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11.6.2018 B8-0274/2 

Alteração  2 

Maria Heubuch 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0274/2018 

Linda McAvan 

em nome da Comissão do Desenvolvimento 

Próximas negociações sobre um novo Acordo de Parceria entre a União Europeia e o Grupo 

de Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico 

Proposta de resolução 

Considerando N-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 (N-A) Considerando que o facto de faltar 

capacidade técnica em muitos Estados 

ACP para tratar de questões complexas 

no domínio da fiscalidade constitui uma 

limitação quer para a mobilização de 

receitas internas quer para a participação 

na cooperação internacional em matéria 

fiscal; 

Or. en 
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11.6.2018 B8-0274/3 

Alteração  3 

Maria Heubuch 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0274/2018 

Linda McAvan 

em nome da Comissão do Desenvolvimento 

Próximas negociações sobre um novo Acordo de Parceria entre a União Europeia e o Grupo 

de Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico 

Proposta de resolução 

N.º 10-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 10-A. Lamenta o caráter demasiado 

prescritivo dos títulos propostos relativos 

ao desenvolvimento económico e ao 

comércio; observa que, não obstante as 

negociações que duraram anos, apenas se 

conseguiu celebrar um único Acordo de 

Parceria Económica (APE) completo; 

solicita, por conseguinte, que o acordo 

pós-Cotonou reconheça as dificuldades 

encontradas e preveja uma avaliação 

objetiva da renovada relação comercial 

UE-ACP com base nos APE desde 2000 e 

que contemple os processos de integração 

económica regional; insta a que a 

avaliação constitua a base para as 

conclusões necessárias quanto ao futuro 

dos APE e possíveis alternativas; 

  

Or. en 
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11.6.2018 B8-0274/4 

Alteração  4 

Maria Heubuch 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0274/2018 

Linda McAvan 

em nome da Comissão do Desenvolvimento 

Próximas negociações sobre um novo Acordo de Parceria entre a União Europeia e o Grupo 

de Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico 

Proposta de resolução 

N.º 18-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 18-A. Recorda que a mobilização dos 

recursos nacionais através da tributação 

constitui a mais importante fonte de 

receitas para o financiamento do 

desenvolvimento sustentável; lamenta que 

o projeto de mandato não preveja medidas 

de combate aos fluxos financeiros ilícitos 

e à evasão fiscal; insta as partes 

envolvidas nas negociações a incluírem, 

no novo acordo, disposições ambiciosas 

em matéria de assistência financeira e 

técnica aos países em desenvolvimento 

para fazer face às normas emergentes a 

nível mundial de combate à evasão fiscal, 

incluindo a troca automática de 

informações, informações sobre a 

propriedade efetiva de empresas e a 

apresentação de relatórios públicos por 

país das empresas multinacionais, a fim 

de travar a erosão da base tributável e a 

transferência de lucros, com base em 

modelos da OCDE e do G20; exorta, 

ainda, as partes a comprometerem-se a 

apoiar a criação de um organismo 

intergovernamental das Nações Unidas 

juridicamente vinculativo em matéria de 

cooperação fiscal; 

Or. en 
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11.6.2018 B8-0274/5 

Alteração  5 

Maria Heubuch 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0274/2018 

Linda McAvan 

em nome da Comissão do Desenvolvimento 

Próximas negociações sobre um novo Acordo de Parceria entre a União Europeia e o Grupo 

de Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico 

Proposta de resolução 

N.º 27 

 

Proposta de resolução Alteração 

27. Reitera a importância de reforçar a 

dimensão parlamentar do futuro acordo, 

garantindo um verdadeiro poder consultivo 

para a futura APP geral e assegurando que 

esta permita um diálogo parlamentar 

aberto, democrático e abrangente; solicita 

que a sua autonomia jurídica e operacional 

seja garantida; requer que a APP seja 

estreitamente associada à implementação 

do acordo e consultada regularmente 

sobre todas as questões importantes para 

a parceria; considera que a APP deve ser 

plenamente envolvida nas negociações da 

futura parceria; 

27. Congratula-se com a proposta da 

Comissão de organizar reuniões 

parlamentares regionais conjuntas no 

período que antecede as reuniões 

ministeriais entre a UE e as regiões ACP; 

considera que tal permitiria reforçar o 

papel dos parlamentos no futuro acordo, 

na medida em que os seus trabalhos 

seriam mais específicos; considera, no 

entanto, que é necessário manter um certo 

grau de liberdade aquando da fixação da 

ordem dos trabalhos e prever, em 

circunstâncias excecionais, reuniões a 

nível dos países ACP e PE no seu 

conjunto para debater questões que dizem 

respeito quer aos países ACP quer à UE 

na sua globalidade; solicita que a 

autonomia jurídica e operacional da APP 

seja garantida; 

Or. en 

 

 


