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Amendamentul 1
Joe Higgins

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește faptul că liberalizarea 
schimburilor comerciale cu țările în curs 
de dezvoltare trebuie să aibă ca obiectiv 
favorizarea creșterii economice durabile și 
dezvoltarea acestor țări; constată faptul că 
eliminarea taxelor vamale conduce la o 
pierdere de venituri din taxe vamale și
trebuie deci să fie mai bine supravegheată, 
mai treptată și să însoțească punerea în 
aplicare a reformelor fiscale care să 
permită mobilizarea veniturilor 
compensatorii (TVA, impozitul pe 
proprietate, impozitul pe venit);

1. reamintește faptul că schimburile
comerciale cu țările în curs de dezvoltare 
trebuie să aibă ca obiectiv favorizarea 
creșterii economice durabile și dezvoltarea 
responsabilă a acestor țări din punct de 
vedere social, economic și de mediu; 
constată faptul că eliminarea taxelor 
vamale conduce la o pierdere de venituri 
din taxe vamale, trebuie deci reexaminată
și trebuie să însoțească punerea în aplicare 
a reformelor fiscale în interesul majorității 
populației din țările în curs de dezvoltare, 
inclusiv impozitarea progresivă a 
venitului și impozitarea profitului 
întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 2
Syed Kamall

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește faptul că liberalizarea 
schimburilor comerciale cu țările în curs de 
dezvoltare trebuie să aibă ca obiectiv 
favorizarea creșterii economice durabile
și dezvoltarea acestor țări; constată faptul 
că eliminarea taxelor vamale conduce la o 
pierdere de venituri din taxe vamale și 
trebuie deci să fie mai bine 
supravegheată, mai treptată și să 
însoțească punerea în aplicare a 
reformelor fiscale care să permită 

1. reamintește faptul că liberalizarea 
schimburilor comerciale cu țările în curs de 
dezvoltare ar trebui să favorizeze creșterea 
economică durabilă și dezvoltarea acestor 
țări, cu rezultate reciproc avantajoase; 
constată faptul că eliminarea taxelor 
vamale de către țările în curs de 
dezvoltare poate fi realizată cel mai bine 
în paralel cu reformele fiscale din aceste 
țări, mobilizând surse alternative de 
venituri pentru bugetele lor publice care 
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mobilizarea veniturilor compensatorii
(TVA, impozitul pe proprietate, impozitul 
pe venit); 

să compenseze reducerea veniturilor 
vamale (TVA, impozitul pe proprietate, 
impozitul pe venit);

Or. en

Amendamentul 3
Harlem Désir

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește faptul că liberalizarea 
schimburilor comerciale cu țările în curs de 
dezvoltare trebuie să aibă ca obiectiv 
favorizarea creșterii economice durabile și 
dezvoltarea acestor țări; constată faptul că 
eliminarea taxelor vamale conduce la o 
pierdere de venituri din taxe vamale și 
trebuie deci să fie mai bine supravegheată, 
mai treptată și să însoțească punerea în 
aplicare a reformelor fiscale care să 
permită mobilizarea veniturilor 
compensatorii (TVA, impozitul pe 
proprietate, impozitul pe venit);

1. reamintește faptul că dezvoltarea 
schimburilor comerciale cu țările în curs de 
dezvoltare trebuie să aibă ca obiectiv 
favorizarea creșterii economice durabile și 
dezvoltarea acestor țări; constată faptul că 
eliminarea taxelor vamale conduce la o 
pierdere de venituri din taxe vamale și 
trebuie deci să fie mai bine supravegheată, 
mai treptată și să însoțească punerea în 
aplicare a reformelor fiscale care să 
permită mobilizarea veniturilor 
compensatorii (TVA, impozitul pe 
proprietate, impozitul pe venit);

Or. fr

Amendamentul 4
Syed Kamall

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită punerea în aplicare sistematică,
în cadrul Acordurilor de parteneriat 
economic (APE), a măsurilor de sprijin 
pentru reformele fiscale, în special, sub 
formă de sprijin material (sisteme 
informatice) și organizațional (formare în 

2. solicită punerea în aplicare sistematică, 
în cadrul acordurilor de parteneriat 
economic (APE), a măsurilor de sprijin 
pentru reformele fiscale din țările în curs 
de dezvoltare, în special, sub formă de 
sprijin material (sisteme informatice) și 
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domeniul juridic și fiscal a personalului din 
administrația fiscală); subliniază 
necesitatea de a depune un efort deosebit 
în ceea ce privește țările din Africa ce nu 
beneficiază încă de ajutor pe termen lung
în materie de fiscalitate;

organizațional (formare în domeniul juridic 
și fiscal a personalului din administrația 
fiscală); subliniază necesitatea 
intensificării de către țările în curs de 
dezvoltare a propriilor eforturi în materie 
de fiscalitate, în special în ceea ce privește 
colectarea impozitelor și combaterea 
evaziunii fiscale, elemente esențiale 
pentru realizarea unei politici fiscale 
solide;

Or. en

Amendamentul 5
Joe Higgins

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită punerea în aplicare sistematică, 
în cadrul Acordurilor de parteneriat 
economic (APE), a măsurilor de sprijin 
pentru reformele fiscale, în special, sub 
formă de sprijin material (sisteme 
informatice) și organizațional (formare în 
domeniul juridic și fiscal a personalului din 
administrația fiscală); subliniază 
necesitatea de a depune un efort deosebit în 
ceea ce privește țările din Africa ce nu 
beneficiază încă de ajutor pe termen lung 
în materie de fiscalitate;

2. solicită acordarea sistematică de sprijin 
material (sisteme informatice) și 
organizațional (formare în domeniul juridic 
și fiscal a personalului din administrația 
fiscală), în cazul în care o țară în curs de 
dezvoltare solicită acest lucru; subliniază 
necesitatea de a depune un efort deosebit în 
ceea ce privește țările din Africa ce nu 
beneficiază încă de ajutor pe termen lung 
în materie de fiscalitate;

Or. en

Amendamentul 6
Marielle De Sarnez

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită punerea în aplicare sistematică, 
în cadrul Acordurilor de parteneriat 
economic (APE), a măsurilor de sprijin 
pentru reformele fiscale, în special, sub 
formă de sprijin material (sisteme 
informatice) și organizațional (formare în 
domeniul juridic și fiscal a personalului din 
administrația fiscală); subliniază 
necesitatea de a depune un efort deosebit în 
ceea ce privește țările din Africa ce nu 
beneficiază încă de ajutor pe termen lung 
în materie de fiscalitate;

2. solicită punerea în aplicare sistematică, 
în cadrul acordurilor de parteneriat 
economic (APE), a măsurilor de sprijin 
pentru reformele fiscale, în special, sub 
formă de sprijin material (sisteme 
informatice) și organizațional (formare în 
domeniul juridic și fiscal a personalului din 
administrația fiscală); subliniază 
necesitatea de a depune un efort deosebit în 
ceea ce privește țările din Africa ce nu 
beneficiază încă de ajutor pe termen lung 
în materie de fiscalitate; reamintește 
necesitatea unor măsuri adecvate la nivel 
european și internațional de combatere a 
paradisurilor fiscale și a scurgerii ilegale 
de capital, în conformitate cu 
angajamentele asumate, în special de 
G20;

Or. fr

Amendamentul 7
Syed Kamall

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reafirmă necesitatea de a consolida 
coerența dintre politica de dezvoltare și 
politica comercială a Uniunii Europene; 
reamintește faptul că drept urmare a crizei 
a fost accentuată volatilitatea prețurilor în 
domeniul materiilor prime și a fost 
provocată epuizarea fluxurilor de 
capitaluri și de ajutor destinate țărilor în 
curs de dezvoltare; subliniază faptul că, în 
acest context, punerea în aplicare a unui 
sistem de impozitare eficient pentru 
reducerea dependenței țărilor în curs de 
dezvoltare de ajutorul extern și de alte 
fluxuri financiare externe imprevizibile 

3. reafirmă necesitatea de a consolida 
coerența dintre politica de dezvoltare și 
politica comercială a Uniunii Europene; 
reamintește faptul că, deși, drept urmare 
posibilă a crizei, a fost accentuată 
volatilitatea prețurilor la mărfuri și a fost 
provocată o reducere a fluxurilor de 
capitaluri către țările în curs de dezvoltare, 
Uniunea Europeană în ansamblu, 
inclusiv statele sale membre, este în 
continuare cel mai mare donator de 
ajutoare pentru dezvoltare, reprezentând 
56% din totalul ajutoarelor acordate la 
nivel mondial, suma alocată în 2009 fiind 
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este o prioritate; de 49 de miliarde EUR; subliniază faptul 
că, în acest context, punerea în aplicare a 
unui sistem de impozitare eficient ar trebui 
să reprezinte o prioritate pentru țările în 
curs de dezvoltare, pentru a-și reduce 
dependența de ajutorul extern și de alte 
fluxuri financiare externe imprevizibile;

Or. en

Amendamentul 8
Joe Higgins

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reafirmă necesitatea de a consolida 
coerența dintre politica de dezvoltare și 
politica comercială a Uniunii Europene; 
reamintește faptul că drept urmare a crizei 
a fost accentuată volatilitatea prețurilor în 
domeniul materiilor prime și a fost 
provocată epuizarea fluxurilor de capitaluri 
și de ajutor destinate țărilor în curs de 
dezvoltare; subliniază faptul că, în acest 
context, punerea în aplicare a unui sistem 
de impozitare eficient pentru reducerea 
dependenței țărilor în curs de dezvoltare de 
ajutorul extern și de alte fluxuri financiare 
externe imprevizibile este o prioritate;

3. reafirmă necesitatea de a consolida 
coerența dintre politica de dezvoltare și 
politica comercială a Uniunii Europene; 
reamintește faptul că drept urmare a crizei 
a fost accentuată volatilitatea prețurilor la 
mărfuri și a fost provocată epuizarea 
fluxurilor de capitaluri și de ajutor 
destinate țărilor în curs de dezvoltare; 
subliniază faptul că, în acest context, este o 
prioritate punerea în aplicare a unui sistem 
de impozitare eficient, care să exonereze 
persoanele cu venituri scăzute și să nu 
discrimineze persoanele cu venituri medii,
pentru a reduce dependența țărilor în curs 
de dezvoltare de instituțiile financiare 
internaționale și de alte fluxuri financiare 
externe imprevizibile;

Or. en

Amendamentul 9
Daniel Caspary

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. reafirmă necesitatea de a consolida 
coerența dintre politica de dezvoltare și 
politica comercială a Uniunii Europene; 
reamintește faptul că drept urmare a crizei 
a fost accentuată volatilitatea prețurilor în 
domeniul materiilor prime și a fost 
provocată epuizarea fluxurilor de 
capitaluri și de ajutor destinate țărilor în 
curs de dezvoltare; subliniază faptul că, în 
acest context, punerea în aplicare a unui 
sistem de impozitare eficient pentru 
reducerea dependenței țărilor în curs de 
dezvoltare de ajutorul extern și de alte 
fluxuri financiare externe imprevizibile 
este o prioritate;

3. reafirmă necesitatea de a consolida 
coerența dintre politica de dezvoltare și 
politica comercială a Uniunii Europene; 
reamintește faptul că drept urmare a crizei 
a fost accentuată volatilitatea prețurilor în 
domeniul materiilor prime și a fost 
provocată reducerea fluxurilor de 
capitaluri și de ajutor destinate țărilor în 
curs de dezvoltare; subliniază faptul că, în 
acest context, punerea în aplicare a unui 
sistem de impozitare eficient pentru 
reducerea dependenței țărilor în curs de 
dezvoltare de ajutorul extern și de alte 
fluxuri financiare externe imprevizibile 
este o prioritate;

Or. de

Amendamentul 10
Marielle De Sarnez

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că veniturile fiscale nu 
trebuie considerate o alternativă la 
asistența externă, ci o parte integrantă a 
veniturilor publice care le permite acestor 
țări să se dezvolte;

Or. fr

Amendamentul 11
Harlem Désir

Proiect de aviz
Punctul 3a
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește că evaziunea fiscală din 
paradisurile fiscale reprezintă o pierdere 
financiară considerabilă, în special 
pentru țările în curs de dezvoltare, iar 
combaterea paradisurilor fiscale 
reprezintă una dintre prioritățile urmărite 
de UE pentru a ajuta în mod eficace țările 
în curs de dezvoltare să dispună de 
propriile venituri fiscale;

Or. fr

Amendamentul 12
Harlem Désir

Proiect de aviz
Punctul 3b

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. recunoaște necesitatea elaborării de 
către OCDE a unor noi orientări privind 
taxele pentru transferuri, care sunt un 
mijloc indispensabil de a împiedica 
anumite întreprinderi multinaționale să 
își transfere beneficiile către țări cu 
regimuri fiscale mai favorabile, pentru a 
determina aceste întreprinderi să își 
plătească impozitele în țările în care își 
realizează efectiv beneficiile, inclusiv în 
țările în curs de dezvoltare;

Or. fr

Amendamentul 13
Syed Kamall

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că un sistem de impozitare cu 
rată scăzută, bazat pe o impozitare extinsă 
și excluzând toate exonerările și 
preferințele fiscale discreționare, în special 
pentru industria extractivă, este 
indispensabil; subliniază necesitatea de a fi 
luate măsuri de stimulare pentru ca 
investitorii să se implice mai mult în 
proiecte ce au un impact local pozitiv pe 
plan economic, social și în ceea ce privește 
mediul înconjurător;

4. consideră că un sistem de impozitare cu 
rată scăzută, întemeiat pe o bază 
impozabilă extinsă și care permite 
exonerări fiscale discreționare în cazuri 
excepționale, reprezintă un prim pas către 
încurajarea respectului față de disciplina 
fiscală; subliniază necesitatea de a fi luate 
măsuri de stimulare pentru ca investitorii 
să se implice mai mult în proiecte ce au un 
impact local pozitiv pe plan economic, 
social și în ceea ce privește mediul 
înconjurător;

Or. en

Amendamentul 14
Joe Higgins

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că un sistem de impozitare cu 
rată scăzută, bazat pe o impozitare extinsă 
și excluzând toate exonerările și 
preferințele fiscale discreționare, în special 
pentru industria extractivă, este 
indispensabil; subliniază necesitatea de a fi 
luate măsuri de stimulare pentru ca 
investitorii să se implice mai mult în 
proiecte ce au un impact local pozitiv pe 
plan economic, social și în ceea ce privește 
mediul înconjurător;

4. consideră că un sistem de impozitare cu 
rată scăzută pentru veniturile mici și 
mijlocii, întemeiat pe o bază impozabilă
extinsă și excluzând toate exonerările și 
preferințele fiscale discreționare, în special 
pentru industria extractivă, este 
indispensabil; subliniază necesitatea unor 
investiții publice în proiecte ce au un 
impact local pozitiv pe plan economic, 
social și în ceea ce privește mediul 
înconjurător;

Or. en
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Amendamentul 15
Harlem Désir

 Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că un sistem de impozitare cu 
rată scăzută, bazat pe o impozitare extinsă 
și excluzând toate exonerările și 
preferințele fiscale discreționare, în special 
pentru industria extractivă, este 
indispensabil; subliniază necesitatea de a fi 
luate măsuri de stimulare pentru ca 
investitorii să se implice mai mult în 
proiecte ce au un impact local pozitiv pe 
plan economic, social și în ceea ce privește 
mediul înconjurător;

4. consideră că un sistem de impozitare cu 
rată scăzută, bazat pe o impozitare extinsă 
și excluzând toate exonerările și 
preferințele fiscale discreționare, în special 
pentru industria extractivă, este 
indispensabil; subliniază necesitatea de a fi 
luate măsuri de stimulare pentru ca 
investitorii să se implice mai mult în 
proiecte ce au un impact local pozitiv pe 
plan economic, social și în ceea ce privește 
mediul înconjurător, având grijă totodată 
să nu fie create condiții favorabile pentru 
instituirea unei forme de dumping fiscal;

Or. fr

Amendamentul 16
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. constată cu îngrijorare că guvernele 
din țările în curs de dezvoltare oferă 
deseori, pentru a atrage investiții străine, 
exonerări fiscale pe perioade de zece ani 
și mai mult, precum și servicii publice 
gratuite; solicită Comisiei să elaboreze un 
mecanism elementar de răspundere în 
ceea ce privește plățile fiscale ale 
investitorilor cu sediul în UE în cadrul 
noii politici a Uniunii în materie de 
investiții și al tratatelor semnate de UE cu 
țările terțe privind investițiile 
internaționale;
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Or. en

Amendamentul 17
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. consideră că practica larg răspândită 
a întreprinderilor străine care investesc 
îndeosebi în țări bogate în resurse de a 
mitui funcționarii publici pentru a obține 
licențe la un preț sub un nivel echitabil și 
exonerări de la plata taxelor pe venituri 
reprezintă cel mai dăunător factor pentru 
dezvoltarea unora dintre cele mai sărace 
țări; salută noua lege adoptată de SUA în 
iulie 2010 (Legea Dodd-Frank privind 
reforma bursieră și protecția 
consumatorilor), care obligă toate 
întreprinderile de extracție a petrolului, 
gazului natural și minereurilor 
înregistrate de Autoritatea pentru valori 
mobiliare și burse din SUA să dea 
publicității taxele pe care le plătesc 
guvernelor străine și guvernului SUA;
invită Comisia să recomande statelor 
membre introducerea unui sistem similar 
de publicare a plăților achitate;

Or. en

Amendamentul 18
Joe Higgins

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că dezvoltarea unui sistem 
fiscal eficient trebuie să fie unul dintre 
obiectivele noii politici de investiții a UE 

5. consideră că dezvoltarea unui sistem 
fiscal eficient, care să nu discrimineze 
veniturile mici și mijlocii, introducând 
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în țările în curs de dezvoltare pentru a 
stabili un mediu mai bun, propice 
investițiilor private străine și naționale, 
precum și pentru a crea condițiile necesare 
unui ajutor internațional mai eficient; 
reamintește faptul că politica de investiții 
a UE trebuie să încurajeze inovarea, 
eficiența serviciilor publice, parteneriatele 
public-privat, transferul de cunoștințe 
pentru a favoriza creșterea;

astfel un sistem de impunere progresivă și 
impozite pe profitul întreprinderilor care 
trebuie plătite în țara în care profitul a 
fost realizat, trebuie să fie unul dintre 
obiectivele noii politici de investiții a UE 
în țările în curs de dezvoltare pentru a 
stabili un mediu mai bun, propice 
investițiilor publice străine și naționale în 
interesul dezvoltării durabile, al 
transferului de cunoștințe și al eradicării 
sărăciei, precum și pentru a crea condițiile 
necesare unui ajutor internațional mai 
eficient; 

Or. en

Amendamentul 19
Syed Kamall

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că dezvoltarea unui sistem 
fiscal eficient trebuie să fie unul dintre 
obiectivele noii politici de investiții a UE 
în țările în curs de dezvoltare pentru a 
stabili mediu mai bun, propice investițiilor 
private străine și naționale, precum și 
pentru a crea condițiile necesare unui 
ajutor internațional mai eficient; 
reamintește faptul că politica de investiții a 
UE trebuie să încurajeze inovarea, eficiența 
serviciilor publice, parteneriatele de tipul 
public-privat, transferul de cunoștințe 
pentru a favoriza creșterea;

5. consideră că dezvoltarea unui sistem 
fiscal eficient în țările în curs de 
dezvoltare trebuie să devină piatra de 
temelie a finanțelor lor publice; consideră 
că noua politică de investiții a UE în țările 
în curs de dezvoltare ar trebui să 
contribuie la crearea unui mediu mai bun, 
propice investițiilor private străine și 
naționale, precum și la crearea condițiilor
necesare unui ajutor internațional mai 
eficient; reamintește faptul că politica de 
investiții a UE trebuie să se axeze pe 
dezvoltarea IMM-urilor, inclusiv prin 
intermediul microcreditării, și să 
încurajeze inovarea, eficiența serviciilor 
publice, parteneriatele de tipul public-
privat și transferul de cunoștințe pentru a 
favoriza creșterea;

Or. en
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Amendamentul 20
Marielle De Sarnez

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reamintește că, în timp ce efectele 
pozitive ale APE nu se vor face simțite 
decât pe termen lung, scăderea veniturilor 
va surveni ca o consecință imediată a 
reducerii tarifelor vamale;

Or. fr

Amendamentul 21
Marielle De Sarnez

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază necesitatea unor măsuri de 
contrabalansare a pierderii veniturilor în 
urma substituirii importurilor de produse 
provenind din țări terțe, care fac obiectul 
tarifelor vamale, cu produse europene 
exonerate de taxe vamale;

Or. fr

Amendamentul 22
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
amploarea și volumul scurgerilor de 
capital către paradisurile fiscale, cu 
implicarea cetățenilor cu venituri ridicate 
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și a înalților funcționari din guvernele 
țărilor în curs de dezvoltare; invită statele 
membre ale OCDE să recomande măsuri 
de transparență suplimentare destinate 
băncilor și instituțiilor financiare și legate 
de deținerea de conturi străine; invită 
Comisia să respecte libertatea internă în 
materie de reglementare în negocierile 
sale cu țările în curs de dezvoltare cu 
privire la liberalizarea serviciilor 
financiare în acordurile de liber schimb, 
pentru a permite monitorizarea 
capitalurilor;     

Or. en

Amendamentul 23
Syed Kamall

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită crearea, în cadrul APE, a unui 
mecanism de control independent care să 
evalueze impactul fiscal net al eliminării 
taxelor vamale și progresul realizat în 
materie de reforme fiscale în fiecare țară; 
solicită introducerea unei clauze care să 
prevadă revizuirea globală obligatorie a 
orice APE după cinci ani și care să 
permită modificarea eventuală a 
dispozițiilor acordului în funcție de 
nevoile astfel identificate.

6. solicită crearea, în cadrul APE, a unui 
mecanism de control independent care să 
evalueze impactul fiscal net al eliminării 
taxelor vamale și progresul realizat în 
materie de reforme fiscale în fiecare țară; 
solicită efectuarea unei analize obligatorii
a progreselor înregistrate de fiecare țară 
în ceea ce privește implementarea 
reformelor fiscale sau colectarea eficace a 
impozitelor, în conformitate cu ultima 
versiune actualizată a Convenției-model a 
OCDE privind venitul și capitalul.

Or. en

Amendamentul 24
Daniel Caspary

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită crearea, în cadrul APE, a unui 
mecanism de control independent care să 
evalueze impactul fiscal net al eliminării 
taxelor vamale și progresul realizat în 
materie de reforme fiscale în fiecare țară;
solicită introducerea unei clauze care să 
prevadă revizuirea globală obligatorie a 
orice APE după cinci ani și care să 
permită modificarea eventuală a 
dispozițiilor acordului în funcție de 
nevoile astfel identificate.

6. solicită crearea, în cadrul APE, a unui 
mecanism de control independent care să 
evalueze impactul fiscal net al eliminării 
taxelor vamale și progresul realizat în 
materie de reforme fiscale în fiecare țară.

Or. de

Amendamentul 25
Joe Higgins

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită crearea, în cadrul APE, a unui 
mecanism de control independent care să 
evalueze impactul fiscal net al eliminării 
taxelor vamale și progresul realizat în 
materie de reforme fiscale în fiecare țară; 
solicită introducerea unei clauze care să 
prevadă revizuirea globală obligatorie a 
orice APE după cinci ani și care să permită 
modificarea eventuală a dispozițiilor 
acordului în funcție de nevoile astfel 
identificate.

6. solicită crearea unui mecanism de 
control independent care să evalueze 
impactul fiscal net al eliminării taxelor 
vamale și progresul realizat în materie de 
reforme fiscale în fiecare țară; solicită 
introducerea unei clauze care să prevadă 
revizuirea globală obligatorie a tuturor
APE după trei ani și care să permită 
modificarea dispozițiilor fiecărui acord în 
interesul eradicării sărăciei, al dezvoltării 
durabile și al integrării regionale.  

Or. en

Amendamentul 26
Marielle De Sarnez

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită crearea, în cadrul APE, a unui 
mecanism de control independent care să 
evalueze impactul fiscal net al eliminării 
taxelor vamale și progresul realizat în 
materie de reforme fiscale în fiecare țară; 
solicită introducerea unei clauze care să 
prevadă revizuirea globală obligatorie a 
orice APE după cinci ani și care să permită 
modificarea eventuală a dispozițiilor 
acordului în funcție de nevoile astfel 
identificate.

6. solicită crearea, în cadrul APE, a unui 
mecanism de control independent care să 
evalueze, țară cu țară, impactul fiscal net 
al eliminării taxelor vamale și progresul 
realizat în materie de reforme fiscale; 
solicită introducerea unei clauze care să 
prevadă revizuirea globală obligatorie a 
orice APE după cinci ani și care să permită 
modificarea eventuală a dispozițiilor 
acordului în funcție de nevoile astfel 
identificate.

Or. fr


