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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
ontwikkelingssamenwerking onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst er andermaal op dat de liberalisering van de handelsbetrekkingen met 
ontwikkelingslanden  tot doel moet hebben de duurzame economische groei en de 
ontwikkeling in deze landen te bevorderen; stelt vast dat afschaffing van douanerechten 
derving van douane-inkomsten met zich meebrengt en dat deze dus beter moet worden 
gestuurd, progressiever moet zijn en gekoppeld moet zijn aan tenuitvoerlegging van 
belastinghervormingen die het mogelijk maken compenserende inkomsten in te zetten 
(BTW, grondbelasting, inkomstenbelasting); 

2. dringt erop aan, in het kader van de economische partnerschapsovereenkomsten (EPO), 
stelselmatig maatregelen ter ondersteuning van belastinghervormingen uit te voeren, met 
name in de vorm van hulp op het gebied van materieel (computersystemen) en organisatie 
(juridische en belastingtechnische opleiding van het personeel van de belastingdiensten); 
wijst erop dat er met name maatregelen moeten worden genomen ten aanzien van de 
Afrikaanse landen die op belastinggebied nog steeds geen hulp op lange termijn 
ontvangen; 

3. bevestigt nogmaals dat er moet worden gezorgd voor meer samenhang tussen het 
ontwikkelings- en het handelsbeleid van de Europese Unie ; wijst er nogmaals op dat de 
crisis de instabiliteit van de grondstoffenprijzen scherper doet uitkomen en de 
kapitaalstromen en de hulpverlening aan de ontwikkelingslanden  tot stilstand brengt; 
wijst erin dit verband op dat voorrang moet worden gegeven aan de instelling van een 
doelmatig belastingstelsel om ervoor te zorgen dat de ontwikkelingslanden minder 
afhankelijk worden van hulp van buiten en van de andere onvoorspelbare externe 
geldstromen; 

4. is van mening dat een stelsel van lage belastingtarieven, op basis van een verruimde 
heffingsgrondslag, en waarin geen vrijstellingen en discretionaire belastingvoorkeuren 
bestaan, met name voor de winningsindustrieën onontbeerlijk is; wijst op het belang van 
stimulerende maatregelen opdat investeerders nauwer betrokken raken bij projecten met 
positieve gevolgen voor de economie, het maatschappelijk klimaat en het milieu op een 
bepaalde plek;

5. is van mening dat het opzetten van een doelmatig belastingstelsel één van de doelen dient 
te zijn van het investeringsbeleid van de EU in de ontwikkelingslanden  om te zorgen voor 
een beter klimaat, dat gunstiger is voor particuliere investeringen uit binnen- en buitenland 
en om de voorwaarden te scheppen voor een doelmatiger internationale hulp; wijst erop 
dat het investeringsbeleid van de EU innovatie, doelmatigheid van overheidsdiensten, 
privaatpublieke samenwerkingsverbanden en overdracht van kennis dient te bevorderen 
om de groei aan te wakkeren;

6. dringt erop aan in het kader van de EPO een onafhankelijk controlemechanisme op te 
zetten dat belast is met de beoordeling van de belastingtechnische gevolgen van de 
afschaffing van de douanerechten en van de vooruitgang die is geboekt bij de 
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belastinghervormingen in ieder land; dringt erop aan een clausule op te nemen die 
voorziet in verplichte algemene evaluatie van alle EPO na vijf jaar, waardoor de 
bepalingen van de overeenkomsten kunnen worden aangepast aan de aldus vastgestelde 
behoeften.


