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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság  felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot  
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. emlékeztet rá, hogy a fejlődő országokkal folytatott kereskedelmi kapcsolatok 
liberalizálásának azzal a céllal kell történnie, hogy elősegítse a fenntartható gazdasági 
növekedést és ezen országok fejlődését; megállapítja, hogy a vámok eltörlése a 
vámbevételek vonatkozásában elkerülhetetlenül veszteséggel jár, ezért a folyamatot 
jobban ellenőrzés alatt kell tartani, és annak fokozatosabban, adóreformokkal együtt kell 
végbemennie, lehetővé téve kiegyenlítő bevételek mobilizálását (HÉA, ingatlanadó, 
jövedelemadó);

2. felhív az adóreformok támogatását célzó intézkedések szisztematikus, a gazdasági 
partnerségi megállapodások keretében történő végrehajtására, nevezetesen anyagi 
(informatikai rendszer) és szervezésbeli (az adóhatóságként eljáró személyzet jogi és 
adóügyi továbbképzése) támogatás formájában; hangsúlyozza különleges erőfeszítés 
megtételének fontosságát az afrikai országokkal kapcsolatosan, amelyek az adózás terén 
még mindig nem részesülnek hosszú távú segítségben;

3. újra megerősíti az Európai Unió fejlesztés- és kereskedelempolitikája közötti koherencia 
megerősítésének szükségességét; emlékeztet rá, hogy a válság fokozta a nyersanyagárak 
volatilitását, valamint a fejlődő országokba áramló tőke és segélyek kiapadását okozta;  
hangsúlyozza ebben az összefüggésben, hogy egy hatékony adózási rendszer bevezetése 
prioritást élvez annak érdekében, hogy csökkenteni lehessen a fejlődő országok 
függőségét a külső támogatásoktól, illetve más, kiszámíthatatlan külső pénzügyi 
folyamatoktól;

4. úgy véli, hogy nélkülözhetetlen egy alacsony adómértéket alkalmazó, kiszélesített 
adóalapon nyugvó adózási rendszer kialakítása, amely kizár minden tetszőleges 
adómentességet és -preferenciát, nevezetesen a kitermelő iparágak számára; hangsúlyozza 
az ösztönző intézkedések fontosságát annak érdekében, hogy a befektetők 
megerősíthessék részvételüket a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi szempontból 
pozitív helyi hatással bíró projektekben; 

5. úgy véli, hogy az EU fejlődő országokban folytatott új beruházási politikájának egyik 
célkitűzése a hatékony adórendszer kifejlesztése kell, hogy legyen a külföldi és belföldi 
magánbefektetők részére történő jobb és kedvezőbb környezetet kialakítása érdekében, 
valamint azért, hogy kialakuljanak a hatékonyabb nemzetközi segítségnyújtás feltételei; 
emlékeztet rá, hogy a növekedés elősegítése érdekében az EU beruházási politikájának 
ösztönöznie kell az innovációt, a közszolgáltatások hatékonyságát, a köz- és magánszféra 
partnerségét, a szakértelem átadását;

6. felhív a gazdasági partnerségi megállapodások keretében egy független ellenőrző 
mechanizmus létrehozására, amelynek feladata egyrészt a vámok eltörléséből származó 
nettó pénzügyi hatás, másrészt az adóreform területén az egyes országok által elért 
fejlődés felmérése; felhív egy olyan záradék beillesztésére, amely előirányozná 



PE448.810v01-00 4/4 PA\830167HU.doc

HU

valamennyi gazdasági partnerségi megállapodás 5 évenkénti teljes körű, kötelező 
felülvizsgálatát, lehetővé téve a megállapodás rendelkezéseinek a meghatározott igények 
függvényében történő esetleges módosítását.


