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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.6.2018 B8-0274/2 

Muudatusettepanek  2 

Maria Heubuch 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0274/2018 

Linda McAvan 

arengukomisjoni nimel 

Eelseisvad läbirääkimised Euroopa Liidu ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani 

piirkonna (AKV) riikide rühma uue partnerluslepingu üle 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus N a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 N a. arvestades, et paljudes AKV 

riikides ei ole keeruliste 

maksustamisküsimustega tegelemiseks 

piisavalt tehnilist suutlikkust ning see 

takistab riigi oma tulude 

kasutuselevõtmist, samuti osavõttu 

rahvusvahelisest maksualasest koostööst; 

Or. en 



 

AM\1155734ET.docx  PE621.667v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

11.6.2018 B8-0274/3 

Muudatusettepanek  3 

Maria Heubuch 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0274/2018 

Linda McAvan 

arengukomisjoni nimel 

Eelseisvad läbirääkimised Euroopa Liidu ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani 

piirkonna (AKV) riikide rühma uue partnerluslepingu üle 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 10 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 10 a. peab kahetsusväärseks, et 

kavandatavad jaotised, mis on seotud 

majandusarengu ja kaubandusega, on 

oma laadilt äärmiselt ettekirjutavad; 

märgib, et vaatamata aastaid kestnud 

läbirääkimistele on siiani sõlmitud vaid 

üks täielik majanduspartnerlusleping 

(EPA); nõuab seetõttu, et Cotonou 

lepingu järgses lepingus tunnistataks 

tekkinud raskusi ning kavandataks 

objektiivse hinnangu andmine ELi ja 

AKV riikide uuendatud 

kaubandussuhetele, mis põhinevad pärast 

2000. aastat sõlmitud 

majanduspartnerluslepingutel, võttes 

seejuures arvesse ka piirkondlikke 

majandusliku integratsiooni protsesse; 

nõuab, et see hinnang oleks aluseks 

vajalike järelduste tegemisel 

majanduspartnerluslepingute tuleviku ja 

võimalike alternatiivide kohta; 

  

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

11.6.2018 B8-0274/4 

Muudatusettepanek  4 

Maria Heubuch 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0274/2018 

Linda McAvan 

arengukomisjoni nimel 

Eelseisvad läbirääkimised Euroopa Liidu ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani 

piirkonna (AKV) riikide rühma uue partnerluslepingu üle 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 18 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 18 a. tuletab meelde, et riigi enda 

vahendite kasutuselevõtmine 

maksustamise kaudu on säästva arengu 

rahastamisel kõige olulisem tuluallikas; 

peab kahetsusväärseks, et ebaseaduslike 

rahavoogude ja maksudest 

kõrvalehoidumise vastu võitlemise 

meetmed ei ole volituste andmise eelnõus 

väärinud olulist kohta; kutsub 

läbirääkimiste osapooli üles lisama uude 

kokkuleppesse ambitsioonikaid sätteid 

arenguriikidele finants- ja tehnilise abi 

andmiseks, et need riigid tuleksid toime 

uute ülemaailmsete standarditega, mis 

puudutavad võitlust maksudest 

kõrvalehoidmisega, sealhulgas 

automaatset teabevahetust, teavet 

ettevõtetest tegelikult kasu saavate 

omanike kohta ning G20 ja OECD 

mudelitel põhinevaid avalikke 

riigipõhiseid aruandeid hargmaiste 

ettevõtete kohta, et takistada maksubaasi 

kahanemist ja kasumi ümberpaigutamist; 

palub osapooltel võtta endale kohustus 

toetada ÜRO õiguslikult siduva 

valitsustevahelise maksualase 

koostööorgani loomist; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

11.6.2018 B8-0274/5 

Muudatusettepanek  5 

Maria Heubuch 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0274/2018 

Linda McAvan 

arengukomisjoni nimel 

Eelseisvad läbirääkimised Euroopa Liidu ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani 

piirkonna (AKV) riikide rühma uue partnerluslepingu üle 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 27 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

27. rõhutab, et tähtis on tugevdada 

tulevase lepingu parlamentaarset mõõdet 

– tagada tulevasele üldisele 

parlamentaarsele ühisassambleele 

tegelikud nõuandevolitused ning avatud, 

demokraatlik ja põhjalik parlamentaarne 

dialoog; nõuab, et talle tagataks õiguslik ja 

tegevuslik sõltumatus; nõuab, et 

ühisassamblee oleks tihedalt seotud 

lepingu rakendamisega ja et assambleega 

konsulteeritaks regulaarselt kõigis 

partnerluse jaoks olulistes küsimustes; on 

arvamusel, et parlamentaarne 

ühisassamblee peaks olema täielikult 

kaasatud tulevase partnerluse 

läbirääkimistesse; 

27. tunneb heameelt komisjoni 

ettepaneku üle näha ette piirkondlikud 

parlamentaarsed ühiskohtumised 

ministrite kohtumiste eel AKV riikide ja 

ELi vahel; on veendunud, et see aitaks 

suurendada parlamentide rolli tulevases 

lepingus, kuna parlamentide töö muutuks 

sihipärasemaks; peab siiski vajalikuks 

säilitada teatav vabadus tegevuskava 

kujundamises ning võimaldada 

erandkorras kohtumisi AKV riikide ja 

Euroopa Parlamendi vahel, et pidada nõu 

teemade üle, mis on olulised nii AKV 

riikidele kui ka ELile; nõuab, et 

ühisassambleele tagataks õiguslik ja 

tegevuslik sõltumatus; 

Or. en 

 

 


