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11.6.2018 B8-0274/2 

Amendamentul  2 

Maria Heubuch 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0274/2018 

Linda McAvan 

în numele Comisiei pentru dezvoltare 

Viitoarele negocieri pentru un nou acord de parteneriat între Uniunea Europeană și grupul de 

țări din Africa, zona Caraibilor și Pacific 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Na (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Na. întrucât lipsa capacităților tehnice, 

în numeroase țări ACP, pentru a gestiona 

problemele complexe din domeniul fiscal 

constituie un impediment pentru 

mobilizarea veniturilor interne și pentru 

participarea la cooperarea fiscală 

internațională; 

Or. en 
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11.6.2018 B8-0274/3 

Amendamentul  3 

Maria Heubuch 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0274/2018 

Linda McAvan 

în numele Comisiei pentru dezvoltare 

Viitoarele negocieri pentru un nou acord de parteneriat între Uniunea Europeană și grupul de 

țări din Africa, zona Caraibilor și Pacific 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 10a. regretă caracterul foarte 

prescriptiv al titlurilor propuse cu privire 

la dezvoltarea economică și comerț; 

menționează că, deși negocierile au durat 

un an, până acum s-a încheiat un singur 

acord de parteneriat economic (APE) 

complet; solicită, prin urmare, ca Acordul 

post-Cotonou să recunoască dificultățile 

întâlnite și să prevadă o evaluare 

obiectivă a relației comerciale reînnoite 

UE-ACP, bazate pe APE, începând din 

anul 2000, ținând seama de procesele de 

integrare economică regională; solicită ca 

această evaluare să constituie baza 

concluziilor necesare în ceea ce privește 

viitorul acordurilor de parteneriat 

economic și posibilele alternative; 

  

Or. en 
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11.6.2018 B8-0274/4 

Amendamentul  4 

Maria Heubuch 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0274/2018 

Linda McAvan 

în numele Comisiei pentru dezvoltare 

Viitoarele negocieri pentru un nou acord de parteneriat între Uniunea Europeană și grupul de 

țări din Africa, zona Caraibilor și Pacific 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 18a. reamintește că mobilizarea 

resurselor interne prin impozitare 

reprezintă cea mai importantă sursă de 

venit pentru finanțarea dezvoltării 

durabile; regretă că măsurilor de 

combatere a fluxurilor financiare ilicite și 

evaziunii fiscale nu li se acordă un loc 

important în proiectul de mandat; invită 

părțile la negocieri să includă în noul 

acord dispoziții ambițioase privind 

asistența financiară și tehnică acordată 

țărilor în curs de dezvoltare pentru a face 

față noilor standarde globale pentru 

combaterea evaziunii fiscale, inclusiv 

schimbul automat de informații, 

informațiile referitoare la beneficiarii 

reali ai întreprinderilor și privind 

raportarea publică pentru fiecare țară a 

întreprinderilor multinaționale, în 

vederea stopării erodării bazei impozabile 

și transferului de profituri, după 

modelelor G20 și OCDE; solicită, de 

asemenea, părților să se angajeze să 

susțină crearea unui organism 

interguvernamental al ONU, cu forță 

juridică obligatorie juridic, pentru 

cooperarea fiscală; 

Or. en 
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11.6.2018 B8-0274/5 

Amendamentul  5 

Maria Heubuch 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0274/2018 

Linda McAvan 

în numele Comisiei pentru dezvoltare 

Viitoarele negocieri pentru un nou acord de parteneriat între Uniunea Europeană și grupul de 

țări din Africa, zona Caraibilor și Pacific 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. reamintește importanța întăririi 

dimensiunii parlamentare a viitorului 

acord, conferind o competență 

consultativă veritabilă viitoarei Adunări 

Parlamentare Paritare generale și făcând-

o un spațiu al unui dialog parlamentar 

democratic deschis și cuprinzător; solicită 

să îi fie garantată autonomia juridică și 

operațională; solicită ca APP să fie 

asociată îndeaproape la implementarea 

acordului și să fie consultată regulat cu 

privire la toate aspectele importante 

pentru parteneriat; consideră că APP ar 

trebui să se implice pe deplin în 

negocierile pentru viitorul parteneriat; 

27. salută propunerea Comisiei de a 

prevedea reuniuni parlamentare comune 

la nivel regional în perioada 

premergătoare reuniunilor ministeriale 

dintre regiunile ACP și UE; consideră că 

aceasta ar consolida rolul parlamentelor 

în viitorul acord, pentru că activitatea lor 

ar fi mai precis orientată; consideră că 

este totuși necesar să se mențină o 

anumită libertate de stabilire a agendei și 

să se prevadă reuniuni la nivel pan-

ACP-PE în circumstanțe excepționale, 

pentru a discuta aspecte legate de pan-

ACP-UE; solicită să fie garantată 

autonomia juridică și operațională a APP; 

Or. en 

 

 


