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Писмена декларация съгласно член 136 от Правилника за дейността на
Парламента относно необходимостта от отговорно корпоративно поведение във
връзка с инвестирането в развиващите се държави1

1. Наскоро Комисията обяви предложение за европейски план за външни инвестиции,
който има за цел да насърчава инвестициите в Африка и съседните на ЕС държави и
да допринесе за постигането на целите за устойчиво развитие.
2. Целите на европейския план за външни инвестиции включват изпълнението на
ангажименти от Програмата от Адис Абеба за финансиране на развитието, която
призовава за предоставянето на гаранции, че всички предприятия, включително
многонационалните, плащат данъци на правителствата на държавите, в които се
развива икономическа дейност и се създава стойност.
3. Според Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД) развиващите се
държави губят приходи от около100 милиарда щатски долара годишно в резултата
на избягването на данъци от страна на мултинационални предприятия, а според
доклад на организацията „Global Financial Integrity“ незаконните финансови потоци
от развиващите се държави възлизат на 1 трилион щатски долара.
4. Следователно Комисията е призована, във връзка със съгласуваността на
политиките в интерес на развитието, да обмисли какви условия да бъдат изготвени
за мултинационалните предприятия, които инвестират в горепосочените развиващи
се държави, с цел да се гарантира прилагането на отговорно корпоративно
поведение по отношение на данъчното облагане.
5. Комисията е призована, също така, да разгледа възможностите, как рамките за
партньорство или фондовете за нуждите на трети държави, включително вече
установените, могат да включат повторното използване на вътрешни целеви
приходи за първоначалната си цел.
6. Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се
предава на Съвета и на Комисията.

Съгласно член 136, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността на Европейския парламент, в случай че
е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, декларацията се публикува в протокола от
заседанието заедно с имената на подписалите я и се предава на нейните адресати, без това да задължава
Парламента.
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