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NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre rozvoj, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. pripomína, že liberalizácia obchodných výmen s rozvojovými krajinami musí mať za cieľ 
podporu trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a rozvoja týchto krajín; konštatuje, 
že zrušenie ciel spôsobuje následnú stratu príjmov z ciel, a preto sa musí lepšie 
usmerňovať, musí byť progresívnejšie a musí byť spojené s realizáciou daňových 
reforiem, ktoré umožnia zmobilizovať kompenzujúce príjmy (DPH, daň z nehnuteľností, 
daň z príjmu); 

2. žiada, aby sa v rámci dohôd o hospodárskom partnerstve (DHP) systematicky prijímali 
opatrenia na podporu daňových reforiem, najmä v podobe materiálnej pomoci (systémy 
výpočtovej techniky) a v organizačnej oblasti (odborné vzdelávanie v právnej a daňovej 
oblasti určené pre pracovníkov pôsobiacich v daňovej správe); zdôrazňuje, že je potrebné 
venovať osobitnú pozornosť africkým krajinám, ktorým sa stále neposkytuje dlhodobá 
pomoc v daňovej oblasti;

3. opätovne potvrdzuje, že je potrebné posilniť súdržnosť rozvojovej a obchodnej politiky 
Európskej únie; pripomína, že v dôsledku krízy sa zvýšila nestabilita cien surovín 
a poklesol príliv kapitálu a pomoci do rozvojových krajín; v tejto súvislosti zdôrazňuje, 
že je prioritné zaviesť účinný systém zdaňovania s cieľom znížiť závislosť rozvojových 
krajín od vonkajšej pomoci a ostatných nepredvídateľných vonkajších finančných tokov;

4. domnieva sa, že je nevyhnutné vytvoriť daňový systém s nízkymi daňovými sadzbami, 
ktorý bude vychádzať zo širšieho základu dane a vylučovať všetky daňové výnimky 
a zvýhodnenia udeľované bez pravidiel, najmä pokiaľ ide o ťažobný priemysel; 
zdôrazňuje, že je potrebné prijať iniciatívne opatrenia v záujme toho, aby sa investori 
vo väčšej miere zúčastňovali na projektoch, ktoré majú pozitívny lokálny vplyv 
v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti; 

5. domnieva sa, že jedným z cieľov novej investičnej politiky EÚ v rozvojových krajinách 
musí byť vypracovanie účinného daňového systému v záujme toho, aby sa mohlo vytvoriť 
lepšie prostredie, ktoré bude priaznivejšie pre súkromné zahraničné a domáce investície, 
a podmienky na účinnejšie poskytovanie medzinárodnej pomoci; pripomína, že investičná 
politika EÚ musí podporovať inováciu, účinnosť verejných služieb, verejno-súkromné 
partnerstvá a transfer vedomostí v záujme podpory rastu; 

6. žiada, aby sa v rámci DHP vypracoval nezávislý kontrolný mechanizmus na hodnotenie 
čistého daňového dosahu vyplývajúceho zo zrušenia ciel, ako aj na hodnotenie pokroku 
dosiahnutého v oblasti daňovej reformy v každej krajine; žiada, aby sa zaviedla doložka 
pre povinnú komplexnú revíziu DHP po piatich rokoch, ktorá umožní prípadnú úpravu 
ustanovení zmluvy podľa zistených potrieb. 


