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11.6.2018 B8-0274/2 

Amendement  2 

Maria Heubuch 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0274/2018 

Linda McAvan 

namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

Komende onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst tussen de Europese 

Unie en de groep van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan 

Ontwerpresolutie 

Overweging N bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 N bis. overwegende dat het gemis van 

technische capaciteit in vele ACS-landen 

om complexe belastingkwesties te 

behandelen, de mobilisering van 

binnenlandse inkomsten en de deelname 

aan internationale samenwerking op 

belastinggebied bemoeilijkt; 

Or. en 
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11.6.2018 B8-0274/3 

Amendement  3 

Maria Heubuch 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0274/2018 

Linda McAvan 

namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

Komende onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst tussen de Europese 

Unie en de groep van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 10 bis. betreurt het zeer prescriptieve 

karakter van de voorgestelde titels inzake 

economische ontwikkeling en handel; 

constateert dat, ondanks jarenlange 

onderhandelingen, tot dusverre slechts 

één volledige economische 

partnerschapsovereenkomst (EPO) is 

gesloten; dringt er dan ook op aan dat in 

de post-Cotonou-overeenkomst rekening 

wordt gehouden met de moeilijkheden die 

zich hebben voorgedaan en dat wordt 

nagedacht over een objectieve evaluatie 

van de hernieuwde handelsbetrekkingen 

tussen de EU en de ACS-landen op basis 

van de EPO's sinds 2000, mede in het 

licht van de regionale economische 

integratieprocessen; dringt erop aan dat 

de evaluatie de basis vormt voor de 

noodzakelijke conclusies over de toekomst 

van de EPO's en mogelijke alternatieven; 

  

Or. en 
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11.6.2018 B8-0274/4 

Amendement  4 

Maria Heubuch 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0274/2018 

Linda McAvan 

namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

Komende onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst tussen de Europese 

Unie en de groep van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 18 bis. herinnert eraan dat de 

mobilisering van binnenlandse middelen 

aan de hand van de heffing van 

belastingen de belangrijkste bron van 

inkomsten is voor de financiering van 

duurzame ontwikkeling; vindt het jammer 

dat maatregelen ter bestrijding van 

illegale geldstromen en 

belastingontduiking geen prominente 

plaats krijgen in het ontwerpmandaat; 

roept de onderhandelende partijen op om 

in de nieuwe overeenkomst ambitieuze 

bepalingen op te nemen inzake financiële 

en technische bijstand aan 

ontwikkelingslanden om aan te sluiten bij 

de opkomende mondiale normen voor de 

bestrijding van belastingontduiking, met 

inbegrip van de automatische uitwisseling 

van informatie, informatie over 

economisch eigendom van bedrijven en 

openbare verslaglegging van 

multinationals per land op basis van de 

G20- en OESO-modellen om een einde te 

maken aan grondslaguitholling en 

winstverschuiving; roept de partijen 

bovendien op zich in te zetten voor de 

oprichting van een juridisch bindend 

intergouvernementeel VN-orgaan voor 

fiscale samenwerking; 
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11.6.2018 B8-0274/5 

Amendement  5 

Maria Heubuch 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0274/2018 

Linda McAvan 

namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

Komende onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst tussen de Europese 

Unie en de groep van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. herhaalt het belang van het 

versterken van de parlementaire dimensie 

van de toekomstige overeenkomst, om een 

daadwerkelijke adviserende bevoegdheid 

voor de toekomstige overkoepelende PPV 

te verzekeren en te waarborgen dat zij 

zorgt voor een open, democratische en 

allesomvattende parlementaire dialoog; 

vraagt dat de wettelijke en operationele 

autonomie gewaarborgd worden; eist dat 

de PPV nauw betrokken wordt bij de 

tenuitvoerlegging van de overeenkomst en 

regelmatig geraadpleegd wordt over alles 

wat voor het partnerschap van belang is; 

is van mening dat de PPV volledig moet 

worden betrokken bij de 

onderhandelingen over het toekomstige 

partnerschap; 

27. is ingenomen met het voorstel van 

de Commissie om te voorzien in regionale 

paritaire parlementaire bijeenkomsten in 

de aanloop naar bijeenkomsten van 

ministers tussen de ACS-regio's en de EU; 

is van mening dat hierdoor de rol van de 

parlementen in de toekomstige 

overeenkomst wordt versterkt, aangezien 

hun werkzaamheden gerichter zouden 

zijn; acht het echter noodzakelijk een 

bepaalde mate van vrijheid bij het 

vaststellen van de agenda te handhaven en 

te voorzien in bijeenkomsten op pan-ACS-

EP-niveau in buitengewone 

omstandigheden teneinde pan-ACS-EU-

vraagstukken te bespreken; vraagt dat de 

wettelijke en operationele autonomie van 
de PPV gewaarborgd worden; 

Or. en 

 

 


