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ET

ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval arengukomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et arenguriikidega toimuva kaubavahetuse liberaliseerimise eesmärk peab 
olema nende riikide püsiva majanduskasvu ja arengu soodustamine; märgib, et tollimaksu 
kaotamine tähendab paratamatult tollitulude kaotamist ning seetõttu tuleb seda paremini 
kontrollida ja kaotada tollimaks järk-järgult ning rakendades maksureforme, mille abil 
saab kasutusele võtta tollimaksu kaotamist kompenseerivad tulud (käibemaks, maa- ja 
omandimaks, ettevõtte tulumaks); 

2. kutsub üles võtma majanduspartnerluslepingute raames süstemaatiliselt kasutusele 
maksureforme toetavad meetmed, andes eelkõige materiaalset (IT-süsteemid) ja 
korralduslikku abi (maksuametnike õigus- ja maksualane koolitus); rõhutab vajadust teha 
erilisi pingutusi nende Aafrika riikide toetamiseks, kellele ikka veel ei anta maksunduse 
valdkonnas pikaajalist abi;

3. kinnitab taas vajadust parandada Euroopa Liidu arengupoliitika ja kaubanduspoliitika 
kooskõla; tuletab meelde, et kriis on suurendanud toormehindade kõikumist ning seetõttu 
on kuivanud kokku arengumaadele suunatud kapitali- ja abivood; rõhutab, et sellega 
seoses on esmatähtis võtta kasutusele tõhus maksusüsteem, et vähendada arengumaade 
sõltuvust välisabist ja muudest erakorralistest välistest rahavoogudest;

4. on seisukohal, et tuleb töötada välja madala maksumääraga maksusüsteem, mis põhineb
ulatuslikumal maksubaasil ja mille puhul on välistatud suvalised maksuvabastused ja -
soodustused, eelkõige kaevandustööstusele ettenähtud maksuvabastused ja -soodustused; 
rõhutab vajadust pakkuda stiimuleid, et investorid suurendaksid oma osalust projektides, 
millel on positiivne majanduslik, sotsiaalne ja keskkonnamõju kohalikul tasandil;

5. on seisukohal, et tõhusa maksusüsteemi väljatöötamine peab olema ELi uue 
arenguriikidesse investeerimise poliitika eesmärk, et kujundada välismaiste ja kohalike 
erainvesteeringute jaoks välja parem ja soodsam keskkond ning luua tingimused tõhusama 
rahvusvahelise abi andmiseks; tuletab meelde, et ELi investeerimispoliitika peab arengu 
soodustamiseks edendama innovatsiooni, tõhusaid avalikke teenuseid, avaliku ja 
erasektori partnerlust ning teadmiste vahetamist;

6. kutsub üles looma majanduspartnerluslepingute raames sõltumatu kontrollimehhanismi, 
mille abil hinnata tollimaksu kaotamise netomõju ja igas riigis maksureformide 
valdkonnas tehtud edusamme; kutsub üles lisama majanduspartnerluslepingutesse klausli 
lepingu täieliku ja kohustusliku läbivaatamise kohta iga viie aasta järel, mis võimaldaks 
muuta lepingu sätteid vastavalt ilmnenud vajadustele.


