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NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro rozvoj jako příslušný výbor, aby do svého 
návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. připomíná, že cílem liberalizace obchodu s rozvojovými zeměmi musí být podpora 
udržitelného hospodářského růstu a rozvoje těchto zemí; konstatuje, že zrušení cel vede 
k následné ztrátě celních příjmů, proto je třeba je lépe zvládnout a musí být progresivnější 
a úzce souviset s prováděním daňových reforem, což umožní mobilizovat kompenzační 
příjmy (DPH, daň z nemovitosti, daň z příjmu);

2. vyzývá k systematickému provádění podpůrných opatření pro daňové reformy v rámci 
Dohod o hospodářském partnerství (EPA), a to zejména v podobě hmotné pomoci 
(informační systémy) a organizační pomoci (vzdělávání v právní a daňové oblasti pro 
zaměstnance daňové správy); zdůrazňuje, že je nezbytné věnovat zvláštní úsilí africkým 
zemím, jimž se ne vždy dostává dlouhodobé pomoci v oblasti daní;

3. znovu potvrzuje nutnost posílit soudržnost mezi rozvojovou a obchodní politikou 
Evropské unie; připomíná, že krize zvýšila cenové fluktuace surovin a utlumila toky 
kapitálu a pomoci směřované do rozvojových zemí; zdůrazňuje, že v této souvislosti je 
prioritou zavedení účinného systému vybírání celních poplatků s cílem snížit závislost 
rozvojových zemí na vnější pomoci a na ostatních nepředvídatelných vnějších peněžních 
tocích;

4. domnívá se, že je nezbytný daňový systém s nízkými sazbami spočívající na širší daňové 
základně a vylučující jakékoli diskreční osvobození od daně a daňové preference, zejména 
u těžebního průmyslu; zdůrazňuje potřebu motivačních opatření, aby investoři posílili své 
zapojení do projektů, které mají pozitivní místní dopad v hospodářské a sociální oblasti a 
v oblasti životního prostředí;

5. domnívá se, že rozvoj účinného daňového systému musí být jedním ze záměrů nové 
investiční politiky EU v rozvojových zemích s cílem vytvořit lepší prostředí, které bude 
vhodnější pro soukromé zahraniční a vnitrostátní investice, a vytvořit podmínky pro 
účinnější mezinárodní pomoc; připomíná, že investiční politika EU musí podporovat 
inovace, efektivnost veřejných služeb, partnerství veřejného a soukromého sektoru 
a předávání znalostí s cílem podporovat růst;

6. vyzývá k tomu, aby byl v rámci dohod o hospodářském partnerství vytvořen mechanismus 
nezávislé kontroly pro hodnocení čistého fiskálního dopadu odstranění cel a současně 
pokroku, jehož bylo dosaženo v oblasti daňových reforem v každé zemi; vyzývá 
k zavedení ustanovení, jehož cílem bude povinná celková revize každé dohody 
o hospodářském partnerství po pěti letech a které umožní případnou změnu ustanovení 
dohody podle takto zjištěných potřeb.


