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Predlog spremembe 1
Joe Higgins

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da mora biti cilj liberalizacije
trgovinske izmenjave z državami v razvoju 
spodbuditev trajnostne gospodarske rasti in 
razvoja teh držav; ugotavlja, da odprava 
carin pomeni posledično izgubo carinskih 
prihodkov in jo je treba torej bolje 
nadzorovati, biti mora bolj progresivna in
potekati sočasno z izvajanjem davčnih 
reform, ki omogočijo uporabo prihodkov 
iz nadomestnih virov (DDV, davek na 
premoženje, davek na dohodek);

1. opozarja, da mora biti cilj trgovinske 
izmenjave z državami v razvoju 
spodbuditev trajnostne gospodarske rasti 
ter družbeno, okoljsko in ekonomsko 
odgovornega razvoja teh držav; ugotavlja, 
da odprava carin pomeni posledično izgubo 
carinskih prihodkov in jo je treba torej 
pregledati ter mora potekati sočasno z 
izvajanjem davčnih reform, ki so v interesu 
večine prebivalstva držav v razvoju in 
vključujejo postopno obdavčenje dohodka 
in obdavčenje dobičkov podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 2
Syed Kamall

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da mora biti cilj liberalizacije
trgovinske izmenjave z državami v razvoju 
spodbuditev trajnostne gospodarske rasti
in razvoja teh držav; ugotavlja, da odprava
carin pomeni posledično izgubo carinskih 
prihodkov in jo je treba torej bolje 
nadzorovati, biti mora bolj progresivna in 
potekati sočasno z izvajanjem davčnih 
reform, ki omogočijo uporabo prihodkov 
iz nadomestnih virov (DDV, davek na 
premoženje, davek na dohodek); 

1. opozarja, da bi morala liberalizacija
trgovinske izmenjave z državami v razvoju 
spodbuditi vzajemno koristno trajnostno 
gospodarsko rast in razvoj teh držav; 
ugotavlja, da je najbolje, če države v 
razvoju odpravo carin izvedejo sočasno z 
davčnimi reformami, ki bodo omogočile
uporabo prihodkov iz nadomestnih virov 
(DDV, davek na premoženje, davek na 
dohodek) v korist njihovih javnih 
proračunov ter tako nadomestile izpad 
carinskih prihodkov;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Harlem Désir

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da mora biti cilj liberalizacije 
trgovinske izmenjave z državami v razvoju
spodbuditev trajnostne gospodarske rasti in 
razvoja teh držav; ugotavlja, da odprava 
carin pomeni posledično izgubo carinskih 
prihodkov in jo je treba torej bolje 
nadzorovati, biti mora bolj progresivna in 
potekati sočasno z izvajanjem davčnih 
reform, ki omogočijo uporabo prihodkov iz 
nadomestnih virov (DDV, davek na 
premoženje, davek na dohodek); 

1. opozarja, da mora biti cilj razvoja
trgovinske izmenjave z državami v razvoju 
spodbuditev trajnostne gospodarske rasti in 
razvoja teh držav; ugotavlja, da odprava 
carin pomeni posledično izgubo carinskih 
prihodkov in jo je treba torej bolje 
nadzorovati, biti mora bolj progresivna in 
potekati sočasno z izvajanjem davčnih 
reform, ki omogočijo uporabo prihodkov iz 
nadomestnih virov (DDV, davek na 
premoženje, davek na dohodek);

Or. fr

Predlog spremembe 4
Syed Kamall

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva k sistematičnemu izvajanju, v 
okviru sporazumov o gospodarskem 
partnerstvu (SGP), ukrepov za podporo 
davčnim reformam, zlasti v obliki 
materialne (informacijski sistemi) in 
organizacijske pomoči (pravno 
usposabljanje in usposabljanje na davčnem 
področju uslužbencev davčne uprave); 
poudarja, da si je potrebno posebej 
prizadevati pri afriških državah, ki še 
vedno ne prejemajo dolgoročne pomoči na 
davčnem področju;

2. poziva k sistematičnemu izvajanju, v 
okviru sporazumov o gospodarskem 
partnerstvu (SGP), ukrepov za podporo 
davčnim reformam v državah v razvoju, 
zlasti v obliki materialne (informacijski 
sistemi) in organizacijske pomoči (pravno 
usposabljanje in usposabljanje na davčnem 
področju uslužbencev davčne uprave); 
poudarja, da morajo države v razvoju 
okrepiti lastna prizadevanja na davčnem 
področju, zlasti glede pobiranja davkov in 
boja proti davčnim utajam, kar je ključno 
za doseganje trdne fiskalne politike;



AM\837411SL.doc 5/16 PE452.593v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 5
Joe Higgins

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva k sistematičnemu izvajanju, v 
okviru sporazumov o gospodarskem 
partnerstvu (SGP), ukrepov za podporo 
davčnim reformam, zlasti v obliki
materialne (informacijski sistemi) in 
organizacijske pomoči (pravno 
usposabljanje in usposabljanje na davčnem 
področju uslužbencev davčne uprave); 
poudarja, da si je potrebno posebej 
prizadevati pri afriških državah, ki še 
vedno ne prejemajo dolgoročne pomoči na 
davčnem področju;

2. poziva k sistematični materialni
(informacijski sistemi) in organizacijski
pomoči (pravno usposabljanje in 
usposabljanje na davčnem področju 
uslužbencev davčne uprave), če država v 
razvoju zaprosi zanjo; poudarja, da si je 
potrebno posebej prizadevati pri afriških 
državah, ki še vedno ne prejemajo 
dolgoročne pomoči na davčnem področju;

Or. en

Predlog spremembe 6
Marielle De Sarnez

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva k sistematičnemu izvajanju, v 
okviru sporazumov o gospodarskem 
partnerstvu (SGP), ukrepov za podporo 
davčnim reformam, zlasti v obliki 
materialne (informacijski sistemi) in 
organizacijske pomoči (pravno 
usposabljanje in usposabljanje na davčnem 
področju uslužbencev davčne uprave); 
poudarja, da si je potrebno posebej 
prizadevati pri afriških državah, ki še 
vedno ne prejemajo dolgoročne pomoči na 

2. poziva k sistematičnemu izvajanju, v 
okviru sporazumov o gospodarskem 
partnerstvu (SGP), ukrepov za podporo 
davčnim reformam, zlasti v obliki 
materialne (informacijski sistemi) in 
organizacijske pomoči (pravno 
usposabljanje in usposabljanje na davčnem 
področju uslužbencev davčne uprave); 
poudarja, da si je potrebno posebej 
prizadevati pri afriških državah, ki še 
vedno ne prejemajo dolgoročne pomoči na 
davčnem področju; opozarja, da je treba v 
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davčnem področju; skladu z zavezami, sprejetimi zlasti v 
okviru skupine G 20, sprejeti na evropski 
in mednarodni ravni ustrezne ukrepe za 
boj proti davčnim oazam in nezakonitemu 
begu kapitala;

Or. fr

Predlog spremembe 7
Syed Kamall

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ponovno poudarja, da je potrebno 
povečati skladnost med razvojno politiko 
in trgovinsko politiko Evropske unije; 
opozarja, da je kriza zaostrila 
nestanovitnost cen surovin in povzročila 
usahnitev tokov kapitala in pomoči proti 
državam v razvoju; poudarja, da je v tem 
kontekstu prednostna naloga vzpostavitev 
učinkovitega sistema obdavčenja za 
zmanjšanje odvisnosti držav v razvoju od 
zunanje pomoči in drugih nepredvidljivih 
zunanjih tokov;

3. ponovno poudarja, da je potrebno 
povečati skladnost med razvojno politiko 
in trgovinsko politiko Evropske unije; 
opozarja, da Evropska unija kot celota, 
vključno z državami članicami, ostaja 
vodilna donatorica razvojne pomoči s 56-
odstotnim svetovnim deležem in absolutno 
vrednostjo pomoči 49 milijard EUR v letu 
2009, kljub temu da je kriza verjetno 
zaostrila nestanovitnost cen surovin in 
povzročila zmanjšanje tokov kapitala in 
pomoči proti državam v razvoju; poudarja, 
da bi v tem kontekstu morala biti
prednostna naloga držav v razvoju
vzpostavitev učinkovitega sistema 
obdavčenja za zmanjšanje odvisnosti držav 
v razvoju od zunanje pomoči in drugih 
nepredvidljivih zunanjih tokov;

Or. en

Predlog spremembe 8
Joe Higgins

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ponovno poudarja, da je potrebno 
povečati skladnost med razvojno politiko 
in trgovinsko politiko Evropske unije; 
opozarja, da je kriza zaostrila 
nestanovitnost cen surovin in povzročila 
usahnitev tokov kapitala in pomoči proti 
državam v razvoju; poudarja, da je v tem 
kontekstu prednostna naloga vzpostavitev 
učinkovitega sistema obdavčenja za 
zmanjšanje odvisnosti držav v razvoju od 
zunanje pomoči in drugih nepredvidljivih 
zunanjih tokov;

3. ponovno poudarja, da je potrebno 
povečati skladnost med razvojno politiko 
in trgovinsko politiko Evropske unije; 
opozarja, da je kriza zaostrila 
nestanovitnost cen surovin in povzročila 
usahnitev tokov kapitala in pomoči proti 
državam v razvoju; poudarja, da je v tem 
kontekstu prednostna naloga vzpostavitev 
učinkovitega sistema obdavčenja, ki 
izvzema osebe z nizkim dohodkom in ne 
diskriminira oseb s srednjim dohodkom, 
za zmanjšanje odvisnosti držav v razvoju 
od mednarodnih finančnih institucij in 
drugih nepredvidljivih zunanjih tokov;

Or. en

Predlog spremembe 9
Daniel Caspary

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ponovno poudarja, da je potrebno 
povečati skladnost med razvojno politiko 
in trgovinsko politiko Evropske unije; 
opozarja, da je kriza zaostrila 
nestanovitnost cen surovin in povzročila 
usahnitev tokov kapitala in pomoči proti 
državam v razvoju; poudarja, da je v tem 
kontekstu prednostna naloga vzpostavitev 
učinkovitega sistema obdavčenja za 
zmanjšanje odvisnosti držav v razvoju od 
zunanje pomoči in drugih nepredvidljivih 
zunanjih tokov;

3. ponovno poudarja, da je potrebno 
povečati skladnost med razvojno politiko 
in trgovinsko politiko Evropske unije; 
opozarja, da je kriza zaostrila 
nestanovitnost cen surovin in povzročila 
zmanjšanje tokov kapitala in pomoči proti 
državam v razvoju; poudarja, da je v tem 
kontekstu prednostna naloga vzpostavitev 
učinkovitega sistema obdavčenja za 
zmanjšanje odvisnosti držav v razvoju od 
zunanje pomoči in drugih nepredvidljivih 
zunanjih tokov;

Or. de
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Predlog spremembe 10
Marielle De Sarnez

Osnutek mnenja
Odstavek 3a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da davčni prihodki ne 
morejo biti alternativa tuji pomoči, temveč 
so sestavni del javnih prihodkov, ki 
omogočajo razvoj teh držav;

Or. fr

Predlog spremembe 11
Harlem Désir

Osnutek mnenja
Odstavek 3a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. opozarja, da zaradi utaje davkov v 
davčnih oazah zlasti države v razvoju 
izgubljajo veliko finančnih sredstev in da 
je boj proti davčnim oazam ena od 
ključnih prednostnih nalog EU, da se 
državam v razvoju učinkovito pomaga 
razpolagati z lastnimi davčnimi prihodki;

Or. fr

Predlog spremembe 12
Harlem Désir

Osnutek mnenja
Odstavek 3b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. je prepričan, da mora Organizacija za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj 
opredeliti nove smernice v zvezi s 
transfernimi cenami, ki so nepogrešljivo 
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sredstvo za boj proti praksam nekaterih 
multinacionalk, ki svoje dobičke 
prenašajo v države z ugodnejšo davčno 
politiko, da bi se izognile plačilu davkov v 
državah, v katerih so ta dobiček ustvarile, 
vključno z državami v razvoju;

Or. fr

Predlog spremembe 13
Syed Kamall

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je nujno potreben sistem 
obdavčenja z nizko stopnjo, ki temelji na 
širši davčni osnovi in izključuje vse
oprostitve ter diskrecijske davčne 
ugodnosti, zlasti za dejavnosti 
pridobivanja mineralnih surovin; 
poudarja, da so potrebni spodbujevalni 
ukrepi, da bi se vlagatelji bolj vključili v 
projekte, ki imajo pozitiven lokalni učinek 
na gospodarstvo, družbo in okolje;

4. meni, da je sistem obdavčenja z nizko 
stopnjo, ki temelji na širši davčni osnovi in 
v izjemnih primerih dopušča diskrecijske 
davčne oprostitve, prvi korak pri 
spodbujanju spoštovanja davčne 
discipline; poudarja, da so potrebni 
spodbujevalni ukrepi, da bi se vlagatelji 
bolj vključili v projekte, ki imajo pozitiven 
lokalni učinek na gospodarstvo, družbo in 
okolje;

Or. en

Predlog spremembe 14
Joe Higgins

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je nujno potreben sistem 
obdavčenja z nizko stopnjo, ki temelji na 
širši davčni osnovi in izključuje vse 
oprostitve ter diskrecijske davčne 
ugodnosti, zlasti za dejavnosti pridobivanja 
mineralnih surovin; poudarja, da so 

4. meni, da je nujno potreben sistem 
obdavčenja z nizko stopnjo za osebe z 
nizkimi in srednjimi dohodki, ki temelji na 
širši davčni osnovi in izključuje vse 
oprostitve ter diskrecijske davčne 
ugodnosti, zlasti za dejavnosti pridobivanja 
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potrebni spodbujevalni ukrepi, da bi se 
vlagatelji bolj vključili v projekte, ki imajo 
pozitiven lokalni učinek na gospodarstvo, 
družbo in okolje;

mineralnih surovin; poudarja, da so 
potrebna javna vlaganja v projekte, ki 
imajo pozitiven lokalni učinek na 
gospodarstvo, družbo in okolje;

Or. en

Predlog spremembe 15
Harlem Désir

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je nujno potreben sistem 
obdavčenja z nizko stopnjo, ki temelji na 
širši davčni osnovi in izključuje vse 
oprostitve ter diskrecijske davčne 
ugodnosti, zlasti za dejavnosti pridobivanja 
mineralnih surovin; poudarja, da so 
potrebni spodbujevalni ukrepi, da bi se 
vlagatelji bolj vključili v projekte, ki imajo 
pozitiven lokalni učinek na gospodarstvo, 
družbo in okolje;

4. meni, da je nujno potreben sistem 
obdavčenja z nizko stopnjo, ki temelji na 
širši davčni osnovi in izključuje vse 
oprostitve ter diskrecijske davčne 
ugodnosti, zlasti za dejavnosti pridobivanja 
mineralnih surovin; poudarja, da so 
potrebni spodbujevalni ukrepi, da bi se 
vlagatelji bolj vključili v projekte, ki imajo 
pozitiven lokalni učinek na gospodarstvo, 
družbo in okolje, pri čemer je treba paziti, 
da ne bi prišlo do davčnega dampinga;

Or. fr

Predlog spremembe 16
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Osnutek mnenja
Odstavek 4a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da vlade 
držav v razvoju zato, da bi pritegnile tuje 
naložbe, pogosto ponujajo možnost 
oprostitve od plačevanja davkov za deset 
in več let ter brezplačno opravljanje 
javnih storitev; poziva Komisijo, naj 
oblikuje osnovni mehanizem odgovornosti 
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v zvezi s plačili davkov vlagateljev iz EU v 
okviru nove naložbene politike EU ter 
mednarodnih sporazumov o naložbah 
med EU in tretjimi državami;

Or. en

Predlog spremembe 17
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Osnutek mnenja
Odstavek 4b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. meni, da razširjena praksa, v skladu s 
katero tuja podjetja, ki vlagajo zlasti v 
državah, ki so bogate s surovinami, 
podkupujejo javne uslužbence, da bi 
pridobila dovoljenja pod pošteno ceno in 
bila oproščena plačila davkov od 
prihodkov, najbolj ovira razvoj nekaterih 
najrevnejših držav; pozdravlja novi zakon, 
sprejet v ZDA julija 2010 (Doddov in 
Barneyev zakon o reformi Wall Streeta in 
varstvu potrošnikov), v skladu s katerim 
morajo vsa podjetja, ki delujejo na 
področju naftne industrije, industrije 
zemeljskega plina in rudarstva ter so 
registrirana pri Komisiji ZDA za 
vrednostne papirje, objaviti podatke o 
plačilih tujim državam in vladi ZDA; 
poziva Komisijo, naj državam članicam 
EU priporoči uvedbo podobne sheme 
objave plačil;

Or. en

Predlog spremembe 18
Joe Higgins

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da mora biti razvoj učinkovitega 
sistema obdavčenja eden od ciljev nove 
politike vlaganj EU v države v razvoju, da 
bi ustvarili boljše okolje, bolj naklonjeno 
tujim in domačim zasebnim naložbam, ter 
pogoje za učinkovitejšo mednarodno 
pomoč; opozarja, da mora politika vlaganj 
EU spodbujati inovacije, učinkovitost 
javnih služb, javno-zasebna partnerstva in 
prenos znanja, da bi spodbudili rast;

5. meni, da mora biti razvoj učinkovitega 
sistema obdavčenja, ki ne diskriminira 
oseb z nizkimi in srednjimi dohodki in 
posledično uvaja postopno obdavčenje in 
davke na dobiček podjetij, ki jih je treba 
plačati v državi, v kateri je bil dobiček 
dosežen, eden od ciljev nove politike 
vlaganj EU v države v razvoju, da bi 
ustvarili boljše okolje, bolj naklonjeno 
tujim in domačim javnim naložbam v prid 
trajnostnemu razvoju, prenosu znanja in 
izkoreninjenju revščine, ter pogoje za 
učinkovitejšo mednarodno pomoč; 

Or. en

Predlog spremembe 19
Syed Kamall

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da mora biti razvoj učinkovitega 
sistema obdavčenja eden od ciljev nove
politike vlaganj EU v države v razvoju, da 
bi ustvarili boljše okolje, bolj naklonjeno
tujim in domačim zasebnim naložbam, ter 
pogoje za učinkovitejšo mednarodno 
pomoč; opozarja, da mora politika vlaganj 
EU spodbujati inovacije, učinkovitost 
javnih služb, javno-zasebna partnerstva in 
prenos znanja, da bi spodbudili rast;

5. meni, da mora razvoj učinkovitega 
sistema obdavčenja v državah v razvoju 
postati bistveni del njihovih javnih financ;  
meni, da bi morala nova politika vlaganj 
EU v države v razvoju prispevati k 
vzpostavitvi boljšega okolja, bolj 
naklonjenega tujim in domačim zasebnim 
naložbam, ter pogojev za učinkovitejšo 
mednarodno pomoč; opozarja, da se mora 
politika vlaganj EU osredotočiti na razvoj 
malih in srednje velikih podjetij, tudi s 
pomočjo mikrokreditov, ter spodbujati 
inovacije, učinkovitost javnih služb, javno-
zasebna partnerstva in prenos znanja, da bi 
spodbudili rast;

Or. en
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Predlog spremembe 20
Marielle De Sarnez

Osnutek mnenja
Odstavek 5a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. opozarja, da bodo pozitivni učinki 
sporazumov o gospodarskem partnerstvu 
vidni šele dolgoročno, medtem ko prinaša 
znižanje carinskih tarif izgubo prihodkov 
že na kratek rok;

Or. fr

Predlog spremembe 21
Marielle De Sarnez

Osnutek mnenja
Odstavek 5b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poudarja, da je treba z ustreznimi 
ukrepi izravnati izgubo prihodkov zaradi 
uvoza evropskih proizvodov, ki so 
oproščeni carinskih dajatev, namesto 
proizvodov iz tretjih držav, za katere 
veljajo carinske tarife;

Or. fr

Predlog spremembe 22
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Osnutek mnenja
Odstavek 5a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. je zaskrbljen zaradi razširjenosti in 
obsega bega kapitala v davčne oaze, v 
katerega so vključeni državljani z visokimi 
prihodki in vladni uslužbenci v državah v 
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razvoju; poziva države članice 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj, naj priporočijo bankam in 
finančnim institucijam dodatne ukrepe za 
zagotavljanje preglednosti računov v 
tujini; poziva Komisijo, naj pri pogajanjih 
o liberalizaciji finančnih storitev v okviru 
sporazumov o prosti trgovini z državami v 
razvoju spoštuje svobodo domačih oblasti 
pri oblikovanju zakonodaje, da bi tako 
omogočila nadzor kapitalskih tokov;     

Or. en

Predlog spremembe 23
Syed Kamall

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva k uvedbi, v okviru sporazumov o 
gospodarskem partnerstvu, mehanizma za 
neodvisen nadzor, ki bo ocenjeval neto 
davčni učinek odprave carin sočasno z 
doseženim napredkom na področju davčnih 
reform v vsaki državi; poziva k uvedbi 
določbe, ki predvideva obvezen splošen 
pregled vsakega sporazuma o 
gospodarskem partnerstvu po petih letih 
in omogoča morebitno spremembo določb 
sporazuma v skladu s potrebami, ki se pri 
tem opredelijo.

6. poziva k uvedbi, v okviru sporazumov o 
gospodarskem partnerstvu, mehanizma za 
neodvisen nadzor, ki bo ocenjeval neto 
davčni učinek odprave carin sočasno z 
doseženim napredkom na področju davčnih 
reform v vsaki državi; poziva k obveznemu 
pregledu napredka posameznih držav pri 
izvajanju davčnih reform ali učinkovitem 
pobiranju davkov v skladu z najnovejšimi 
spremembami vzorčne konvencije 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj o davku na dohodek in kapital. 

Or. en

Predlog spremembe 24
Daniel Caspary

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva k uvedbi, v okviru sporazumov o 
gospodarskem partnerstvu, mehanizma za 
neodvisen nadzor, ki bo ocenjeval neto 
davčni učinek odprave carin sočasno z 
doseženim napredkom na področju davčnih 
reform v vsaki državi;  poziva k uvedbi 
določbe, ki predvideva obvezen splošen 
pregled vsakega sporazuma o 
gospodarskem partnerstvu po petih letih 
in omogoča morebitno spremembo določb 
sporazuma v skladu s potrebami, ki se pri 
tem opredelijo.

6. poziva k uvedbi, v okviru sporazumov o 
gospodarskem partnerstvu, mehanizma za 
neodvisen nadzor, ki bo ocenjeval neto 
davčni učinek odprave carin sočasno z 
doseženim napredkom na področju davčnih 
reform v vsaki državi.

Or. de

Predlog spremembe 25
Joe Higgins

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva k uvedbi, v okviru sporazumov o 
gospodarskem partnerstvu, mehanizma za 
neodvisen nadzor, ki bo ocenjeval neto 
davčni učinek odprave carin sočasno z 
doseženim napredkom na področju davčnih 
reform v vsaki državi; poziva k uvedbi 
določbe, ki predvideva obvezen splošen 
pregled vsakega sporazuma o 
gospodarskem partnerstvu po petih letih in 
omogoča morebitno spremembo določb 
sporazuma v skladu s potrebami, ki se pri 
tem opredelijo.

6. poziva k uvedbi mehanizma za 
neodvisen nadzor, ki bo ocenjeval neto 
davčni učinek odprave carin sočasno z 
doseženim napredkom na področju davčnih 
reform v vsaki državi; poziva k uvedbi 
določbe, ki predvideva obvezen splošen 
pregled vsakega sporazuma o 
gospodarskem partnerstvu po treh letih in 
omogoča spremembo določb sporazuma v
prid izkoreninjenju revščine, 
trajnostnemu razvoju in regionalnemu 
povezovanju.  

Or. en
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Predlog spremembe 26
Marielle De Sarnez

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. neodvisen nadzor, ki bo ocenjeval neto 
davčni učinek odprave carin sočasno z 
doseženim napredkom na področju davčnih 
reform v vsaki državi; poziva k uvedbi 
določbe, ki predvideva obvezen splošen 
pregled vsakega sporazuma o 
gospodarskem partnerstvu po petih letih in 
omogoča morebitno spremembo določb 
sporazuma v skladu s potrebami, ki se pri 
tem opredelijo.

6. neodvisen nadzor, ki bo ocenjeval neto 
davčni učinek odprave carin sočasno z 
doseženim napredkom na področju davčnih 
reform v vsaki državi posebej; poziva k 
uvedbi določbe, ki predvideva obvezen 
splošen pregled vsakega sporazuma o 
gospodarskem partnerstvu po petih letih in 
omogoča morebitno spremembo določb 
sporazuma v skladu s potrebami, ki se pri 
tem opredelijo.

Or. fr


