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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει η ελευθέρωση των εμπορικών συναλλαγών με τις αναπτυσσόμενες χώρες 
πρέπει να επιδιώκει να προωθήσει τη διατηρήσιμη οικονομική μεγέθυνση και την 
ανάπτυξη των χωρών αυτών· διαπιστώνει ότι η κατάργηση των τελωνειακών δασμών 
επιφέρει αντίστοιχη απώλεια τελωνειακών εσόδων και πρέπει επομένως να είναι 
περισσότερο ελεγχόμενη και βαθμιαία και να συμβαδίζει με την εφαρμογή φορολογικών 
μεταρρυθμίσεων που επιτρέπουν την κινητοποίηση αντισταθμιστικών εσόδων (ΦΠΑ, 
φόρος ακίνητης περιουσίας, φόρος εισοδήματος)·

2. ζητά να εφαρμόζονται συστηματικά, στο πλαίσιο των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής 
σχέσης, μέτρα υποστήριξης των φορολογικών μεταρρυθμίσεων, ιδίως υπό μορφή υλικής 
συνδρομής (συστήματα πληροφορικής) και οργανωτικής συνδρομής (νομική και 
φορολογική επιμόρφωση του προσωπικού της φορολογικής διοίκησης)· υπογραμμίζει την 
ανάγκη να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για τις αφρικανικές χώρες που 
εξακολουθούν να μη λαμβάνουν μακροπρόθεσμη βοήθεια στον φορολογικό τομέα·

3. τονίζει εκ νέου την ανάγκη να ενισχυθεί η συνοχή ανάμεσα στην αναπτυξιακή και την 
εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπενθυμίζει ότι η κρίση επέτεινε τη 
μεταβλητότητα της τιμής των πρώτων υλών και είχε αποτέλεσμα να στερέψουν οι ροές 
κεφαλαίων και βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες· υπογραμμίζει εν προκειμένω 
ότι αποτελεί προτεραιότητα η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος 
με στόχο να μειωθεί η εξάρτηση των αναπτυσσόμενων χωρών από την εξωτερική βοήθεια 
και τις άλλες απρόβλεπτες εξωτερικές χρηματοδοτικές ροές·

4. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο ένα φορολογικό σύστημα με χαμηλούς συντελεστές, το οποίο 
να στηρίζεται σε διευρυμένη φορολογική βάση και να αποκλείει κάθε διακριτική 
φορολογική απαλλαγή ή προτίμηση, ιδίως για τις εξορυκτικές βιομηχανίες· υπογραμμίζει 
την ανάγκη να ληφθούν μέτρα παρακίνησης ώστε οι επενδυτές να ενισχύσουν τη 
δραστηριοποίησή τους για σχέδια που έχουν θετικό τοπικό αντίκτυπο σε οικονομικό, 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο·

5. εκτιμά ότι η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται στους στόχους της νέας επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε να διαμορφωθεί ευνοϊκότερο περιβάλλον, δεκτικότερο στις 
ξένες και εθνικές ιδιωτικές επενδύσεις, και να δημιουργηθούν οι συνθήκες για μια 
αποτελεσματικότερη διεθνή βοήθεια· υπενθυμίζει ότι, για να προωθήσει την ανάπτυξη, η 
επενδυτική πολιτική της ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνει την καινοτομία, την 
αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών, τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα και τη μεταφορά γνώσεων·

6. ζητά να δημιουργηθεί, στο πλαίσιο των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης, ένας 
ανεξάρτητος ελεγκτικός μηχανισμός, με αποστολή να αξιολογεί τον καθαρό 
δημοσιονομικό αντίκτυπο της κατάργησης των τελωνειακών δασμών καθώς και τις 
προόδους που συντελούνται σε κάθε χώρα στον τομέα των φορολογικών 
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μεταρρυθμίσεων· ζητά να καθιερωθεί ρήτρα που να προβλέπει την υποχρεωτική συνολική 
αναθεώρηση κάθε συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μετά από πέντε χρόνια και 
να επιτρέπει την ενδεχόμενη τροποποίηση των διατάξεων της συμφωνίας βάσει των 
αναγκών που προσδιορίζονται κατ' αυτό τον τρόπο.


