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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по развитие да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. припомня, че либерализирането на търговския обмен с развиващите се страни 
трябва да има за цел благоприятстването на устойчивия икономически растеж и 
развитието на тези страни; констатира, че премахването на митата води до загуба на 
приходи и трябва да бъде по-добре овладяно, по-постепенно и да върви за ръка с 
прилагането на данъчни реформи, позволяващи мобилизирането на компенсиращи 
приходи (ДДС, поземлен данък, данък върху дохода); 

2. призовава за систематично прилагане, в рамките на споразуменията за 
икономическо партньорство, на мерките за подпомагане на данъчните реформи, 
като това става под формата на материално подпомагане (информационни системи) 
и организационно подпомагане (правно и данъчно обучение на данъчната 
администрация); подчертава необходимостта от полагане на специални усилия по 
отношение на африканските държави, които продължават да не получават 
дългосрочно подпомагане в данъчната област;

3. изразява отново необходимостта от по-голяма последователност между политиката 
на развитие и търговската политика на Европейския съюз; припомня, че кризата е 
довела до по-голяма динамика на цените на суровините и е провокирала 
прекратяването на притока от капитали и от помощ към развиващите се страни; 
подчертава, че в тази връзка е приоритет прилагането на ефикасна система на 
данъчно облагане, така че да се намали зависимостта на развиващите се страни от 
външната помощ и от други непредвидими външни финансови потоци;

4. счита, че е абсолютно необходима система на ниски данъчни ставки, основаваща се 
на широка данъчна основа, и изключваща всякакви дискреционни освобождавания 
и преференции, по-специално за миннодобивната промишленост; подчертава 
нуждата от мерки за стимулиране, така че инвеститорите да засилят своето участие 
в проекти с положително отражение на местно равнище в икономически, социален и 
екологичен аспект;

5. счита, че разработването на ефикасна данъчна система трябва да бъде една от 
целите на новата инвестиционна политика на ЕС в развиващите се страни, така че 
да се установи по-добра и по-благоприятна за частни чуждестранни и местни 
инвеститори среда и да се създадат условия за по-ефикасна международна помощ; 
подчертава, че инвестиционната политика на ЕС трябва да насърчи иновациите, 
ефикасността на публичните служби, публично-частните партньорства и трансфера 
на знания с оглед подпомагане на растежа;

6. призовава за създаването, в рамките на споразуменията за икономическо 
сътрудничество, на независим контролен механизъм, натоварен с оценката на 
нетното данъчно отражение на премахването на митата едновременно с напредъка в 
областта на данъчните реформи във всяка страна; призовава за включването на 
клауза, предвиждаща задължителното цялостно преразглеждане след петгодишен 
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срок на всяко споразумение за икономическо сътрудничество, като по този начин се 
прави възможно евентуалното изменение на разпоредбите на споразумението 
съгласно установените нужди.


