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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Attīstības komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina, ka tirdzniecību ar jaunattīstības valstīm vajadzētu liberalizēt, izvirzot mērķi 
sekmēt šo valstu ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi un attīstību; norāda, ka muitas tarifu 
atcelšana nozīmē, ka attiecīgi tiek zaudēti muitas ieņēmumi, un tādēļ to vajadzētu labāk 
kontrolēt, veikt pakāpeniskāk un apvienot ar nodokļu reformām, kas dotu iespēju izmantot 
kompensējošus ieņēmumus (PVN, īpašuma nodokli, ieņēmumu nodokli);

2. aicina uz ekonomisko partnerattiecību nolīgumu (EPN) pamata īstenot fiskālo reformu 
atbalsta pasākumus, jo īpaši sniedzot materiālu palīdzību (datorsistēmas) un 
organizatorisku palīdzību (nodokļu administrācijas darbinieku apmācība juridiskajos un 
nodokļu jautājumos); uzsver, ka īpašas pūles jāpieliek darbā ar Āfrikas valstīm, kam ne 
vienmēr ir pieejams ilglaicīgs atbalsts nodokļu jautājumos;

3. atkārtoti apliecina, ka ir jāuzlabo Eiropas Savienības attīstības politikas un tās 
tirdzniecības politikas saskaņotība; atgādina, ka krīzes dēļ ir augusi izejvielu cenu 
nestabilitāte un apsīkusi kapitāla plūsma uz jaunattīstības valstīm un tām paredzētais 
atbalsts; uzsver, ka šādā kopsakarā prioritāte ir ieviest efektīvu nodokļu sistēmu, kas 
mazinātu jaunattīstības valsts atkarību no ārējā atbalsta un citām neprognozējamām 
ārējām finanšu plūsmām;

4. uzskata, ka būtiski ir piemērot zemu nodokļu līmeni, kura pamatā būtu plaša nodokļu 
bāze, nepieļaujot nekādus nodokļu atbrīvojumus un atvieglojumus, arī ne ieguves 
rūpniecībai; uzsver, ka ir jāstimulē ieguldītāju iesaistīšanās projektos, kas labvēlīgi 
ietekmē vietējo ekonomiku, sociālo jomu un vidi;

5. uzskata, ka, lai veidotu labāku vidi, kas vairāk veicinātu ārvalstu un iekšzemes privātos 
ieguldījumus un radītu nosacījumus efektīvākam starptautiskajam atbalstam, vienam no  
jaunattīstības valstīm paredzētās jaunās ES ieguldījumu politikas mērķiem vajadzētu būt 
efektīvas fiskālās sistēmas izstrādāšanai; atgādina, ka, lai veicinātu izaugsmi, ES 
ieguldījumu politikai vajadzētu sekmēt novatorismu, publiskās pārvaldes efektivitāti, 
publiskā un privātā sektora partnerības un zināšanu nodošanu; 

6. aicina uz EPN pamata iedibināt neatkarīgas kontroles mehānismu, ar kura palīdzību katrā 
valstī novērtēt, kāda ir bijusi muitas tarifu atcelšanas neto ietekme un kāda virzība ir 
sasniegta fiskālo reformu jomā; aicina ieviest noteikumu reizi piecos gados sniegt 
visaptverošu pārskatu par katru EPN, paredzot iespēju saskaņā ar konstatētajām 
vajadzībām grozīt nolīguma noteikumus.


