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NÁVRHY 

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. konstatuje, že organizovaná trestná činnost má nadnárodní rozměr a zahrnuje rozmanitou 

škálu trestných činností včetně obchodu s drogami, pašování migrantů, praní špinavých 

peněz a obchodu s padělaným zbožím, zbraněmi, divoce žijícími zvířaty a planě 

rostoucími rostlinami a kulturním majetkem; odsuzuje skutečnost, že korupce a praní 

špinavých peněz činí 5 % ročního celosvětového HDP a že v rozvojových zemích podle 

odhadů finanční prostředky ztracené z důvodu nezákonných finančních toků, včetně 

korupce, odpovídají desetinásobku částky oficiální rozvojové pomoci poskytované těmto 

zemím; vyzývá EU, aby pomohla rozvojovým či chudým zemím upřednostnit opatření 

proti korupci a organizované trestné činnosti a vytvořit silné místní a vnitrostátní systémy 

a instituce k řešení korupce v jejich rozvojových programech, a to prostřednictvím 

vytvoření nezávislých a způsobilých systémů regulace a vymáhání práva a daňových 

orgánů, ale aby také podporovala nevládní organizace, nezávislé sdělovací prostředky a 

parlamenty; zdůrazňuje potřebu komplexního rámce, který bude vyžadovat aktivní 

zapojení mezinárodních a regionálních organizací, státních aktérů, soukromého sektoru a 

občanské společnosti na základě transparentnosti a vzájemné odpovědnosti; 

2. připomíná, že Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 uznává potřebu bojovat proti korupci ve 

všech jejích formách a vyzývá státy, aby potlačily nezákonné finanční toky, úplatkářství a 

korupci a aby vybudovaly účinné, odpovědné a transparentní orgány; připomíná, že 

nezákonné finanční toky, odhadované ročně na 1 bilion USD, jsou hlavní překážkou 

aktivace domácích příjmů pro rozvoj a odvádějí zdroje, jež by měly být investovány v 

rozvojových zemích; připomíná, že korupce má přímé i nepřímé negativní dopady na 

splnění cílů udržitelného rozvoje, jelikož zvyšuje náklady na projekty v soukromém i 

veřejném sektoru; konstatuje však, že náklady korupce nemohou být vyjádřeny jen s 

ohledem na ekonomické ukazatele a že tyto náklady jsou velmi vysoké, zejména v 

rozvojových zemích, což podkopává veřejnou důvěru ve veřejné orgány a demokratické 

instituce, jako je soudnictví a policie, zvyšuje nerovnosti, které nepřiměřeně zasahují 

nejchudší a nejzranitelnější osoby, zvyšuje násilí a nejistotu a snižuje účinnost rozvojové 

pomoci; 

3. naléhavě vyzývá EU, aby ukázala silnou politickou vůli a odhodlání bojovat proti 

daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem v souladu se zásadou soudržnosti 

politik ve prospěch rozvoje, jak je zakotvena v článku 208 Smlouvy o fungování Evropské 

unie; připomíná odpovědnost EU bojovat proti daňovým pravidlům usnadňujícím 

vyhýbání se daním ze strany nadnárodních korporací a jednotlivců a pomáhat třetím 

zemím navracet nezákonné prostředky a stíhat pachatele; zdůrazňuje, že základem 

veškerých protikorupčních strategií by měla být transparentnost a že EU musí ve všech 

příslušných mezinárodních fórech prosazovat jako prioritu boj proti daňovým rájům, 

bankovnímu tajemství a praní špinavých peněz, odstranění přehnaného profesionálního 

tajemství, dosažení veřejného podávání zpráv nadnárodních společností po jednotlivých 

zemích a zavedení veřejných rejstříků vlastníků společností; také vyzývá EU, aby zaujala 

aktivnější úlohu v poskytování finanční a odborné pomoci rozvojovým zemím při plnění 

těchto cílů, včetně automatické výměny informací o daňových záležitostech a vyrovnání 
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se se vznikajícími světovými standardy; naléhavě vyzývá EU, aby zrušila veškeré 

hospodářské či obchodní dohody se státy, které alespoň jeden členský stát EU považuje za 

daňový ráj; zdůrazňuje, že je třeba provést analýzu dopadu daňových systémů členských 

států EU na rozvojové země, aby bylo možno účinně bojovat proti nezákonným finančním 

tokům; zdůrazňuje, že dohody o dvojím zdanění mohou umožňovat nezákonné finanční 

toky; naléhavě vyzývá EU, aby při vyjednávání smluv v oblasti daní a investic s 

rozvojovými zeměmi zajistila spravedlivé rozdělení práv na zdanění; za tímto účelem 

vyzývá EU, aby s rozvojovými zeměmi vyjednala daňové dohody založené na vzorové 

smlouvě daňového výboru OSN, která přiznává silnější práva zdaňování u zdroje; 

4. vyzývá EU, aby dále podporovala konsolidaci veřejné správy a přijetí vhodných 

protikorupčních právních rámců ve všech zemích, zejména v zemích, kde proběhl 

ozbrojený konflikt nebo v nichž probíhá transformace a jejich státní instituce jsou slabé; 

trvá na tom, že je třeba posílit regionální a specializované policejní a justiční sítě v 

rozvojových zemích, a to vždy s takovými parametry, které zaručují odpovídající 

standardy ochrany údajů a soukromí, a sdílet osvědčené postupy a know-how Europolu, 

Eurojustu a Evropské justiční sítě; zdůrazňuje potřebu zlepšit regulaci a vymáhání práva a 

podpořit ochranu oznamovatelů, aby se pachatelé zodpovídali za své trestné činy, a také 

že by měl být zaveden řádný systém na ochranu oznamovatelů v EU i mimo ni; 

zdůrazňuje především, že je potřebný mechanismus přímého podávání zpráv pro občany 

zemí přijímajících pomoc z EU, kteří poukáží na nesrovnalosti v programech pomoci 

financovaných EU; 

5. se znepokojením konstatuje, že nejrelevantnější mezinárodní úmluvy a iniciativy 

zaměřené na boj proti korupci a nezákonným finančním tokům ve fázi provádění 

nepřinášejí konkrétní výsledky; připomíná, že pro účinný boj proti korupci a finanční 

kriminalitě je zásadně důležité vytvoření protikorupční strategie zahraniční politiky; 

vyzývá EU, aby ve svých vnějších politikách prosazovala jako jednu ze svých priorit 

řádné provedení a uplatňování Úmluvy OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu 

a všech dalších příslušných mezinárodních nástrojů, jejichž účelem je boj proti korupci a 

praní peněz; 

6. vyzývá Komisi, aby prostřednictvím neustálého monitorování zajistila, že pomoc EU 

nebude přímo ani nepřímo přispívat ke korupci; je toho názoru, že pomoc by měla být 

více v souladu s absorpční kapacitou přijímající země a jejími všeobecnými rozvojovými 

potřebami, aby se předešlo rozsáhlému plýtvání zdroji na pomoc a korupci; vyzývá EU, 

aby korupci řešila přímo prostřednictvím programů a strategických dokumentů pro 

jednotlivé země a spojila rozpočtovou podporu s jasnými protikorupčními cíli; za tímto 

účelem zdůrazňuje nutnost zavést robustní mechanismy na monitorování jeho provádění; 

vyzývá Komisi, aby vytvořila silnou, holistickou a komplexní strategii pro řízení rizika 

korupce v rozvojových zemích s cílem předejít tomu, aby rozvojová pomoc přispívala ke 

korupci, a aby plně prováděla protikorupční strategii z roku 2013, zejména při provádění 

pomoci EU ve všech jejích formách, včetně ERF a svěřenských fondů a při svěřování 

rozvojových projektů třetím stranám; se znepokojením konstatuje, že přístup EU ke 

korupci v zemích AKT poskytuje málo strategického vedení ohledně posilování systémů, 

které země mají k její prevenci a kontrole; je přesvědčen, že je potřebná lepší koordinace 

mezi Evropskou službou pro vnější činnost a Generálním ředitelstvím pro mezinárodní 

spolupráci a rozvoj v jejich přístupu k účinnému snižování korupce v rozvojových 

zemích; 
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7. vyjadřuje znepokojení nad vazbami mezi určitými nadnárodními společnostmi a 

organizovanou trestnou činností ve třetích zemích, které vedou k porušování lidských práv 

aktivistů, sociálních lídrů, odborářů a pracovníků; vyzývá EU, aby prošetřila činnost 

nadnárodních společností jednajících s evropským kapitálem a posílila kontrolu a 

monitorování činnosti těchto společností; je přesvědčen, že by se od společností mělo 

vyžadovat, aby měly zavedený protikorupční systém řízení včetně mechanismů varování v 

celém dodavatelském řetězci, pokud mají být vybrány na projekty, které dostávají 

prostředky EU; 

8. připomíná důležitost soudržnosti mezi vnitřními a vnějšími politikami EU a poukazuje na 

potřebu začlenit boj proti organizované trestné činnosti do rozvojových a bezpečnostních 

strategií jakožto prostředek k obnovení stability v rozvojových zemích; 

9. zdůrazňuje, že řešením při potírání trestné činnosti, která je příčinou hladu a chudoby, je 

respektovat právo lidí a vlád rozhodovat o svých ekonomických, potravinových a 

zemědělských systémech; naléhavě vyzývá mezinárodní společenství, aby se aktivně 

postavilo finančním spekulacím s potravinami, jako je nákup za nízké ceny v rozlehlých 

zemědělských oblastech a zabírání půdy velkými nadnárodními zemědělskými 

společnostmi, vzhledem k nepříznivému dopadu, který mají na malé producenty; 

10. zdůrazňuje důležitost zásady univerzální spravedlnosti pro boj proti organizované trestné 

činnosti; odmítá způsob, jakým vlády členských států tuto zásadu omezily, když vážně 

snížily schopnost soudců vyšetřovat zločiny spáchané mimo území jejich členského státu; 

naléhavě EU vyzývá, aby se stavěla za zahrnutí hospodářských, finančních a ekologických 

trestných činů do univerzální jurisdikce; 

11. konstatuje, že vyhodnocení nových politik v oblasti měkkých drog je prioritou, a domnívá 

se, že by měly být zváženy strategie dekriminalizace / legalizace jako prostředek účinného 

boje proti zločineckým organizacím; požaduje, aby EU tuto věc začlenila do svých 

vnitřních i vnějších politik a zapojila do této politické debaty všechny příslušné agentury 

na úrovni EU a na mezinárodní úrovni a instituce všech dotčených zemí; 

12. konstatuje, že obzvláště náchylná ke korupci jsou odvětví těžebního průmyslu, veřejných 

služeb, rozvoje infrastruktury, zdravotnictví a školství; připomíná zejména, že 

netransparentní vládní zadávání zakázek a dodavatelské řetězce mohou poskytnout 

příležitosti pro nezákonné finanční toky spojené s korupcí; v této souvislosti je 

přesvědčen, že protikorupční úsilí by se též měla zaměřit na modernizaci praxe zadávání 

zakázek; 

13. vyzývá rozvojové země, aby zvýšily transparentnost a odpovědnost ve smlouvách 

týkajících se zdrojů, v účetním výkaznictví a auditech společností i ve vybírání a 

rozdělování příjmů, a to jako součást svých protikorupčních programů; 

14. vyzývá EU, aby pomohla zemím bohatým na zdroje uplatňovat zásady iniciativy v oblasti 

transparentnosti těžebního průmyslu (EITI), kterými jsou větší transparentnost a 

odpovědnost v ropném, plynovém a těžebním odvětví; rozhodně podporuje vytvoření 

účinného právního rámce na podporu řádného uplatňování této iniciativy ze strany 

společností zapojených do dodavatelských řetězců v ropném, plynovém a těžebním 

odvětví.  
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