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EHDOTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kehitysyhteistyövaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. muistuttaa, että vapautettaessa kehitysmaiden kanssa käytävää kauppaa tavoitteena on 
oltava näiden maiden kestävä talouskasvu ja kehitys; toteaa, että tullien poistaminen 
merkitsee vastaavasti tullitulojen menettämistä, minkä vuoksi se on toteutettava 
hallitummin, hitaammin ja käsi kädessä sellaisten verouudistusten kanssa, joiden avulla 
saadaan korvaavia tuloja (alv, kiinteistövero, tulovero);

2. kehottaa toteuttamaan talouskumppanuussopimusten yhteydessä järjestelmällisesti 
verouudistuksia tukevia toimenpiteitä, joissa on kyse erityisesti aineellisesta 
(tietojenkäsittelyjärjestelmät) ja organisatorisesta tuesta (verohallinnon henkilöstön 
oikeudellinen ja verotusalan koulutus); korostaa, että on ponnisteltava erityisen 
voimakkaasti niiden Afrikan maiden kanssa, jotka eivät vieläkään saa pitkäaikaista apua 
verotuksen alalla;

3. vahvistaa pitävänsä välttämättömänä lisätä Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikan ja 
kauppapolitiikan keskinäistä johdonmukaisuutta; muistuttaa, että kriisi on voimistanut 
raaka-aineiden hintavaihteluita ja tyrehdyttänyt pääomavirtojen ja avun saamista 
kehitysmaihin; korostaa, että tätä taustaa vasten tarkasteltuna on ensisijaisen tärkeää ottaa 
käyttöön tehokas verotusjärjestelmä, joka vähentää kehitysmaiden riippuvuutta ulkoisesta 
avusta ja muista ulkoisista rahavirroista, joita on vaikea ennakoida;

4. pitää välttämättömänä alhaisen veroasteen verotusjärjestelmää, joka perustuu 
laajennettuun veropohjaan ja jossa suljetaan pois kaikki harkinnanvaraiset verohelpotukset 
ja -etuudet erityisesti kaivannaisteollisuuden osalta; korostaa, että tarvitaan kannustimia, 
jotka innostavat sijoittajia lisäämään osallistumistaan hankkeisiin, joilla on myönteinen 
taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövaikutus paikallistasolla;

5. katsoo, että tehokkaan verotusjärjestelmän kehittämisen on oltava yksi tavoitteista, joihin 
EU:n uudella kehitysmaiden investointipolitiikalla pyritään, jotta saadaan luotua 
kotimaisia ja ulkomaisia yksityisiä investointeja entistä paremmin tukeva 
toimintaympäristö ja edellytykset entistä tehokkaammalle kansainväliselle avulle; 
muistuttaa, että EU:n investointipolitiikan on tuettava innovointia, julkisten palvelujen 
tehokkuutta, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia sekä tietämyksen siirtoa 
kasvun edistämiseksi;

6. kehottaa perustamaan talouskumppanuussopimusten yhteydessä riippumattoman 
valvontamekanismin, jonka tehtävänä on arvioida tullien poistamisen nettoverovaikutusta 
sekä sitä, miten kussakin maassa on edistytty verouudistusten toteuttamisessa; kehottaa 
ottamaan käyttöön lausekkeen, jolla määrätään kaikkien talouskumppanuussopimusten 
pakollisesta kokonaistarkistuksesta viiden vuoden voimassaolon jälkeen, jotta sopimuksen 
määräyksiä voidaan muuttaa tarkistuksen yhteydessä ilmenneiden tarpeiden mukaan.


