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Alteração 1
Joe Higgins

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Recorda que a liberalização do 
comércio com os países em 
desenvolvimento deve ter por objectivo 
promover o crescimento económico 
sustentável e o desenvolvimento desses 
países; constata que a supressão dos 
direitos aduaneiros provoca uma perda 
substancial de receitas alfandegárias, 
devendo, por conseguinte, ser mais bem 
controlada, ser mais progressiva e ser 
acompanhada da aplicação de reformas 
fiscais que permitam mobilizar receitas 
compensatórias (IVA, imposto sobre a 
propriedade, imposto sobre o 
rendimento);

1. Recorda que o comércio com os países 
em desenvolvimento deve ter por objectivo 
promover o crescimento económico 
sustentável e o desenvolvimento 
responsável do ponto de vista social, 
ambiental e económico desses países;
constata que a supressão dos direitos 
aduaneiros provoca uma perda de receitas 
alfandegárias, devendo, por conseguinte, 
ser revista e ser acompanhada da aplicação 
de reformas fiscais no interesse da maioria 
da população dos países em 
desenvolvimento, incluindo a tributação 
progressiva do rendimento e um imposto 
sobre os lucros das empresas;

Or. en

Alteração 2
Syed Kamall

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Recorda que a liberalização do comércio 
com os países em desenvolvimento deve 
ter por objectivo promover o crescimento 
económico sustentável e o 
desenvolvimento desses países; constata 
que a supressão dos direitos aduaneiros 
provoca uma perda substancial de receitas 
alfandegárias, devendo, por conseguinte, 
ser mais bem controlada, ser mais 
progressiva e ser acompanhada da 

1. Recorda que a liberalização do comércio 
com os países em desenvolvimento deve 
promover o crescimento económico 
sustentável e mutuamente benéfico, bem 
como o desenvolvimento desses países;
constata que a supressão dos direitos 
aduaneiros pelos países em 
desenvolvimento é mais bem 
implementada quando é acompanhada 
das reformas fiscais que permitem 
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aplicação de reformas fiscais que 
permitam mobilizar receitas 
compensatórias (IVA, imposto sobre a 
propriedade, imposto sobre o rendimento);

mobilizar fontes de receita alternativas 
para os seus orçamentos públicos 
compensando a quebra nas receitas 
aduaneiras (IVA, imposto sobre a 
propriedade, imposto sobre o rendimento);

Or. en

Alteração 3
Harlem Désir

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

1. Recorda que a liberalização do 
comércio com os países em 
desenvolvimento deve ter por objectivo 
promover o crescimento económico 
sustentável e o desenvolvimento desses 
países; constata que a supressão dos 
direitos aduaneiros provoca uma perda 
substancial de receitas alfandegárias, 
devendo, por conseguinte, ser mais bem 
controlada, ser mais progressiva e ser 
acompanhada da aplicação de reformas 
fiscais que permitam mobilizar receitas 
compensatórias (IVA, imposto sobre a 
propriedade, imposto sobre o rendimento);

1. Recorda que o desenvolvimento do 
comércio com os países em 
desenvolvimento deve ter por objectivo 
promover o crescimento económico 
sustentável e o desenvolvimento desses 
países; constata que a supressão dos 
direitos aduaneiros provoca uma perda 
substancial de receitas alfandegárias, 
devendo, por conseguinte, ser mais bem 
controlada, ser mais progressiva e ser 
acompanhada da aplicação de reformas 
fiscais que permitam mobilizar receitas 
compensatórias (IVA, imposto sobre a 
propriedade, imposto sobre o rendimento);

Or. fr

Alteração 4
Syed Kamall

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Apela à aplicação sistemática, no quadro 
dos Acordos de Parceria Económica 
(APE), de medidas de apoio às reformas 

2. Apela à aplicação sistemática, no quadro 
dos Acordos de Parceria Económica 
(APE), de medidas de apoio às reformas 
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fiscais, nomeadamente sob a forma de 
assistência material (sistemas informáticos) 
e de organização (formação jurídica e 
fiscal do pessoal da administração fiscal);
salienta a necessidade de realizar um 
esforço especial com os países africanos 
que ainda não beneficiam de ajuda a 
longo prazo em matéria fiscal;

fiscais nos países em desenvolvimento, 
nomeadamente sob a forma de assistência 
material (sistemas informáticos) e de 
organização (formação jurídica e fiscal do 
pessoal da administração fiscal); salienta a 
necessidade de que os países em 
desenvolvimento intensifiquem os seus 
esforços em matéria fiscal, principalmente 
no que respeita à cobrança dos impostos e 
à luta contra a evasão fiscal, elementos 
cruciais para uma política orçamental 
rigorosa;

Or. en

Alteração 5
Joe Higgins

Projecto de parecer
N.º 2

Projecto de parecer Alteração

2. Apela à aplicação sistemática, no 
quadro dos Acordos de Parceria 
Económica (APE), de medidas de apoio às 
reformas fiscais, nomeadamente sob a 
forma de assistência material (sistemas 
informáticos) e de organização (formação 
jurídica e fiscal do pessoal da 
administração fiscal); salienta a 
necessidade de realizar um esforço especial 
com os países africanos que ainda não 
beneficiam de ajuda a longo prazo em 
matéria fiscal;

2. Apela à prestação sistemática de 
assistência material (sistemas informáticos) 
e de organização (formação jurídica e 
fiscal do pessoal da administração fiscal), 
se esta for solicitada por um país em 
desenvolvimento; salienta a necessidade de 
realizar um esforço especial com os países 
africanos que ainda não beneficiam de 
ajuda a longo prazo em matéria fiscal;

Or. en

Alteração 6
Marielle De Sarnez

Projecto de parecer
N.º 2
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Projecto de parecer Alteração

2. Apela à aplicação sistemática, no quadro 
dos Acordos de Parceria Económica 
(APE), de medidas de apoio às reformas 
fiscais, nomeadamente sob a forma de 
assistência material (sistemas informáticos) 
e de organização (formação jurídica e 
fiscal do pessoal da administração fiscal);
salienta a necessidade de realizar um 
esforço especial com os países africanos 
que ainda não beneficiam de ajuda a longo 
prazo em matéria fiscal;

2. Apela à aplicação sistemática, no quadro 
dos Acordos de Parceria Económica 
(APE), de medidas de apoio às reformas 
fiscais, nomeadamente sob a forma de 
assistência material (sistemas informáticos) 
e de organização (formação jurídica e 
fiscal do pessoal da administração fiscal);
salienta a necessidade de realizar um 
esforço especial com os países africanos 
que ainda não beneficiam de ajuda a longo 
prazo em matéria fiscal; recorda a 
necessidade de tomar medidas adequadas 
a nível europeu e internacional para lutar 
contra os paraísos fiscais e a fuga ilícita 
de capitais, em conformidade com os 
compromissos assumidos, nomeadamente 
pelo G 20;

Or. fr

Alteração 7
Syed Kamall

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Reafirma a necessidade de reforçar a 
coerência entre a política de 
desenvolvimento e a política comercial da 
União Europeia; recorda que a crise 
acentuou a volatilidade dos preços das 
matérias-primas, e provocou o 
esgotamento dos fluxos de capitais e de 
ajuda aos países em desenvolvimento;
salienta que, neste contexto, é prioritário 
proceder à criação de um sistema de 
tributação eficaz para reduzir a 
dependência dos países em 
desenvolvimento em relação à ajuda 
externa e a outros fluxos financeiros 
externos imprevisíveis;

3. Reafirma a necessidade de reforçar a 
coerência entre a política de 
desenvolvimento e a política comercial da 
União Europeia; recorda que, embora a 
crise possa ter acentuado a volatilidade 
dos preços das matérias-primas e 
provocado uma redução dos fluxos de 
capitais destinados aos países em 
desenvolvimento, a União Europeia, no 
seu todo, incluindo os seus Estados-
Membros, continua a ser o principal 
doador de ajuda ao desenvolvimento, 
representando 56% do total mundial, no 
valor de 49 mil milhões de euros em 2009;
salienta que, neste contexto, deveria ser
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prioritário para os países em 
desenvolvimento proceder à criação de um 
sistema de tributação eficaz para reduzir a 
dependência em relação à ajuda externa e a 
outros fluxos financeiros externos 
imprevisíveis;

Or. en

Alteração 8
Joe Higgins

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Reafirma a necessidade de reforçar a 
coerência entre a política de 
desenvolvimento e a política comercial da 
União Europeia; recorda que a crise 
acentuou a volatilidade dos preços das 
matérias-primas, e provocou o esgotamento 
dos fluxos de capitais e de ajuda aos países 
em desenvolvimento; salienta que, neste 
contexto, é prioritário proceder à criação de 
um sistema de tributação eficaz para
reduzir a dependência dos países em 
desenvolvimento em relação à ajuda 
externa e a outros fluxos financeiros 
externos imprevisíveis;

3. Reafirma a necessidade de reforçar a 
coerência entre a política de 
desenvolvimento e a política comercial da 
União Europeia; recorda que a crise 
acentuou a volatilidade dos preços das 
matérias-primas, e provocou o esgotamento 
dos fluxos de capitais e de ajuda aos países 
em desenvolvimento; salienta que, neste 
contexto, é prioritário proceder à criação de 
um sistema de tributação eficaz que isente 
as pessoas com rendimentos baixos e não 
discrimine as pessoas com rendimentos 
médios, a fim de reduzir a dependência dos 
países em desenvolvimento em relação às 
instituições financeiras internacionais e a 
outros fluxos financeiros externos 
imprevisíveis;

Or. en

Alteração 9
Daniel Caspary

Projecto de parecer
N.º 3
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Projecto de parecer Alteração

3. Reafirma a necessidade de reforçar a 
coerência entre a política de 
desenvolvimento e a política comercial da 
União Europeia; recorda que a crise 
acentuou a volatilidade dos preços das 
matérias-primas, e provocou o 
esgotamento dos fluxos de capitais e de 
ajuda aos países em desenvolvimento;
salienta que, neste contexto, é prioritário 
proceder à criação de um sistema de 
tributação eficaz para reduzir a 
dependência dos países em 
desenvolvimento em relação à ajuda 
externa e a outros fluxos financeiros 
externos imprevisíveis;

3. Reafirma a necessidade de reforçar a 
coerência entre a política de 
desenvolvimento e a política comercial da 
União Europeia; recorda que a crise 
acentuou a volatilidade dos preços das 
matérias-primas, e provocou a redução dos 
fluxos de capitais e de ajuda aos países em 
desenvolvimento; salienta que, neste 
contexto, é prioritário proceder à criação de 
um sistema de tributação eficaz para 
reduzir a dependência dos países em 
desenvolvimento em relação à ajuda 
externa e a outros fluxos financeiros 
externos imprevisíveis;

Or. de

Alteração 10
Marielle De Sarnez

Projecto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-A. Salienta que as receitas fiscais não 
devem ser consideradas uma alternativa à 
ajuda externa, mas um elemento 
constitutivo das receitas públicas que 
permitem o desenvolvimento destes 
países; 

Or. fr

Alteração 11
Harlem Désir

Projecto de parecer
N.º 3-A (novo)
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Projecto de parecer Alteração

3-A. Recorda que a evasão fiscal nos 
paraísos fiscais representa uma perda 
financeira considerável, nomeadamente 
para os países em desenvolvimento, e que 
a luta contra os paraísos fiscais constitui 
uma das prioridades da UE, a fim de 
ajudar de forma eficaz os países em 
desenvolvimento a dispor das suas 
receitas fiscais;

Or. fr

Alteração 12
Harlem Désir

Projecto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

3-B. Apoia a necessidade de a OCDE 
elaborar novas orientações sobre os 
preços das transferências, meio essencial 
para impedir algumas multinacionais de 
transferirem os seus lucros para países 
com uma tributação mais favorável, a fim 
de pagarem os seus impostos nos países, 
incluindo nos países em desenvolvimento, 
em que fizeram os seus lucros reais;

Or. fr

Alteração 13
Syed Kamall

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Considera que é essencial um sistema de 4. Considera que um sistema de tributação 
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tributação de taxas reduzidas, com base
numa base tributável alargada e sem
isenções e preferências fiscais 
discricionárias, nomeadamente para as 
indústrias de extracção; salienta a 
necessidade de medidas de incentivo para 
que os investidores reforcem a sua 
participação em projectos com um impacto 
local positivo ao nível económico, social e 
ambiental;

de taxas reduzidas, assente numa base 
tributável alargada e que permita, em 
casos excepcionais, isenções fiscais 
discricionárias, é o primeiro passo para 
fomentar o respeito pela disciplina;
salienta a necessidade de medidas de 
incentivo para que os investidores reforcem 
a sua participação em projectos com um 
impacto local positivo ao nível económico, 
social e ambiental;

Or. en

Alteração 14
Joe Higgins

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Considera que é essencial um sistema de 
tributação de taxas reduzidas, com base
numa base tributável alargada e sem 
isenções e preferências fiscais 
discricionárias, nomeadamente para as 
indústrias de extracção; salienta a 
necessidade de medidas de incentivo para 
que os investidores reforcem a sua 
participação em projectos com um impacto 
local positivo ao nível económico, social e 
ambiental;

4. Considera que é essencial um sistema de 
tributação de taxas reduzidas para os 
rendimentos baixos e médios, assente
numa base tributável alargada e sem 
isenções e preferências fiscais 
discricionárias, nomeadamente para as 
indústrias de extracção; salienta a 
necessidade de investimento público em 
projectos com um impacto local positivo 
ao nível económico, social e ambiental;

Or. en

Alteração 15
Harlem Désir

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Considera que é essencial um sistema de 4. Considera que é essencial um sistema de 



AM\837411PT.doc 11/17 PE452.593v01-00

PT

tributação de taxas reduzidas, com base 
numa base tributável alargada e sem 
isenções e preferências fiscais 
discricionárias, nomeadamente para as 
indústrias de extracção; salienta a 
necessidade de medidas de incentivo para 
que os investidores reforcem a sua 
participação em projectos com um impacto 
local positivo ao nível económico, social e 
ambiental;

tributação de taxas reduzidas, com base 
numa base tributável alargada e sem 
isenções e preferências fiscais 
discricionárias, nomeadamente para as 
indústrias de extracção; salienta a 
necessidade de medidas de incentivo para 
que os investidores reforcem a sua 
participação em projectos com um impacto 
local positivo ao nível económico, social e 
ambiental, tendo o cuidado de não 
permitir o estabelecimento de uma forma 
de dumping fiscal;

Or. fr

Alteração 16
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-A. Constata com preocupação que, a 
fim de atrair o investimento externo, os 
governos dos países em desenvolvimento 
oferecem frequentemente isenções de 
impostos na ordem dos dez anos e mais, 
assim como serviços públicos gratuitos; 
insta a Comissão a conceber um 
mecanismo básico de responsabilização 
para os pagamentos de impostos dos 
investidores sedeados na UE no quadro 
da nova política de investimento da UE e 
dos tratados de investimento internacional 
da UE com países terceiros;

Or. en

Alteração 17
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Projecto de parecer
N.º 4-B (novo)
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Projecto de parecer Alteração

4-B. Considera que o factor mais 
prejudicial para o desenvolvimento de 
alguns dos países mais pobres é a prática 
generalizada que consiste em as empresas 
estrangeiras que investem especialmente 
em países ricos em recursos subornarem 
funcionários públicos para obter licenças 
abaixo dos preços justos e isenções dos 
pagamentos de receitas; saúda a nova lei 
dos Estados Unidos de Julho de 2010 (a 
lei Dodd-Frank relativa à reforma do 
sector financeiro e à protecção dos 
consumidores) que exige que todas as 
empresas dos sectores do petróleo, gás e 
minas, registadas na   Comissão de 
Valores Mobiliários e Câmbios dos 
Estados Unidos divulguem quanto pagam 
aos países estrangeiros e ao  Governo dos 
Estados Unidos; insta a Comissão a 
recomendar a criação de um programa 
"Publique o Que Paga/Publish What You 
Pay"semelhante aos Estados-Membros da 
UE;

Or. en

Alteração 18
Joe Higgins

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Considera que o desenvolvimento de um 
sistema fiscal eficiente deve ser um dos 
objectivos da nova política de investimento 
da UE nos países em desenvolvimento, a 
fim de estabelecer um ambiente melhor e 
mais propício aos investimentos privados
estrangeiros e nacionais, e criar condições 
para uma ajuda internacional mais eficaz;
recorda que, para favorecer o 

5. Considera que o desenvolvimento de um 
sistema fiscal eficiente que não discrimine 
os rendimentos baixos e médios e, 
portanto, introduza uma tributação 
progressiva e impostos sobre os lucros das 
empresas que devem ser pagos no país 
onde os lucros foram acumulados deve 
ser um dos objectivos da nova política de 
investimento da UE nos países em 
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crescimento, a política de investimento da 
UE deve encorajar a inovação, a eficácia 
dos serviços públicos, as parcerias 
público-privadas, a transferência de 
conhecimentos;

desenvolvimento, a fim de estabelecer um 
ambiente melhor e mais propício aos 
investimentos públicos estrangeiros e 
nacionais no interesse do desenvolvimento 
sustentável, da transferência de 
conhecimentos e da erradicação da 
pobreza, e criar condições para uma ajuda 
internacional mais eficaz;  

Or. en

Alteração 19
Syed Kamall

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Considera que o desenvolvimento de um 
sistema fiscal eficiente deve ser um dos 
objectivos da nova política de investimento 
da UE nos países em desenvolvimento, a 
fim de estabelecer um ambiente melhor e 
mais propício aos investimentos privados 
estrangeiros e nacionais, e criar condições 
para uma ajuda internacional mais eficaz;
recorda que, para favorecer o crescimento, 
a política de investimento da UE deve 
encorajar a inovação, a eficácia dos 
serviços públicos, as parcerias público-
privadas, a transferência de conhecimentos;

5. Considera que o desenvolvimento de um 
sistema fiscal eficiente nos países em 
desenvolvimento deve tornar-se a espinha 
dorsal das suas finanças públicas;
considera que a política de investimento 
da UE nos países em desenvolvimento 
deve contribuir para o estabelecimento de 
um ambiente melhor e mais propício aos 
investimentos privados estrangeiros e 
nacionais, e criar condições para uma ajuda 
internacional mais eficaz; recorda que, para 
favorecer o crescimento, a política de 
investimento da UE deve centrar-se no 
desenvolvimento das PME, incluindo 
através do microcrédito, encorajar a 
inovação, a eficácia dos serviços públicos, 
as parcerias público-privadas, a 
transferência de conhecimentos;

Or. en
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Alteração 20
Marielle De Sarnez

Projecto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

5-A. Recorda que, embora os efeitos 
positivos dos APE apenas se façam sentir 
a longo prazo, as perdas de receitas serão 
uma consequência imediata da redução 
dos direitos aduaneiros;

Or. fr

Alteração 21
Marielle De Sarnez

Projecto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

5-B. Salienta a necessidade de tomar as 
medidas necessárias para compensar a 
perda de receitas resultante da 
substituição das importações de produtos 
provenientes de países terceiros sujeitos a 
direitos aduaneiros por importações de 
produtos europeus isentos de direitos 
aduaneiros; 

Or. fr

Alteração 22
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Projecto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

5-A. Manifesta a sua preocupação com a 
propagação e o volume da fuga de 
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capitais para os paraísos fiscais na qual 
estão envolvidos cidadãos de grandes 
rendimentos e funcionários dos governos 
dos países em desenvolvimento; insta os 
Estados-Membros da OCDE a 
recomendarem a adopção de medidas 
adicionais de transparência aos bancos e 
instituições financeiras no que respeita 
aos depósitos em contas estrangeiras;
exorta a Comissão a respeitar a liberdade 
regulamentar interna nas suas 
negociações com países em 
desenvolvimento sobre a liberalização dos 
serviços financeiros a nível dos Acordos 
de Comércio Livre, a fim de permitir a 
realização de controlos de capitais;     

Or. en

Alteração 23
Syed Kamall

Projecto de parecer
N.º 6

Projecto de parecer Alteração

6. Apela à criação, no quadro dos APE, de 
um mecanismo de controlo independente 
encarregado de avaliar o impacto fiscal 
líquido da supressão dos direitos 
aduaneiros, bem como os progressos 
realizados em matéria de reformas fiscais 
em cada país; apela à introdução de uma 
cláusula que preveja a revisão geral
obrigatória de qualquer APE após cinco 
anos e permita a eventual modificação 
das disposições do acordo, em 
conformidade com as necessidades assim 
identificadas.

6. Apela à criação, no quadro dos APE, de 
um mecanismo de controlo independente 
encarregado de avaliar o impacto fiscal 
líquido da supressão dos direitos 
aduaneiros, bem como os progressos 
realizados em matéria de reformas fiscais 
em cada país; apela à revisão obrigatória 
dos progressos de cada país na 
implementação das reformas fiscais ou na 
realização de uma cobrança de impostos 
eficaz em conformidade com as últimas 
actualizações do Modelo de Convenção 
Fiscal da OCDE sobre o Rendimento e o 
Património.

Or. en
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Alteração 24
Daniel Caspary

Projecto de parecer
N.º 6

Projecto de parecer Alteração

6. Apela à criação, no quadro dos APE, de 
um mecanismo de controlo independente 
encarregado de avaliar o impacto fiscal 
líquido da supressão dos direitos 
aduaneiros, bem como os progressos 
realizados em matéria de reformas fiscais 
em cada país; apela à introdução de uma 
cláusula que preveja a revisão geral 
obrigatória de qualquer APE após cinco 
anos e permita a eventual modificação 
das disposições do acordo, em 
conformidade com as necessidades assim 
identificadas.

6. Apela à criação, no quadro dos APE, de 
um mecanismo de controlo independente 
encarregado de avaliar o impacto fiscal
líquido da supressão dos direitos 
aduaneiros, bem como os progressos 
realizados em matéria de reformas fiscais 
em cada país.

Or. de

Alteração 25
Joe Higgins

Projecto de parecer
N.º 6

Projecto de parecer Alteração

6. Apela à criação, no quadro dos APE, de 
um mecanismo de controlo independente 
encarregado de avaliar o impacto fiscal 
líquido da supressão dos direitos 
aduaneiros, bem como os progressos 
realizados em matéria de reformas fiscais 
em cada país; apela à introdução de uma 
cláusula que preveja a revisão geral 
obrigatória de qualquer APE após cinco
anos e permita a eventual modificação das 
disposições do acordo, em conformidade 
com as necessidades assim identificadas.

6. Apela à criação de um mecanismo de 
controlo independente encarregado de 
avaliar o impacto fiscal líquido da 
supressão dos direitos aduaneiros, bem 
como os progressos realizados em matéria 
de reformas fiscais em cada país; apela à 
introdução de uma cláusula que preveja a 
revisão geral obrigatória de qualquer APE 
após três anos e permita a modificação das 
disposições do acordo, no interesse da 
erradicação da pobreza, do 
desenvolvimento sustentável e da 
integração regional.  
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Or. en

Alteração 26
Marielle De Sarnez

Projecto de parecer
N.º 6

Projecto de parecer Alteração

6. Apela à criação, no quadro dos APE, de 
um mecanismo de controlo independente 
encarregado de avaliar o impacto fiscal 
líquido da supressão dos direitos 
aduaneiros, bem como os progressos 
realizados em matéria de reformas fiscais 
em cada país; apela à introdução de uma 
cláusula que preveja a revisão geral 
obrigatória de qualquer APE após cinco 
anos e permita a eventual modificação das 
disposições do acordo, em conformidade 
com as necessidades assim identificadas.

6. Apela à criação, no quadro dos APE, de 
um mecanismo de controlo independente 
encarregado de avaliar o impacto fiscal 
líquido da supressão dos direitos 
aduaneiros, bem como os progressos 
realizados em matéria de reformas fiscais 
país por país; apela à introdução de uma 
cláusula que preveja a revisão geral 
obrigatória de qualquer APE após cinco 
anos e permita a eventual modificação das 
disposições do acordo, em conformidade 
com as necessidades assim identificadas;

Or. fr


