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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Ifakkar li l-liberalizzazzjoni tal-kummerċ ma' pajjiżi li qed jiżviluppaw għandu jkollha l-
għan li tippromwovi t-tkabbir ekonomiku sostenibbli u l-iżvilupp ta' dawn il-pajjiżi; 
jinnota li t-tneħħija tad-dazju doganali tikkawża telf sostanzjali ta' dħul doganali, u 
għalhekk għandha tkun amministrata aħjar u b’mod aktar progressiv sabiex tmur id f'id 
mal-implimentazzjoni ta' riformi fiskali li jippermettu l-mobilizzazzjoni ta' dħul ta' 
kumpens (VAT, taxxa fuq il-proprjetà, taxxi fuq id-dħul); 

2. Jitlob l-implimentazzjoni sistematika, fil-qafas tal-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika (FSE), 
ta' miżuri li jappoġġaw ir-riformi fiskali, speċjalment fil-forma ta' għajnuna materjali 
(sistemi tal-informatika) u fir-rigward tal-organizzazzjoni (taħriġ legali u fiskali tal-
persunal tal-awtoritajiet tat-taxxa); jenfasizza l-bżonn li jsir sforz partikulari mal-pajjiżi 
Afrikani li għadhom ma jibbenefikawx minn għajnuna fit-tul fir-rigward tat-tassazzjoni;

3. Itenni l-ħtieġa li tissaħħaħ il-koerenza bejn il-politika ta' żvilupp u l-politika kummerċjali 
tal-Unjoni Ewropea; ifakkar li l-kriżi żiedet il-volatilità tal-prezzijiet tal-materja prima, u 
kkawżat it-tnixxif tal-flussi ta' kapital u għajnuna lejn il-pajjiżi li qed jiżviluppaw; 
jenfasizza li, f'dan il-kuntest, it-twaqqif ta' sistema fiskali effikaċi hija prijorità biex 
titnaqqas id-dipendenza tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw vis à vis l-għajnuna esterna u flussi 
finanzjarji esterni imprevedibbli oħrajn;

4. Jikkunsidra li hija essenzjali sistema ta' taxxa b’rata baxxa, ibbażata fuq it-twessigħ tal-
bażi fiskali, u li tkun teskludi kwalunkwe eżenzjoni u preferenza fiskali diskrezzjonali, 
speċjalment fir-rigward tal-industriji tal-estrazzjoni; jenfasizza l-bżonn ta' inċentivi sabiex 
l-investituri jżidu l-involviment tagħhom fi proġetti li għandhom impatt lokali pożittiv fil-
livell ekonomiku, soċjali, u ambjentali;

5. Iqis li l-iżvilupp ta' sistema fiskali effikaċi għandu jkun wieħed mill-għanijiet tal-politika 
ġdida ta' investiment tal-UE fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw sabiex jiġi stabbilit ambjent 
aħjar, aktar favorevoli għal investiment privat barrani u nazzjonali u biex jinħolqu l-
kundizzjonijiet għal għajnuna internazzjonli aktar effikaċi; ifakkar li l-politika ta' 
investiment tal-UE għandha tinkoraġġixxi l-innovazzjoni, l-effikaċità tas-servizzi 
pubbliċi, is-sħubijiet bejn il-pubbliku u l-privat u t-trasferiment tal-għarfien favur it-
tkabbir;

6. jitlob il-ħolqien, fil-qafas tal-FSE, ta' mekkaniżmu ta' kontroll indipendenti biex jiġi 
evalwat l-impatt fiskali nett tat-tneħħija tad-dazju doganali u fl-istess ħin tal-progress 
miksub fir-rigward tar-riformi fiskali f'kull pajjiż; jitlob l-introduzzjoni ta' klawsola li 
tipprovdi għal reviżjoni globali obbligatorja tal-FSE kollha wara ħames snin u li tagħti lok 
għal modifiki eventwali tad-dispożizzjonijiet tal-ftehim skont il-bżonnijiet identifikati.


