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POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za razvoj kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja, da mora biti cilj liberalizacije trgovinske izmenjave z državami v razvoju 
spodbuditev trajnostne gospodarske rasti in razvoja teh držav; ugotavlja, da odprava carin 
pomeni posledično izgubo carinskih prihodkov in jo je treba torej bolje nadzorovati, biti 
mora bolj progresivna in potekati sočasno z izvajanjem davčnih reform, ki omogočijo 
uporabo prihodkov iz nadomestnih virov (DDV, davek na premoženje, davek na 
dohodek);  

2. poziva k sistematičnemu izvajanju, v okviru sporazumov o gospodarskem partnerstvu 
(SGP), ukrepov za podporo davčnim reformam, zlasti v obliki materialne (informacijski 
sistemi) in organizacijske pomoči (pravno usposabljanje in usposabljanje na davčnem 
področju uslužbencev davčne uprave); poudarja, da si je potrebno posebej prizadevati pri 
afriških državah, ki še vedno ne prejemajo dolgoročne pomoči na davčnem področju; 

3. ponovno poudarja, da je potrebno povečati skladnost med razvojno politiko in trgovinsko 
politiko Evropske unije; opozarja, da je kriza zaostrila nestanovitnost cen surovin in 
povzročila usahnitev tokov kapitala in pomoči proti državam v razvoju; poudarja, da je v 
tem kontekstu prednostna naloga vzpostavitev učinkovitega sistema obdavčenja za 
zmanjšanje odvisnosti držav v razvoju od zunanje pomoči in drugih nepredvidljivih 
zunanjih tokov; 

4. meni, da je nujno potreben sistem obdavčenja z nizko stopnjo, ki temelji na širši davčni 
osnovi in izključuje vse oprostitve ter diskrecijske davčne ugodnosti, zlasti za dejavnosti 
pridobivanja mineralnih surovin;  poudarja, da so potrebni spodbujevalni ukrepi, da bi se 
vlagatelji bolj vključili v projekte, ki imajo pozitiven lokalni učinek na gospodarstvo, 
družbo in okolje;

5. meni, da mora biti razvoj učinkovitega sistema obdavčenja eden od ciljev nove politike 
vlaganj EU v države v razvoju, da bi ustvarili boljše okolje, bolj naklonjeno tujim in 
domačim zasebnim naložbam, ter pogoje za učinkovitejšo mednarodno pomoč; opozarja, 
da mora politika vlaganj EU spodbujati inovacije, učinkovitost javnih služb, javno-
zasebna partnerstva in prenos znanja, da bi spodbudili rast;

6. poziva k uvedbi, v okviru sporazumov o gospodarskem partnerstvu, mehanizma za 
neodvisen nadzor, ki bo ocenjeval neto davčni učinek odprave carin sočasno z doseženim 
napredkom na področju davčnih reform v vsaki državi; poziva k uvedbi določbe, ki 
predvideva obvezen splošen pregled vsakega sporazuma o gospodarskem partnerstvu po 
petih letih in omogoča morebitno spremembo določb sporazuma v skladu s potrebami, ki 
se pri tem opredelijo. 


