
PA\830167RO.doc PE448.810v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru comerț internațional

2010/2102(INI)

13.9.2010

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru comerț internațional

destinat Comisiei pentru dezvoltare

referitor la taxe și dezvoltare - cooperarea cu țările în curs de dezvoltare în ceea 
ce privește promovarea bunei guvernanțe în chestiuni fiscale 
(2010/2102(INI))

Raportoare pentru aviz: Marielle De Sarnez



PE448.810v01-00 2/3 PA\830167RO.doc

RO

PA_NonLeg



PA\830167RO.doc 3/3 PE448.810v01-00

RO

SUGESTII

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru dezvoltare, competentă în 
fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. reamintește faptul că liberalizarea schimburilor comerciale cu țările în curs de dezvoltare 
trebuie să aibă ca obiectiv favorizarea creșterii economice durabile și dezvoltarea acestor 
țări; constată faptul că eliminarea taxelor vamale conduce la o pierdere de venituri din 
taxe vamale și trebuie deci să fie mai bine supravegheată, mai treptată și să însoțească 
punerea în aplicare a reformelor fiscale care să permită mobilizarea veniturilor 
compensatorii (TVA, impozitul pe proprietate, impozitul pe venit); 

2. solicită punerea în aplicare sistematică, în cadrul Acordurilor de parteneriat economic 
(APE), a măsurilor de sprijin pentru reformele fiscale, în special, sub formă de sprijin 
material (sisteme informatice) și organizațional (formare în domeniul juridic și fiscal a 
personalului din administrația fiscală); subliniază necesitatea de a depune un efort 
deosebit în ceea ce privește țările din Africa ce nu beneficiază încă de ajutor pe termen 
lung în materie de fiscalitate;

3. reafirmă necesitatea de a consolida coerența dintre politica de dezvoltare și politica 
comercială a Uniunii Europene; reamintește faptul că drept urmare a crizei a fost 
accentuată volatilitatea prețurilor în domeniul materiilor prime și a fost provocată 
epuizarea fluxurilor de capitaluri și de ajutor destinate țărilor în curs de dezvoltare; 
subliniază faptul că, în acest context, punerea în aplicare a unui sistem de impozitare 
eficient pentru reducerea dependenței țărilor în curs de dezvoltare de ajutorul extern și de 
alte fluxuri financiare externe imprevizibile este o prioritate;

4. consideră că un sistem de impozitare cu rată scăzută, bazat pe o impozitare extinsă și 
excluzând toate exonerările și preferințele fiscale discreționare, în special pentru industria 
extractivă, este indispensabil; subliniază necesitatea de a fi luate măsuri de stimulare 
pentru ca investitorii să se implice mai mult în proiecte ce au un impact local pozitiv pe 
plan economic, social și în ceea ce privește mediul înconjurător;

5. consideră că dezvoltarea unui sistem fiscal eficient trebuie să fie unul dintre obiectivele 
noii politici de investiții a UE în țările în curs de dezvoltare pentru a stabili mediu mai 
bun, propice investițiilor private străine și naționale, precum și pentru a crea condițiile 
unui ajutor internațional mai eficient; reamintește faptul că politica de investiții a UE 
trebuie să încurajeze inovarea, eficiența serviciilor publice, parteneriatele public-privat, 
transferul de cunoștințe pentru a favoriza creșterea;

6. solicită crearea, în cadrul APE, a unui mecanism de control independent care să evalueze 
impactul fiscal net al eliminării taxelor vamale și progresul realizat în materie de reforme 
fiscale în fiecare țară; solicită introducerea unei clauze care să prevadă revizuirea globală 
obligatorie a orice APE după cinci ani și care să permită modificarea eventuală a 
dispozițiilor acordului în funcție de nevoile astfel identificate.


