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

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för internationell handel

2010/2102(INI)

13.9.2010

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för internationell handel

till utskottet för utveckling

över beskattning och utveckling – samarbete med utvecklingsländer för att 
främja god förvaltning i skattefrågor
(2010/2102(INI))

Föredragande: Marielle De Sarnez



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

SV

PA_NonLeg



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

SV

FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utveckling att som ansvarigt utskott 
infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påminner om att liberaliseringen av handeln med utvecklingsländerna 
ska ha som mål att främja en hållbar ekonomisk tillväxt och utveckling i dessa länder. 
Parlamentet konstaterar att avskaffandet av tullavgifterna medför en avsevärd förlust av 
tullinkomster och därför måste kontrolleras bättre, genomföras gradvis och åtföljas av 
skattereformer som kan generera alternativa inkomster för att kompensera för förlusten, 
såsom moms, egendomsskatt och inkomstskatt.

2. Europaparlamentet begär att man inom ramen för avtalen om ekonomiskt partnerskap 
systematiskt vidtar åtgärder till stöd för skattereformer, framför allt i form av materiellt 
stöd (it-system) och organisatoriskt stöd (juridisk och skattemässig utbildning av 
personalen inom skatteförvaltningen). Parlamentet understryker att det behövs särskilda 
insatser i de afrikanska länder som fortfarande inte erhåller långsiktigt stöd på 
skatteområdet.

3. Europaparlamentet bekräftar att kopplingen mellan Europeiska unionens 
utvecklingspolitik och handelspolitik måste stärkas. Parlamentet påminner om att krisen 
har gjort råvarupriserna mer instabila och bromsat kapital- och biståndsflödet till 
utvecklingsländerna. Parlamentet betonar i detta sammanhang att införandet av ett 
effektivt beskattningssystem, som kan minska utvecklingsländernas beroende av externt 
bistånd och andra oförutsägbara externa finansiella flöden, måste prioriteras. 

4. Europaparlamentet anser att det är absolut nödvändigt att införa ett skattesystem med låg 
skattesats som bygger på ett bredare beräkningsunderlag och inte medger några 
skattebefrielser och skatteförmåner, framför allt för utvinningsindustrin. Parlamentet 
understryker att det behövs incitament för att i högre grad involvera investerarna i projekt 
som får positiva lokala verkningar på det ekonomiska, sociala och miljömässiga planet.

5. Europaparlamentet anser att utvecklingen av ett effektivt skattesystem måste vara ett av 
målen för EU:s nya investeringspolitik i utvecklingsländerna i syfte att skapa en mer 
fördelaktig miljö för privata utländska och nationella investerare och skapa förutsättningar 
för ett mer effektivt internationellt bistånd. Parlamentet påminner om att EU:s 
investeringspolitik måste stödja innovation, en effektiv offentlig förvaltning, 
offentlig-privata partnerskap och överföring av kunskaper för att främja tillväxt.

6. Europaparlamentet anser att det inom ramen för avtalen om ekonomiskt partnerskap bör 
inrättas en oberoende kontrollmekanism som ska utvärdera såväl nettoskatteföljderna av 
avskaffandet av tullavgifterna som de framsteg som gjorts med hänsyn till 
skattereformerna i varje land. Parlamentet begär att det införs en bestämmelse om en 
obligatorisk övergripande översyn av alla avtal om ekonomiskt partnerskap efter fem år, 
vilket möjliggör en eventuell ändring av avtalens bestämmelser enligt de behov som 
identifierats.


