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FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udviklingsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. minder om, at liberaliseringen af handlen med udviklingslandene bør have til formål at 
fremme en bæredygtig økonomisk vækst og udvikling i disse lande; konstaterer, at 
afskaffelsen af toldafgifter medfører et betydeligt fald i toldindtægter og bør derfor styres 
bedre, indføres gradvist og gå hånd i hånd med gennemførelsen af skattereformer, der gør 
det muligt at finde andre indtægter til at opveje tabet (moms, ejendomsskat, 
indkomstskat); 

2. opfordrer til, at der systematisk inden for rammerne af de økonomiske partnerskabsaftaler 
iværksættes foranstaltninger til støtte for skattereformer, navnlig i form af materiel bistand 
(it-systemer) og organisatorisk bistand (juridisk og skattemæssig uddannelse af personale i 
skatteforvaltningen); understreger behovet for en særlig indsats i de afrikanske lande, der 
stadig ikke modtager langsigtet støtte med hensyn til skatteforhold;

3. gentager behovet for at styrke sammenhængen mellem EU’s udviklings- og 
handelspolitik;  minder om, at krisen har øget udsvingene i råvarepriserne, bremset 
kapitalstrømmene og udhulet bistanden til udviklingslandene; understreger i denne 
forbindelse, at indførelsen af et effektivt beskatningssystem, der kan mindske 
udviklingslandenes afhængighed af hjælp udefra og af andre uforudsigelige 
pengestrømme fra udlandet, udgør en prioritet;

4. mener, at det er af afgørende betydning med skattesystemer med en lav skatteprocent, der 
bygger på et udvidet skatteberegningsgrundlag og udelukker vilkårlige skattefritagelser og 
-præferencer, navnlig for udvindingsindustrien;  understreger behovet for foranstaltninger, 
der tilskynder investorerne til at styrke deres deltagelse i projekter, der har positive lokale 
virkninger på økonomisk, social og miljømæssig plan;

5. mener, at udviklingen af et effektivt skattesystem bør være en af målsætningerne for EU’s 
nye investeringspolitik i udviklingslandene med henblik på at skabe et gunstigere miljø 
for private udenlandske og nationale investeringer og skabe betingelserne for en mere 
effektiv international bistand; minder om, at EU’s investeringspolitik bør fremme 
innovation, en effektiv offentlig forvaltning, offentlige-private partnerskaber og overførsel 
af viden med henblik på at fremme vækst;

6. opfordrer til, at der inden for rammerne af de økonomiske partnerskabsaftaler etableres en
uafhængig kontrolmekanisme, der skal undersøge den skattemæssige nettovirkning af 
afskaffelsen af told samt de fremskridt, der er sket med hensyn til skattereformer i hvert 
enkelt land; opfordrer til, at der indsættes en bestemmelse om en obligatorisk samlet 
revision af alle økonomiske partnerskabsaftaler efter fem år, hvilket vil give mulighed for 
at ændre i aftalens bestemmelser alt efter de påviste behov.


