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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Rozwoju, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przypomina, że celem liberalizacji wymiany handlowej z krajami rozwijającymi się 
powinno być wspieranie trwałego wzrostu gospodarczego i rozwoju tych krajów; 
stwierdza, że zniesienie ceł pociąga za sobą znaczne straty w przychodach z ceł oraz że w 
związku z tym powinno ono znaleźć się pod większą kontrolą oraz być wprowadzane 
stopniowo i równolegle z realizacją reform systemu podatkowego, pozwalając na 
zmobilizowanie dochodów wyrównawczych (VAT, podatek od nieruchomości, podatek 
dochodowy); 

2. wzywa do systematycznego wdrażania w ramach umów o partnerstwie gospodarczym 
środków mających na celu wspieranie reform podatkowych, w szczególności w formie 
wsparcia materialnego (systemy informatyczne) i organizacyjnego (szkolenia z zakresu 
prawa i podatków dla pracowników administracji podatkowej); podkreśla konieczność 
podejmowania szczególnych wysiłków na rzecz krajów afrykańskich, które wciąż nie 
korzystają z długoterminowej pomocy w dziedzinie opodatkowania;

3. potwierdza konieczność zwiększenia spójności polityki rozwoju i polityki handlowej Unii 
Europejskiej; przypomina, że kryzys zwiększył niestabilność cen surowców i spowodował 
wyczerpanie uruchomionego kapitału i pomocy przeznaczonej dla krajów rozwijających 
się; podkreśla, że w związku z tym priorytetem jest utworzenie skutecznego systemu 
podatkowego, który pozwoli zmniejszyć uzależnienie krajów rozwijających się od 
pomocy zewnętrznej i napływu innych nieprzewidywalnych środków finansowych z 
zewnątrz;

4. uważa, że niezbędny jest system niskich stawek opodatkowania oparty na rozszerzonej 
podstawie opodatkowania i wykluczający wszelkie uznaniowe zwolnienia od podatku i 
przywileje podatkowe, zwłaszcza w odniesieniu do przemysłu wydobywczego; podkreśla 
potrzebę wprowadzenia zachęt, aby zwiększyć zaangażowanie inwestorów w projekty, 
które mają pozytywny wpływ na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko na poziomie 
lokalnym;

5. uważa, że opracowanie skutecznego systemu podatkowego powinno być jednym z celów 
nowej polityki UE dotyczącej inwestycji w krajach rozwijających się, by zapewnić 
otoczenie lepsze i korzystniejsze dla prywatnych inwestycji zagranicznych i krajowych 
oraz stworzyć warunki dla skuteczniejszej pomocy międzynarodowej; przypomina, że 
polityka inwestycyjna UE powinna wspierać innowacje, skuteczność usług publicznych, 
partnerstwa publiczno–prywatne i przekazywanie wiedzy w celu promowania wzrostu;

6. wzywa do utworzenia w ramach umów o partnerstwie gospodarczym niezależnego 
mechanizmu monitorowania, który pozwoli oceniać jednocześnie wpływ podatkowy netto 
zniesienia ceł i postępy osiągane w dziedzinie reform systemu podatkowego w każdym 
kraju; wzywa do wprowadzenia klauzuli przewidującej obowiązkowy ogólny przegląd 
każdej umowy o partnerstwie gospodarczym po upływie pięciu lat i dającej możliwość 
ewentualnej zmiany postanowień umowy zgodnie z potrzebami określonymi w wyniku 
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przeglądu.


