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SUGESTÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão do Desenvolvimento, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprova:

1. recorda que a liberalização do comércio com os países em desenvolvimento deve ter por 
objectivo promover o crescimento económico sustentável e o desenvolvimento desses 
países; constata que a supressão dos direitos aduaneiros provoca uma perda substancial de 
receitas alfandegárias, devendo, por conseguinte, ser mais bem controlada, ser mais 
progressiva e ser acompanhada da aplicação de reformas fiscais que permitam mobilizar 
receitas compensatórias (IVA, imposto sobre a propriedade, imposto sobre o rendimento); 

2. apela à aplicação sistemática, no quadro dos Acordos de Parceria Económica (APE), de 
medidas de apoio às reformas fiscais, nomeadamente sob a forma de assistência material 
(sistemas informáticos) e de organização (formação jurídica e fiscal do pessoal da 
administração fiscal); salienta a necessidade de realizar um esforço especial com os países 
africanos que ainda não beneficiam de ajuda a longo prazo em matéria fiscal;

3. reafirma a necessidade de reforçar a coerência entre a política de desenvolvimento e a 
política comercial da União Europeia; recorda que a crise acentuou a volatilidade dos 
preços das matérias-primas, e provocou o esgotamento dos fluxos de capitais e de ajuda 
aos países em desenvolvimento; salienta que, neste contexto, é prioritário proceder à 
criação de um sistema de tributação eficaz para reduzir a dependência dos países em 
desenvolvimento em relação à ajuda externa e a outros fluxos financeiros externos 
imprevisíveis;

4. considera que é essencial um sistema de tributação de taxas reduzidas, com base numa 
base tributável alargada e sem isenções e preferências fiscais discricionárias, 
nomeadamente para as indústrias de extracção; salienta a necessidade de medidas de 
incentivo para que os investidores reforcem a sua participação em projectos com um 
impacto local positivo ao nível económico, social e ambiental;

5. considera que o desenvolvimento de um sistema fiscal eficiente deve ser um dos 
objectivos da nova política de investimento da UE nos países em desenvolvimento, a fim 
de estabelecer um ambiente melhor e mais propício aos investimentos privados 
estrangeiros e nacionais, e criar condições para uma ajuda internacional mais eficaz; 
recorda que, para favorecer o crescimento, a política de investimento da UE deve 
encorajar a inovação, a eficácia dos serviços públicos, as parcerias público-privadas, a 
transferência de conhecimentos;

6. apela à criação, no quadro dos APE, de um mecanismo de controlo independente 
encarregado de avaliar o impacto fiscal líquido da supressão dos direitos aduaneiros, bem 
como os progressos realizados em matéria de reformas fiscais em cada país; apela à 
introdução de uma cláusula que preveja a revisão geral obrigatória de qualquer APE após 
cinco anos e permita a eventual modificação das disposições do acordo, em conformidade 
com as necessidades assim identificadas.


