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Rakstiska deklarācija, kas iesniegta saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 136. pantu, par 
vajadzību īstenot atbildīgu korporatīvo rīcību attiecībā uz investēšanu jaunattīstības 
valstīs1

1. Komisija nesen publiskoja priekšlikumu par Eiropas ārējo investīciju plānu (EIP), kura 
mērķis ir mudināt investēšanu Āfrikā un ES kaimiņvalstīs un sekmēt ilgtspējīgas attīstības 
mērķu sasniegšanu.

2. EIP mērķi ietver Adisabebas rīcības programmu attīstības finansēšanai, ar ko prasa 
nodrošināt, lai visi uzņēmumi, tostarp multinacionālie, maksātu nodokļus tās valsts 
valdībai, kurā notiek saimnieciskā darbība un tiek radīta vērtība.

3. Saskaņā ar ANO Tirdzniecības un attīstības konferences (UNCTAD) datiem jaunattīstības 
valstis ieņēmumos ik gadu zaudē ap USD 100 miljardiem dēļ tā, ka multinacionālie 
uzņēmumi izvairās no nodokļu maksāšanas, un, pamatojoties uz Global Financial 
Integrity ziņojumu, aplēsts, ka no jaunattīstības valstīm aizplūdušo līdzekļu daudzums 
sasniedz USD 1 triljonu.

4. Līdz ar to Komisija saistībā ar politikas saskaņotību attīstībai tiek aicināta apsvērt 
nosacījumus, kādus piemērot multinacionāliem uzņēmumiem, kuri iegulda jaunattīstības 
valstīs, lai nodrošinātu, ka tiek īstenota atbildīga uzņēmumu ienākuma nodokļu prakse.

5. Turklāt Komisija tiek aicināta apsvērt iespējas, kā trešo valstu vajadzībām paredzētās 
partnerības programmās vai fondos, tostarp pašreizējos, varētu ietvert iekšējos piešķirtos 
ieņēmumus, kas atkārtoti izmantojami to sākotnējam mērķim.

6. Šo deklarāciju kopā ar parakstītāju vārdiem nosūta Padomei un Komisijai.

1 Saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 136. panta 4. un 5. punktu, ja deklarāciju ir parakstījis Parlamenta deputātu 
vairākums, to, neuzliekot Parlamentam saistības, publicē protokolā kopā ar parakstītāju vārdiem un nosūta 
adresātiem.


