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Písomné vyhlásenie v súlade s článkom 136 rokovacieho poriadku Európskeho 
parlamentu o potrebe zodpovedného správania podnikov v súvislosti s investíciami 
v rozvojových krajinách1

1. Komisia nedávno ohlásila návrh európskeho vonkajšieho investičného plánu, ktorý 
je zameraný na podporu investícií v Afrike a susedstve EÚ a má prispieť k dosiahnutiu 
cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

2. S cieľmi tohto plánu sa spája aj plnenie záväzkov z akčného programu z Addis Abeby o 
financovaní rozvoja, v ktorom sa žiada, aby všetky spoločnosti vrátane nadnárodných 
spoločností platili dane vládam krajín, v ktorých vykonávajú hospodársku činnosť 
a vytvárajú hodnoty.

3. Podľa Konferencie Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj (UNCTAD) 
strácajú rozvojové krajiny príjmy vo výške približne 100 miliárd USD ročne v dôsledku 
toho, že nadnárodné podniky sa vyhýbajú plateniu daní, pričom podľa správy organizácie 
Global Financial Integrity predstavujú nezákonné finančné toky z rozvojových krajín 
približne 1 bilión USD.

4. Vyzývame preto Komisiu, aby v kontexte súdržnosti politík v záujme rozvoja 
posúdila podmienky pre investície nadnárodných podnikov v rozvojových krajinách, 
ktorými sa má zabezpečiť zodpovedné daňové správanie podnikov.

5. Vyzývame tiež Komisiu, aby posúdila možnosti toho, akým spôsobom zahrnúť vnútorné 
účelovo viazané príjmy znovu použiteľné na pôvodné účely do rámcov pre partnerstvo 
alebo fondov pre potreby tretích krajín, a to aj tých, ktoré už sú zriadené.

6. Toto vyhlásenie sa spolu s menami podpísaných poslancov postúpi Rade a Komisii.

1 V súlade s článkom 136 ods. 4 a 5 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, ak je vyhlásenie podpísané 
väčšinou všetkých poslancov, sa uverejní v zápisnici spolu s menami podpísaných poslancov a postúpi sa 
adresátom, pričom však nie je pre Európsky parlament záväzné.


