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Ändringsförslag 1
Joe Higgins

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påminner om att 
liberaliseringen av handeln med 
utvecklingsländerna ska ha som mål att 
främja en hållbar ekonomisk tillväxt och 
utveckling i dessa länder. Parlamentet 
konstaterar att avskaffandet av 
tullavgifterna medför en avsevärd förlust 
av tullinkomster och därför måste 
kontrolleras bättre, genomföras gradvis
och åtföljas av skattereformer som kan 
generera alternativa inkomster för att 
kompensera för förlusten, såsom moms, 
egendomsskatt och inkomstskatt.

1. Europaparlamentet påminner om att 
liberaliseringen av handeln med 
utvecklingsländerna ska ha som mål att 
främja en hållbar ekonomisk tillväxt och 
en social, miljömässig och ekonomiskt 
ansvarsfull utveckling i dessa länder. 
Parlamentet konstaterar att avskaffandet av 
tullavgifterna medför en förlust av 
tullinkomster och därför måste ses över
och åtföljas av skattereformer som gagnar 
majoriteten av befolkningen i 
utvecklingsländerna och bland annat 
omfattar en progressiv inkomstskatt och 
skatt på bolagsvinster.

Or. en

Ändringsförslag 2
Syed Kamall

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påminner om att 
liberaliseringen av handeln med 
utvecklingsländerna ska ha som mål att
främja en hållbar ekonomisk tillväxt och 
utveckling i dessa länder. Parlamentet 
konstaterar att avskaffandet av 
tullavgifterna medför en avsevärd förlust 
av tullinkomster och därför måste 
kontrolleras bättre, genomföras gradvis 
och åtföljas av skattereformer som kan 
generera alternativa inkomster för att

1. Europaparlamentet påminner om att 
liberaliseringen av handeln med 
utvecklingsländerna bör främja en 
ömsesidigt fördelaktig hållbar ekonomisk 
tillväxt och utveckling i dessa länder. 
Parlamentet konstaterar att det är bäst att 
avskaffandet av tullavgifterna i 
utvecklingsländerna genomförs parallellt 
med deras skattereformer, vilket kan 
generera alternativa inkomstkällor för de 
offentliga budgetarna, något som kan
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kompensera för förlusten, såsom moms, 
egendomsskatt och inkomstskatt.

kompensera för förlusten av tullintäkter 
(moms, egendomsskatt och inkomstskatt).

Or. en

Ändringsförslag 3
Harlem Désir

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påminner om att 
liberaliseringen av handeln med 
utvecklingsländerna ska ha som mål att 
främja en hållbar ekonomisk tillväxt och 
utveckling i dessa länder. Parlamentet 
konstaterar att avskaffandet av 
tullavgifterna medför en avsevärd förlust 
av tullinkomster och därför måste 
kontrolleras bättre, genomföras gradvis och 
åtföljas av skattereformer som kan 
generera alternativa inkomster för att 
kompensera för förlusten, såsom moms, 
egendomsskatt och inkomstskatt.

1. Europaparlamentet påminner om att 
utvecklingen av handeln med 
utvecklingsländerna ska ha som mål att 
främja en hållbar ekonomisk tillväxt och 
utveckling i dessa länder. Parlamentet 
konstaterar att avskaffandet av 
tullavgifterna medför en avsevärd förlust 
av tullinkomster och därför måste 
kontrolleras bättre, genomföras gradvis och 
åtföljas av skattereformer som kan 
generera alternativa inkomster för att 
kompensera för förlusten, såsom moms, 
egendomsskatt och inkomstskatt.

Or. fr

Ändringsförslag 4
Syed Kamall

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet begär att man inom 
ramen för avtalen om ekonomiskt 
partnerskap systematiskt vidtar åtgärder till 
stöd för skattereformer, framför allt i form 
av materiellt stöd (it-system) och 
organisatoriskt stöd (juridisk och 
skattemässig utbildning av personalen 

2. Europaparlamentet begär att man inom 
ramen för avtalen om ekonomiskt 
partnerskap systematiskt vidtar åtgärder till 
stöd för skattereformer i 
utvecklingsländerna, både i form av 
materiellt stöd (it-system) och 
organisatoriskt stöd (juridisk och 
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inom skatteförvaltningen). Parlamentet 
understryker att det behövs särskilda 
insatser i de afrikanska länder som 
fortfarande inte erhåller långsiktigt stöd 
på skatteområdet.

skattemässig utbildning av personalen 
inom skatteförvaltningen). Parlamentet 
understryker att utvecklingsländerna 
måste utöka sina egna insatser på 
skatteområdet, främst när det gäller 
skatteuppbörden och kampen mot 
skatteflykt, vilket är av största vikt för att 
en sund skattepolitik ska kunna uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 5
Joe Higgins

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet begär att man inom 
ramen för avtalen om ekonomiskt 
partnerskap systematiskt vidtar åtgärder 
till stöd för skattereformer, framför allt i 
form av materiellt stöd (it-system) och 
organisatoriskt stöd (juridisk och 
skattemässig utbildning av personalen 
inom skatteförvaltningen). Parlamentet 
understryker att det behövs särskilda 
insatser i de afrikanska länder som 
fortfarande inte erhåller långsiktigt stöd på 
skatteområdet.

2. Europaparlamentet begär att
systematiskt materiellt stöd (it-system) och 
organisatoriskt stöd (juridisk och 
skattemässig utbildning av personalen 
inom skatteförvaltningen) tillhandahålls, 
om detta efterfrågas av ett 
utvecklingsland. Parlamentet understryker 
att det behövs särskilda insatser i de 
afrikanska länder som fortfarande inte
erhåller långsiktigt stöd på skatteområdet.

Or. en

Ändringsförslag 6
Marielle De Sarnez

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet begär att man inom 
ramen för avtalen om ekonomiskt 

2. Europaparlamentet begär att man inom 
ramen för avtalen om ekonomiskt 
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partnerskap systematiskt vidtar åtgärder till 
stöd för skattereformer, framför allt i form 
av materiellt stöd (it-system) och 
organisatoriskt stöd (juridisk och 
skattemässig utbildning av personalen 
inom skatteförvaltningen). Parlamentet 
understryker att det behövs särskilda 
insatser i de afrikanska länder som 
fortfarande inte erhåller långsiktigt stöd på 
skatteområdet.

partnerskap systematiskt vidtar åtgärder till 
stöd för skattereformer, framför allt i form 
av materiellt stöd (it-system) och 
organisatoriskt stöd (juridisk och 
skattemässig utbildning av personalen 
inom skatteförvaltningen). Parlamentet 
understryker att det behövs särskilda 
insatser i de afrikanska länder som 
fortfarande inte erhåller långsiktigt stöd på 
skatteområdet. Parlamentet påpekar att 
det är viktigt att vidta lämpliga åtgärder 
på europeisk och internationell nivå för 
att bekämpa skatteparadisen och den 
olagliga kapitalflykten, i enlighet med de 
åtaganden som gjorts, framför allt av 
G20.

Or. fr

Ändringsförslag 7
Syed Kamall

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet bekräftar att 
kopplingen mellan Europeiska unionens 
utvecklingspolitik och handelspolitik måste 
stärkas. Parlamentet påminner om att 
krisen har gjort råvarupriserna mer 
instabila och bromsat kapital- och
biståndsflödet till utvecklingsländerna. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
att införandet av ett effektivt 
beskattningssystem, som kan minska 
utvecklingsländernas beroende av externt 
bistånd och andra oförutsägbara externa 
finansiella flöden, måste prioriteras.

3. Europaparlamentet bekräftar att 
kopplingen mellan Europeiska unionens 
utvecklingspolitik och handelspolitik måste 
stärkas. Parlamentet påminner om att även 
om krisen kan ha gjort råvarupriserna mer 
instabila och minskat biståndsflödet till 
utvecklingsländerna, förblir Europeiska 
unionen som helhet, inbegripet dess 
medlemsstater, den ledande givaren av 
utvecklingsbistånd, och står för 
56 procent av det totala 
utvecklingsbiståndet i världen, det vill 
säga 49 miljarder euro 2009. Parlamentet 
betonar i detta sammanhang att införandet 
av ett effektivt beskattningssystem, som 
kan minska beroendet av externt bistånd 
och andra oförutsägbara externa finansiella 
flöden, borde prioriteras i 
utvecklingsländerna.
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Or. en

Ändringsförslag 8
Joe Higgins

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet bekräftar att 
kopplingen mellan Europeiska unionens 
utvecklingspolitik och handelspolitik måste 
stärkas. Parlamentet påminner om att 
krisen har gjort råvarupriserna mer 
instabila och bromsat kapital- och 
biståndsflödet till utvecklingsländerna. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
att införandet av ett effektivt 
beskattningssystem, som kan minska 
utvecklingsländernas beroende av externt 
bistånd och andra oförutsägbara externa 
finansiella flöden, måste prioriteras.

3. Europaparlamentet bekräftar att 
kopplingen mellan Europeiska unionens 
utvecklingspolitik och handelspolitik måste 
stärkas. Parlamentet påminner om att 
krisen har gjort råvarupriserna mer 
instabila och bromsat kapital- och 
biståndsflödet till utvecklingsländerna. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
att införandet av ett effektivt 
beskattningssystem, som undantar 
låginkomsttagare och inte diskriminerar 
medelinkomsttagare, och som kan minska 
utvecklingsländernas beroende av 
internationella finansiella institutioner 
och andra oförutsägbara externa finansiella 
flöden, måste prioriteras.

Or. en

Ändringsförslag 9
Daniel Caspary

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet bekräftar att 
kopplingen mellan Europeiska unionens 
utvecklingspolitik och handelspolitik måste 
stärkas. Parlamentet påminner om att 
krisen har gjort råvarupriserna mer 
instabila och bromsat kapital- och 
biståndsflödet till utvecklingsländerna. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 

3. Europaparlamentet bekräftar att 
kopplingen mellan Europeiska unionens 
utvecklingspolitik och handelspolitik måste 
stärkas. Parlamentet påminner om att 
krisen har gjort råvarupriserna mer 
instabila och försvagat kapital- och 
biståndsflödet till utvecklingsländerna. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
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att införandet av ett effektivt 
beskattningssystem, som kan minska 
utvecklingsländernas beroende av externt 
bistånd och andra oförutsägbara externa 
finansiella flöden, måste prioriteras.

att införandet av ett effektivt 
beskattningssystem, som kan minska 
utvecklingsländernas beroende av externt 
bistånd och andra oförutsägbara externa 
finansiella flöden, måste prioriteras.

Or. de

Ändringsförslag 10
Marielle De Sarnez

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet understryker att 
skatteintäkterna inte ska betraktas som ett 
alternativ till det utländska biståndet, utan 
som en beståndsdel i de offentliga 
inkomsterna som möjliggör utvecklingen 
av dessa länder.

Or. fr

Ändringsförslag 11
Harlem Désir

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet påminner om att 
skatteflykten till skatteparadis utgör en 
avsevärd finansiell förlust, särskilt för 
utvecklingsländerna, och att kampen mot 
skatteparadisen är en av 
EU:s prioriteringar för att effektivt hjälpa 
utvecklingsländerna att förfoga över sina 
skatteintäkter.

Or. fr
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Ändringsförslag 12
Harlem Désir

Förslag till yttrande
Punkt 3b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet anser att OECD 
måste utarbeta nya riktlinjer för 
internprissättning, eftersom detta är en 
nödvändig förutsättning för att hindra 
vissa multinationella bolag från att 
överföra sina vinster till länder med mer 
fördelaktig beskattning och därmed se till 
att de betalar sin skatt i de länder, 
däribland utvecklingsländerna, där de har 
tjänat in de verkliga vinsterna.

Or. fr

Ändringsförslag 13
Syed Kamall

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att det är 
absolut nödvändigt att införa ett 
skattesystem med låg skattesats som 
bygger på ett bredare beräkningsunderlag 
och inte medger några skattebefrielser och 
skatteförmåner, framför allt för 
utvinningsindustrin. Parlamentet 
understryker att det behövs incitament för 
att i högre grad involvera investerarna i 
projekt som får positiva lokala verkningar 
på det ekonomiska, sociala och 
miljömässiga planet.

4. Europaparlamentet anser att ett 
skattesystem med låg skattesats som 
bygger på ett bredare beräkningsunderlag 
och i undantagsfall medger 
skattebefrielser, är ett första steg för att 
främja respekten för 
skattebestämmelserna. Parlamentet 
understryker att det behövs incitament för 
att i högre grad involvera investerarna i 
projekt som får positiva lokala verkningar 
på det ekonomiska, sociala och 
miljömässiga planet.

Or. en
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Ändringsförslag 14
Joe Higgins

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att det är 
absolut nödvändigt att införa ett 
skattesystem med låg skattesats som 
bygger på ett bredare beräkningsunderlag 
och inte medger några skattebefrielser och 
skatteförmåner, framför allt för 
utvinningsindustrin. Parlamentet 
understryker att det behövs incitament för 
att i högre grad involvera investerarna i 
projekt som får positiva lokala verkningar 
på det ekonomiska, sociala och 
miljömässiga planet.

4. Europaparlamentet anser att det är 
absolut nödvändigt att införa ett 
skattesystem med låg skattesats för låg-
och medelinkomsttagare som bygger på ett 
bredare beräkningsunderlag och inte 
medger några skattebefrielser och 
skatteförmåner, framför allt för
utvinningsindustrin. Parlamentet 
understryker att det behövs offentliga 
investeringar i projekt som får positiva 
lokala verkningar på det ekonomiska, 
sociala och miljömässiga planet.

Or. en

Ändringsförslag 15
Harlem Désir

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att det är 
absolut nödvändigt att införa ett 
skattesystem med låg skattesats som 
bygger på ett bredare beräkningsunderlag 
och inte medger några skattebefrielser och 
skatteförmåner, framför allt för 
utvinningsindustrin. Parlamentet 
understryker att det behövs incitament för 
att i högre grad involvera investerarna i 
projekt som får positiva lokala verkningar 
på det ekonomiska, sociala och 
miljömässiga planet.

4. Europaparlamentet anser att det är 
absolut nödvändigt att införa ett 
skattesystem med låg skattesats som 
bygger på ett bredare beräkningsunderlag 
och inte medger några skattebefrielser och 
skatteförmåner, framför allt för 
utvinningsindustrin. Parlamentet 
understryker att det behövs incitament för 
att i högre grad involvera investerarna i 
projekt som får positiva lokala verkningar 
på det ekonomiska, sociala och 
miljömässiga planet, men att man 
samtidigt måste se till att detta inte 
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möjliggör införandet av någon form av 
skattedumpning.

Or. fr

Ändringsförslag 16
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet konstaterar med 
oro att regeringarna i 
utvecklingsländerna, för att locka till sig 
utländska investeringar, ofta erbjuder 
skattebefrielser under tio år och mer samt 
kostnadsfritt tillhandahållande av 
allmännyttiga tjänster. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att utforma en 
grundläggande redovisningsmekanism för 
skatteinbetalningar från EU-baserade 
investerare inom ramen för EU:s nya
investeringspolitik och 
EU:s internationella investeringsavtal 
med tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 17
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet anser att de 
omfattande mutor som betalas av 
utländska bolag, som främst investerar i 
resursrika länder, till offentliga 
tjänstemän för att uppnå licenser till 
mycket låga priser och 
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inkomstskattbefrielse är den mest skadliga 
enskilda faktorn för utvecklingen i vissa 
av de fattigaste länderna. Parlamentet 
lovordar den nya amerikanska lagen från 
juli 2010 (Dodd-Frank Wall Street 
Reform and Consumer Protection Act), 
enligt vilken alla olje-, gas- och gruvbolag 
som är registrerade hos USA:s Securities 
and Exchange Commission ska 
offentliggöra hur mycket de betalar till 
andra länder och till amerikanska staten. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
rekommendera EU-medlemsstaterna ett 
liknande betalningsredovisningssystem.

Or. en

Ändringsförslag 18
Joe Higgins

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att 
utvecklingen av ett effektivt skattesystem 
måste vara ett av målen för EU:s nya 
investeringspolitik i utvecklingsländerna i 
syfte att skapa en mer fördelaktig miljö för 
privata utländska och nationella 
investerare och skapa förutsättningar för ett 
mer effektivt internationellt bistånd. 
Parlamentet påminner om att 
EU:s investeringspolitik måste stödja 
innovation, en effektiv offentlig 
förvaltning, offentlig-privata partnerskap 
och överföring av kunskaper för att 
främja tillväxt.

5. Europaparlamentet anser att 
utvecklingen av ett effektivt skattesystem,
som inte diskriminerar låg- och 
medelinkomsttagare och som därför 
medför en progressiv beskattning samt 
beskattning av företagsvinster, som ska 
betalas i det land där vinsten tjänades in, 
måste vara ett av målen för EU:s nya 
investeringspolitik i utvecklingsländerna i 
syfte att skapa en mer fördelaktig miljö för 
utländska och nationella offentliga
investerare för att främja en hållbar 
utveckling, kunskapsöverföring och 
fattigdomsutrotning och skapa 
förutsättningar för ett mer effektivt 
internationellt bistånd.

Or. en
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Ändringsförslag 19
Syed Kamall

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att 
utvecklingen av ett effektivt skattesystem 
måste vara ett av målen för EU:s nya 
investeringspolitik i utvecklingsländerna i 
syfte att skapa en mer fördelaktig miljö för 
privata utländska och nationella investerare 
och skapa förutsättningar för ett mer 
effektivt internationellt bistånd. 
Parlamentet påminner om att 
EU:s investeringspolitik måste stödja 
innovation, en effektiv offentlig 
förvaltning, offentlig-privata partnerskap 
och överföring av kunskaper för att främja 
tillväxt.

5. Europaparlamentet anser att 
utvecklingen av ett effektivt skattesystem i 
utvecklingsländerna måste bli ryggraden i 
deras offentliga finanser. Parlamentet 
anser att EU:s nya investeringspolitik i 
utvecklingsländerna bör bidra till att skapa 
en mer fördelaktig miljö för privata 
utländska och nationella investerare och 
skapa förutsättningar för ett mer effektivt 
internationellt bistånd.  Parlamentet 
påminner om att EU:s investeringspolitik 
måste fokusera på utvecklingen av små 
och medelstora företag, däribland med 
hjälp av mikrokrediter, stödja innovation, 
en effektiv offentlig förvaltning, 
offentlig-privata partnerskap och 
överföring av kunskaper för att främja 
tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 20
Marielle De Sarnez

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet påpekar att de 
positiva effekterna av avtalen om 
ekonomiskt partnerskap först blir 
märkbara på lång sikt, medan 
inkomstförlusterna är en direkt 
konsekvens av minskningen av 
tullavgifterna.

Or. fr
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Ändringsförslag 21
Marielle De Sarnez

Förslag till yttrande
Punkt 5b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet understryker att 
nödvändiga åtgärder måste vidtas för att 
kompensera för de inkomstförluster som 
orsakas av att tullbelagd import av 
produkter från tredjeländer ersätts med 
tullfri import av europeiska produkter.

Or. fr

Ändringsförslag 22
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet är oroat över 
utbredningen och omfattningen av 
skatteflykten till skatteparadisen, där 
medborgare med höga inkomster och 
regeringstjänstemän i 
utvecklingsländerna är inblandade. 
Parlamentet uppmanar 
OECD:s medlemsstater att rekommendera 
nya åtgärder för öppenhet för banker och 
finansinstitut när det gäller utländska 
kontoinnehav. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att, i samband med 
förhandlingarna med 
utvecklingsländerna om liberaliseringen 
av finansiella tjänster inom ramen för 
frihandelsavtalen, respektera rätten för 
det enskilda landet att fastställa 
bestämmelser i syfte att möjliggöra 
kapitalkontroller.
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Or. en

Ändringsförslag 23
Syed Kamall

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet anser att det inom 
ramen för avtalen om ekonomiskt 
partnerskap bör inrättas en oberoende 
kontrollmekanism som ska utvärdera såväl 
nettoskatteföljderna av avskaffandet av 
tullavgifterna som de framsteg som gjorts 
med hänsyn till skattereformerna i varje 
land. Parlamentet begär att det införs en 
bestämmelse om en obligatorisk 
övergripande översyn av alla avtal om 
ekonomiskt partnerskap efter fem år, 
vilket möjliggör en eventuell ändring av 
avtalens bestämmelser enligt de behov 
som identifierats.

6. Europaparlamentet anser att det inom 
ramen för avtalen om ekonomiskt 
partnerskap bör inrättas en oberoende 
kontrollmekanism som ska utvärdera såväl 
nettoskatteföljderna av avskaffandet av 
tullavgifterna som de framsteg som gjorts 
med hänsyn till skattereformerna i varje 
land. Parlamentet kräver en obligatorisk 
översyn av enskilda länders framsteg för 
att genomföra skattereformer och säkra 
en effektiv skatteuppbörd, i linje med de 
senaste uppdateringarna av 
OECD:s modellavtal för skatter på 
inkomst och förmögenhet.

Or. en

Ändringsförslag 24
Daniel Caspary

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet anser att det inom 
ramen för avtalen om ekonomiskt 
partnerskap bör inrättas en oberoende 
kontrollmekanism som ska utvärdera såväl 
nettoskatteföljderna av avskaffandet av 
tullavgifterna som de framsteg som gjorts 
med hänsyn till skattereformerna i varje 
land. Parlamentet begär att det införs en 
bestämmelse om en obligatorisk 
övergripande översyn av alla avtal om 

6. Europaparlamentet anser att det inom 
ramen för avtalen om ekonomiskt 
partnerskap bör inrättas en oberoende 
kontrollmekanism som ska utvärdera såväl 
nettoskatteföljderna av avskaffandet av 
tullavgifterna som de framsteg som gjorts 
med hänsyn till skattereformerna i varje 
land.
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ekonomiskt partnerskap efter fem år, 
vilket möjliggör en eventuell ändring av 
avtalens bestämmelser enligt de behov 
som identifierats.

Or. de

Ändringsförslag 25
Joe Higgins

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet anser att det inom 
ramen för avtalen om ekonomiskt 
partnerskap bör inrättas en oberoende 
kontrollmekanism som ska utvärdera såväl 
nettoskatteföljderna av avskaffandet av 
tullavgifterna som de framsteg som gjorts 
med hänsyn till skattereformerna i varje 
land. Parlamentet begär att det införs en 
bestämmelse om en obligatorisk 
övergripande översyn av alla avtal om 
ekonomiskt partnerskap efter fem år, vilket 
möjliggör en eventuell ändring av avtalens 
bestämmelser enligt de behov som 
identifierats.

6. Europaparlamentet anser att det bör 
inrättas en oberoende kontrollmekanism 
som ska utvärdera såväl 
nettoskatteföljderna av avskaffandet av 
tullavgifterna som de framsteg som gjorts 
med hänsyn till skattereformerna i varje 
land. Parlamentet begär att det införs en 
bestämmelse om en obligatorisk 
övergripande översyn av alla avtal om 
ekonomiskt partnerskap efter tre år, vilket 
möjliggör en ändring av avtalens 
bestämmelser för att främja 
fattigdomsutrotning, en hållbar 
utveckling och regional integration.

Or. en

Ändringsförslag 26
Marielle De Sarnez

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet anser att det inom 
ramen för avtalen om ekonomiskt 
partnerskap bör inrättas en oberoende 
kontrollmekanism som ska utvärdera såväl 

6. Europaparlamentet anser att det inom 
ramen för avtalen om ekonomiskt 
partnerskap bör inrättas en oberoende 
kontrollmekanism som för varje enskilt 
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nettoskatteföljderna av avskaffandet av 
tullavgifterna som de framsteg som gjorts 
med hänsyn till skattereformerna i varje 
land. Parlamentet begär att det införs en 
bestämmelse om en obligatorisk 
övergripande översyn av alla avtal om 
ekonomiskt partnerskap efter fem år, vilket 
möjliggör en eventuell ändring av avtalens 
bestämmelser enligt de behov som 
identifierats.

land ska utvärdera såväl 
nettoskatteföljderna av avskaffandet av 
tullavgifterna som de framsteg som gjorts 
med hänsyn till skattereformerna. 
Parlamentet begär att det införs en 
bestämmelse om en obligatorisk 
övergripande översyn av alla avtal om 
ekonomiskt partnerskap efter fem år, vilket 
möjliggör en eventuell ändring av avtalens 
bestämmelser enligt de behov som 
identifierats.

Or. fr


