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

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Tarptautinės prekybos komitetas

2010/2102(INI)

13.9.2010

NUOMONĖS PROJEKTAS
Tarptautinės prekybos komiteto

pateiktas Vystymosi komitetui

dėl mokesčių ir vystymosi. Bendradarbiavimo su besivystančiomis šalimis 
skatinant gerą mokesčių srities valdymą
(2010/2102(INI))

Nuomonės referentė: Marielle De Sarnez



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

LT

PA_NonLeg



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

LT

PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Vystymosi komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad liberalizuojant prekybą su besivystančiomis šalimis reikia turėti tikslą 
skatinti tvarios ekonomikos augimą ir šių šalių vystymąsi; nustato, kad dėl muitų 
panaikinimo prarandami muitai, todėl panaikinimas turi būti geriau kontroliuojamas, 
progresyvesnis ir įgyvendintas kartu su mokesčių reformomis, kurias taikant galima 
mobilizuoti kompensuojamąsias pajamas (PVM, nekilnojamojo turto mokestį, pajamų 
mokestį); 

2. ragina taikant Ekonominės partnerystės susitarimus (EPS) sistemingai įgyvendinti 
mokesčių reformų paramos priemones, būtent teikiant materialinę (informacinių 
technologijų sistemos) ir organizacinę (mokesčių administracijos darbuotojų mokymas 
teisės ir mokesčių srityse) pagalbą; pabrėžia, kad reikia dėti ypatingas pastangas Afrikos 
šalyse, kurios vis dar negauna ilgalaikės, su mokesčiais susijusios, paramos;

3. dar kartą pabrėžia poreikį sustiprinti vystymosi politikos ir Europos Sąjungos prekybos 
politikos ryšį; primena, kad dėl krizės sustiprėjo žaliavų kainų nestabilumas ir išseko 
kapitalo bei paramos srautai į besivystančias šalis; pabrėžia, kad šiame kontekste 
pirmenybė teikiama veiksmingos mokesčių sistemos įdiegimui, kuria siekiama sumažinti 
besivystančių šalių priklausomybę nuo išorės paramos ir kitų nenumatytų išorės finansinių 
srautų;

4. mano, kad yra būtina įvesti mažų mokesčių tarifų sistemą, kuri paremta platesne mokesčių 
baze ir į kurią neįeina savo nuožiūra taikomas atleidimas nuo mokesčių bei mokesčių 
lengvatos; pabrėžia poreikį taikyti iniciatyvines priemones, kad investuotojai labiau 
dalyvautų projektuose, turinčiuose teigiamą ekonominį, socialinį, aplinkosauginį poveikį 
vietos lygmeniu;

5. mano, kad veiksmingas mokesčių sistemos vystymas turi būti vienas iš naujos ES 
investavimo politikos besivystančiose šalyse tikslų siekiant sukurti geresnę aplinką, 
palankesnę privačioms užsienio ir nacionalinėms investicijoms bei įdiegti veiksmingesnes 
tarptautinės paramos sąlygas; primena, kad taikant ES investavimo politiką turi būti 
skatinamos naujovės, viešųjų paslaugų veiksmingumas, viešoji ir privati partnerystė, žinių 
perdavimas siekiant paskatinti augimą;

6. ragina pagal EPS sukurti nepriklausomą kontrolės mechanizmą, kuriuo įvertinamas muitų 
panaikinimo importui tiesioginis fiskalinis poveikis, tuo pat metu ir mokesčių reformų 
progresas kiekvienoje šalyje; ragina įvesti punktą, kuriame numatoma privaloma 
kiekvieno EPS bendra peržiūra po penkių metų ir leidžiami susitarimo nuostatų galimi 
pakeitimai pagal nustatytus poreikius. 


