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Písemné prohlášení podle článku 136 jednacího řádu Parlamentu o nutnosti 
odpovědného chování podniků s ohledem na investice v rozvojových zemích1

1. Komise před časem zveřejnila návrh evropského plánu vnějších investic (EEIP), jehož 
cílem je podporovat investice v Africe a v sousedství EU a přispívat k dosažení cílů 
udržitelného rozvoje.

2. Cíle evropského plánu vnějších investic spočívají v plnění závazků akčního programu 
financování rozvoje z Addis Abeby, který vyzývá k zajištění toho, aby všechny 
společnosti, včetně těch nadnárodních, platily daně vládám zemí, kde jsou hospodářsky 
aktivní a kde tvoří hodnoty.

3. Podle konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) rozvojové země kvůli krácení 
daní nadnárodními podniky ztrácí přibližně 100 miliard USD z ročních výnosů a podle 
zprávy organizace Global Financial Integrity představují nezákonné finanční toky 
z rozvojových zemí přibližně 1 bilion USD.

4. Komise se proto vyzývá, aby v kontextu soudržnosti politik ve prospěch rozvoje zvážila 
podmínky pro investice nadnárodních podniků do rozvojových zemí, jež mají zajistit 
odpovědné daňové chování podniků.

5. Komise se také vyzývá, aby zvážila možnosti, jak by rámce pro partnerství nebo fondy 
pro potřeby třetích zemí, včetně těch zavedených, mohly obsahovat vnitřní účelově vázané 
příjmy, které jsou znovu použitelné pro svůj původní účel.

6. Toto prohlášení je spolu se jmény signatářů předáno Radě a Komisi.

1 Pokud v souladu s čl. 136 odst. 4 a 5 jednacího řádu Parlamentu prohlášení podepíše většina všech poslanců 
Parlamentu, prohlášení je zveřejněno v zápisu ze zasedání se jmény signatářů a zasláno adresátům, aniž by bylo 
pro Parlament závazné.


