwowych 
w celu uzyskania licencji poniżej 
sprawiedliwych cen i zwolnień od podatku 
dochodowego jako pojedynczy najbardziej 
szkodliwy czynnik dla rozwoju niektórych 
z najbardziej ubogich krajów; z 
zadowoleniem przyjmuje nową ustawę 
USA z  lipca 2010 r. (ustawa Dodda-
Franka o reformie Wall Street i ochronie 
konsumentów), która wymaga od 
wszystkich przedsiębiorstw naftowych, 
gazowych i kopalń zarejestrowanych w 
amerykańskiej Komisji Papierów 
Wartościowych i Giełd publikowania 
wielkości wydatków na rzecz krajów 
trzecich i rządu USA; wzywa Komisję do 
zalecenia podobnego systemu „publikacji 
wydatków” w państwach członkowskich 
UE;

Or. en
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Poprawka 18
Joe Higgins

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że opracowanie skutecznego 
systemu podatkowego powinno być 
jednym z celów nowej polityki UE 
dotyczącej inwestycji w krajach 
rozwijających się, by zapewnić otoczenie 
lepsze i korzystniejsze dla prywatnych
inwestycji zagranicznych i krajowych oraz 
stworzyć warunki dla skuteczniejszej 
pomocy międzynarodowej; przypomina, że 
polityka inwestycyjna UE powinna 
wspierać innowacje, skuteczność usług 
publicznych, partnerstwa publiczno–
prywatne i przekazywanie wiedzy w celu 
promowania wzrostu;

5. uważa, że opracowanie skutecznego 
systemu podatkowego, który nie będzie 
dyskryminował osób o niskich i średnich
dochodach i co za tym idzie wprowadzi 
opodatkowanie progresywne i podatek od 
zysków spółek należny w kraju, w którym 
uzyskało się dochód, powinno być jednym 
z celów nowej polityki UE dotyczącej 
inwestycji w krajach rozwijających się, by 
zapewnić otoczenie lepsze i korzystniejsze 
dla publicznych inwestycji zagranicznych i 
krajowych wspierających trwały rozwój, 
transfer wiedzy i walkę z ubóstwem oraz 
stworzyć warunki dla skuteczniejszej 
pomocy międzynarodowej;

Or. en

Poprawka 19
Syed Kamall

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że opracowanie skutecznego 
systemu podatkowego powinno być 
jednym z celów nowej polityki UE 
dotyczącej inwestycji w krajach 
rozwijających się, by zapewnić otoczenie 
lepsze i korzystniejsze dla prywatnych 
inwestycji zagranicznych i krajowych oraz 
stworzyć warunki dla skuteczniejszej 
pomocy międzynarodowej; przypomina, że 
polityka inwestycyjna UE powinna
wspierać innowacje, skuteczność usług 
publicznych, partnerstwa publiczno–

5. uważa, że opracowanie skutecznego 
systemu podatkowego w krajach 
rozwijających się musi stanowić trzon 
finansów publicznych w tych krajach; jest 
zdania, że nowa polityka UE dotycząca
inwestycji w krajach rozwijających się
powinna przyczynić się do zapewnienia 
lepszych i korzystniejszych warunków dla 
prywatnych inwestycji zagranicznych i 
krajowych oraz stworzyć warunki dla
skuteczniejszej pomocy międzynarodowej; 
przypomina, że polityka inwestycyjna UE
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prywatne i przekazywanie wiedzy w celu 
promowania wzrostu;

musi skupiać się na rozwoju MŚP, w tym 
za pomocą mikropożyczek, wspierać 
innowacje, skuteczność usług publicznych, 
partnerstwa publiczno–prywatne i 
przekazywanie wiedzy w celu promowania 
wzrostu;

Or. en

Poprawka 20
Marielle De Sarnez

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina, że jeżeli pozytywne skutki 
umowy o partnerstwie gospodarczym 
dadzą się odczuć jedynie w dłuższej 
perspektywie czasowej straty dochodów są 
bezpośrednią konsekwencją obniżenia 
taryf celnych;

Or. fr

Poprawka 21
Marielle De Sarnez

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla konieczność podjęcia 
niezbędnych środków, aby 
zrekompensować utratę dochodów 
wynikającą z zastąpienia przywozu 
produktów pochodzących z krajów 
trzecich objętych systemem taryf celnych 
przywozem produktów europejskich 
zwolnionych z opłat celnych,;

Or. fr



AM\837411PL.doc 15/17 PE452.593v01-00

PL

Poprawka 22
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wyraża zaniepokojenie z powodu coraz 
częstszego wywozu kapitału do rajów 
podatkowych przez zamożnych obywateli i 
urzędników państwowych z krajów 
rozwijających się i rozmiaru tego 
procederu; wzywa państwa członkowskie 
OECD do zalecenia dodatkowych środków 
w bankach i instytucjach finansowych 
służących przejrzystości w odniesieniu do 
środków na kontach zagranicznych; 
wzywa Komisję do przestrzegania 
krajowej swobody regulacyjnej w swoich 
negocjacjach z krajami rozwijającymi się 
dotyczącymi liberalizacji usług 
finansowych w ramach umów o wolnym 
handlu, tak aby umożliwić kontrole 
kapitału;      

Or. en

Poprawka 23
Syed Kamall

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa do utworzenia w ramach umów o 
partnerstwie gospodarczym niezależnego 
mechanizmu monitorowania, który 
pozwoli oceniać jednocześnie wpływ 
podatkowy netto zniesienia ceł i postępy 
osiągane w dziedzinie reform systemu 
podatkowego w każdym kraju; wzywa do
wprowadzenia klauzuli przewidującej 

6. wzywa do utworzenia w ramach umów o 
partnerstwie gospodarczym niezależnego 
mechanizmu monitorowania, który 
pozwoli oceniać jednocześnie wpływ 
podatkowy netto zniesienia ceł i postępy 
osiągane w dziedzinie reform systemu 
podatkowego w każdym kraju; wzywa do
obowiązkowego przeglądu postępów 
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obowiązkowy ogólny przegląd każdej 
umowy o partnerstwie gospodarczym po 
upływie pięciu lat i dającej możliwość 
ewentualnej zmiany postanowień umowy
zgodnie z potrzebami określonymi w 
wyniku przeglądu.

indywidualnych krajów w zakresie 
wdrażania reform systemu podatkowego 
lub skutecznego ściągania podatków
zgodnie z najnowszymi aktualizacjami 
Modelowej konwencji OECD w sprawie 
podatku od dochodu i majątku.

Or. en

Poprawka 24
Daniel Caspary

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa do utworzenia w ramach umów o 
partnerstwie gospodarczym niezależnego 
mechanizmu monitorowania, który 
pozwoli oceniać jednocześnie wpływ 
podatkowy netto zniesienia ceł i postępy 
osiągane w dziedzinie reform systemu 
podatkowego w każdym kraju; wzywa do 
wprowadzenia klauzuli przewidującej 
obowiązkowy ogólny przegląd każdej 
umowy o partnerstwie gospodarczym po 
upływie pięciu lat i dającej możliwość 
ewentualnej zmiany postanowień umowy
zgodnie z potrzebami określonymi w 
wyniku przeglądu.

6. wzywa do utworzenia w ramach umów o 
partnerstwie gospodarczym niezależnego 
mechanizmu monitorowania, który 
pozwoli oceniać jednocześnie wpływ 
podatkowy netto zniesienia ceł i postępy 
osiągane w dziedzinie reform systemu 
podatkowego w każdym kraju.

Or. de

Poprawka 25
Joe Higgins

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa do utworzenia w ramach umów 
o partnerstwie gospodarczym niezależnego 

6. wzywa do utworzenia niezależnego 
mechanizmu monitorowania, który 
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mechanizmu monitorowania, który 
pozwoli oceniać jednocześnie wpływ 
podatkowy netto zniesienia ceł i postępy 
osiągane w dziedzinie reform systemu 
podatkowego w każdym kraju; wzywa do 
wprowadzenia klauzuli przewidującej 
obowiązkowy ogólny przegląd każdej 
umowy o partnerstwie gospodarczym po 
upływie pięciu lat i dającej możliwość 
ewentualnej zmiany postanowień umowy
zgodnie z potrzebami określonymi w 
wyniku przeglądu.

pozwoli oceniać jednocześnie wpływ 
podatkowy netto zniesienia ceł i postępy 
osiągane w dziedzinie reform systemu 
podatkowego w każdym kraju; wzywa do 
wprowadzenia klauzuli przewidującej 
obowiązkowy ogólny przegląd każdej 
umowy o partnerstwie gospodarczym po 
upływie trzech lat i dającej możliwość 
ewentualnej zmiany postanowień umowy, 
tak aby wesprzeć walkę z ubóstwem, 
trwały rozwój i integrację regionalną;  

Or. en

Poprawka 26
Marielle De Sarnez

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa do utworzenia w ramach umów o 
partnerstwie gospodarczym niezależnego 
mechanizmu monitorowania, który 
pozwoli oceniać jednocześnie wpływ 
podatkowy netto zniesienia ceł i postępy 
osiągane w dziedzinie reform systemu 
podatkowego w każdym kraju; wzywa do 
wprowadzenia klauzuli przewidującej 
obowiązkowy ogólny przegląd każdej 
umowy o partnerstwie gospodarczym po 
upływie pięciu lat i dającej możliwość 
ewentualnej zmiany postanowień umowy 
zgodnie z potrzebami określonymi w 
wyniku przeglądu.

6. wzywa do utworzenia w ramach umów o 
partnerstwie gospodarczym niezależnego 
mechanizmu monitorowania, który 
pozwoli oceniać jednocześnie wpływ 
podatkowy netto zniesienia ceł i postępy 
osiągane w dziedzinie reform systemu 
podatkowego w każdym kraju z osobna; 
wzywa do wprowadzenia klauzuli 
przewidującej obowiązkowy ogólny 
przegląd każdej umowy o partnerstwie 
gospodarczym po upływie pięciu lat i 
dającej możliwość ewentualnej zmiany 
postanowień umowy zgodnie z potrzebami 
określonymi w wyniku przeglądu; 

Or. fr


