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Rašytinis pareiškimas dėl poreikio užtikrinti atsakingą įmonių elgesį vykdant
investicijas besivystančiose šalyse, pateiktas pagal Europos Parlamento darbo tvarkos
taisyklių 136 straipsnį1

1. Komisija neseniai paskelbė pasiūlymą dėl Europos išorės investicijų plano (IIP), kuriuo
siekiama skatinti investicijas Afrikoje ir ES kaimynystėje ir prisidėti siekiant darnaus
vystymosi tikslų.
2. IIP tiksluose numatyta vykdyti įsipareigojimus, prisiimtus pagal Adis Abebos vystymosi
finansavimo darbotvarkę, kurioje raginama užtikrinti, kad visos bendrovės, įskaitant
tarptautines įmones, mokėtų mokesčius valdžios institucijoms tose valstybėse, kuriose
vykdoma ekonominė veikla ir sukuriama vertė.
3. Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencijos (UNCTAD) duomenimis, dėl
tarptautinių įmonių mokesčių vengimo besivystančios šalys praranda apie 100 mlrd. JAV
dolerių įplaukų per metus, o remiantis organizacijos „Global Financial Integrity“
ataskaita, neteisėti finansų srautai iš besivystančių šalių sudaro apie 1 trln. JAV dolerių.
4. Todėl Komisija raginama politikos suderinamumo vystymosi labui kontekste apsvarstyti,
kokias sąlygas būtų galima taikyti tarptautinėms įmonėms, investuojančioms
besivystančiose šalyse, kad būtų užtikrintas atsakingas įmonių elgesys mokesčių srityje.
5. Komisija taip pat raginama apsvarstyti galimybes, kaip partnerystės susitarimams ar
trečiųjų šalių poreikius tenkinantiems fondams, įskaitant jau veikiančius, būtų galima
priskirti vidaus asignuotąsias įplaukas, kurios būtų pakartotinai naudojamos savo
pradiniam tikslui.
6. Šis pareiškimas su pasirašiusiųjų pavardėmis perduodamas Tarybai ir Komisijai.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 4 ir 5 dalis, jei pareiškimą pasirašo dauguma
visų Parlamento narių, pareiškimas su pasirašiusiųjų pavardėmis paskelbiamas protokole ir perduodamas
adresatams neįpareigojant Parlamento.
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