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FORSLAG 

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. bemærker, at den organiserede kriminalitet har en tværnational dimension og omfatter 

forskellige former for kriminelle aktiviteter, herunder narkotikahandel, smugling af 

migranter, hvidvaskning af penge og handel med forfalskede varer, våben, vilde dyr og 

kulturværdier; beklager dybt, at korruption og hvidvaskning af penge udgør 5 % af det 

årlige globale BNP, og at det beløb, der i udviklingslande er gået tabt som følge af 

ulovlige finansielle strømme, herunder korruption, skønnes at udgøre 10 gange den 

officielle udviklingsbistand, der ydes til disse lande; opfordrer EU til at hjælpe 

udviklingslande og fattige lande til i deres udviklingsdagsordener at prioritere 

foranstaltninger til bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet og etablere 

stærke lokale og nationale systemer og institutioner med henblik på at bekæmpe 

korruption ved  bl.a. at oprette uafhængige og kompetente regulerings- og 

retshåndhævelsessystemer og skattemyndigheder, men også at støtte ngo'er, uafhængige 

medier og parlamenter; fremhæver behovet for en omfattende ramme, der kræver aktiv 

deltagelse af internationale og regionale organisationer, statslige aktører, den private 

sektor og civilsamfundet på grundlag af gennemsigtighed og gensidig ansvarlighed; 

2. minder om, at 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling anerkender behovet for at 

bekæmpe korruption i alle dens former, og opfordrer staterne til at eliminere ulovlige 

finansielle strømme, bestikkelse og korruption og opbygge effektive, ansvarlige og 

gennemsigtige institutioner; minder om, at ulovlige finansielle pengestrømme, der anslås 

at være 1 mia. USD om året, er en alvorlig hindring for mobiliseringen af indenlandske 

udviklingsmidler og dræner ressourcer, der burde investeres i udviklingslande; minder 

om, at korruption både har direkte og indirekte negative konsekvenser for opfyldelsen af 

målene for bæredygtig udvikling (SDG), da den øger projektomkostningerne for både den 

private og den offentlige sektor; bemærker imidlertid, at omkostningerne ved korruption 

ikke kun beregnes i økonomisk henseende, og at disse omkostninger er meget høje, 

navnlig i udviklingslandene, hvilket underminerer offentlighedens tillid til de offentlige 

myndigheder og demokratiske institutioner, som f.eks. retsvæsenet og politiet, øger 

uligheder, der i uforholdsmæssig høj grad rammer de fattigste og mest sårbare, forværrer 

vold og usikkerhed og reducerer effektiviteten af udviklingsbistanden; 

3. opfordrer indtrængende EU til at udvise stærk politisk vilje og beslutsomhed i 

bekæmpelsen af skatteundgåelse og skatteunddragelse i overensstemmelse med princippet 

om udviklingsvenlig politikkohærens, som fastsat i artikel 208 traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde; minder om EU's ansvar for at bekæmpe skatteregler, 

som gør det lettere for multinationale selskaber og enkeltpersoner at undgå at betale skat, 

og til at hjælpe tredjelande med at tilbagesende ulovlige midler og retsforfølge 

lovovertræderne; understreger, at gennemsigtighed bør være hjørnestenen i alle strategier 

til bekæmpelse af korruption, og at EU, som en prioritet i alle relevante internationale 

fora, bør fremme bekæmpelsen af skattely, bankhemmelighed og hvidvaskning af penge, 

ophævelse af overdreven tavshedspligt, udarbejdelse af offentlig landeopdelt indberetning 

for multinationale selskaber og offentlige registre over de reelle ejere af selskaber ; 
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opfordrer ligeledes EU til at spille en mere aktiv rolle med hensyn til at yde finansiel og 

teknisk bistand til udviklingslandene til at nå disse mål, herunder automatisk udveksling af 

oplysninger i skattesager og opfyldelse af nye globale standarder; opfordrer indtrængende 

EU til at annullere enhver økonomisk aftale eller handelsaftale med lande, der opfattes 

som skattely af  mindst én af EU's medlemsstater; understreger nødvendigheden af at 

foretage en analyse af konsekvenserne for udviklingslandene af skattesystemerne i EU-

medlemsstaterne, således at ulovlige finansielle strømme kan bekæmpes;  fremhæver, at 

dobbeltbeskatningsaftaler kan muliggøre ulovlige finansielle pengestrømme; opfordrer 

indtrængende EU til at sikre en retfærdig fordeling af beskatningsrettigheder, når der 

forhandles om skatte- og investeringsaftaler med udviklingslandene; opfordrer med 

henblik herpå EU til at forhandle skatteaftaler med udviklingslande på grundlag af FN's 

skattekomites modelbeskatningsoverenskomst, som giver stærkere rettigheder til 

beskatning ved kilden; 

4. opfordrer EU til i alle lande, især i postkonfliktlande og lande i en overgangsproces, hvor 

statslige institutioner er svage, yderligere at understøtte konsolideringen af den offentlige 

administration og vedtagelsen af passende lovgivningsmæssige rammer til 

korruptionsbekæmpelse; insisterer på behovet for at styrke regionale og specialiserede 

politinetværk og retlige netværk i udviklingslandene, idet der samtidig skal sikres 

passende standarder for databeskyttelse og privatlivets fred, og at udveksle Europols, 

Eurojusts og det europæiske retlige netværks bedste praksis og knowhow;  understreger 

behovet for at forbedre reguleringen og retshåndhævelse og til at fremme beskyttelse af 

whistleblowere med henblik på at stille lovovertrædere til ansvar for deres forbrydelser, 

og at indføre en passende ordning både i og uden for EU til beskyttelse af whistleblowere;  

understreger navnlig, at der er behov for direkte rapporteringsmekanisme for borgere, der 

i lande, der modtager støtte fra EU, gør opmærksom på uregelmæssigheder i forbindelse 

med EU-finansierede støtteprogrammer; 

5. konstaterer med bekymring, at de relevante internationale konventioner og initiativer, der 

sigter mod at bekæmpe korruption og ulovlige finansielle strømme, i deres 

gennemførelsesfase ikke kan levere konkrete resultater; minder om, at udviklingen af en 

udenrigspolitisk strategi til bekæmpelse af korruption er af afgørende betydning med 

henblik på effektivt at bekæmpe korruption og økonomisk kriminalitet; opfordrer EU til i 

sine eksterne politikker at prioritere fremme af en korrekt omsætning og gennemførelse af 

De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret 

kriminalitet og af alle andre relevante internationale instrumenter til bekæmpelse af 

korruption og hvidvaskning af penge; 

6. opfordrer Kommissionen til gennem konstant overvågning at sikre, at EU's støtte ikke 

direkte eller indirekte bidrager til korruption; er af den opfattelse, at bistand i højere grad 

bør være tilpasset til absorptionsevnen og de generelle udviklingsbehov i værtslandet med 

henblik på at undgå omfattende spild  af bistandsmidlerne og korruption; opfordrer EU til 

at bekæmpe bestikkelse direkte ved hjælp af programmerings- og landestrategidokumenter 

og knytte sin budgetstøtte til klare målsætninger for bekæmpelse af korruption; fremhæver 

i dette øjemed nødvendigheden af at indføre robuste mekanismer til at overvåge 

gennemførelsen; opfordrer Kommissionen til at udvikle en stærk, holistisk og omfattende 

strategi til styring af risikoen for korruption i udviklingslandene for at forhindre, at 

udviklingsbistand bidrager til korruption, og til fuldt ud at gennemføre den strategi for 

bekæmpelse af svig, der blev udstedt i 2013, navnlig i gennemførelsen af EU-bistanden i 
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alle dens former, herunder EUF og trustfonde, og når udviklingsprojekter uddelegeres til 

tredjemand; bemærker med bekymring, at EU's tilgang til korruption i AVS-landene ikke 

giver nogen strategisk vejledning med hensyn til styrkelse af landenes systemer for at 

forhindre og kontrollere korruptionen; mener, at der er behov for mere koordinering 

mellem Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og Generaldirektoratet for Internationalt 

Samarbejde og Udvikling  i deres tilgang til effektiv bekæmpelse af korruption i 

udviklingslandene; 

7. udtrykker bekymring over forbindelsen mellem visse multinationale selskaber og 

organiseret kriminalitet i tredjelande, der omfatter krænkelser af  aktivisters, sociale 

lederes, fagforeningsfolks g arbejdstageres menneskerettigheder; opfordrer EU til at 

undersøge aktiviteter udført af multinationale selskaber, der arbejder med europæisk 

kapital, og til at styrke kontrollen med og overvågningen af disse selskaber; mener, at 

virksomhederne bør råde over et forvaltningssystem til bekæmpelse af korruption, 

herunder passende varslingsmekanismer i hele forsyningskæden, for at kunne blive 

udvalgt til projekter, der modtager EU-støtte; 

8. minder om betydningen af, at der er sammenhæng mellem EU's interne og eksterne 

politikker og understreger, at det er nødvendigt at integrere kampen mod organiseret 

kriminalitet i udviklings- og sikkerhedsstrategier som et middel til at genskabe stabiliteten 

i udviklingslandene; 

9. understreger, at respekten for menneskers og regeringers ret til at bestemme over deres 

egne  økonomiske systemer og fødevare- og landbrugssystemer er løsningen på 

bekæmpelsen af kriminelle aktiviteter, der skaber sult og fattigdom; opfordrer 

indtrængende det internationale samfund til aktivt at bekæmpe finansiel spekulation i 

fødevarer, som f.eks. køb til lave priser i udstrakte landbrugsområder og land grabbing af 

store multinationale landbrugsvirksomheder, idet dette har en skadelig indvirkning på små 

producenter; 

10. understreger betydningen af princippet om universel retfærdighed i bekæmpelsen af 

organiseret kriminalitet; afviser medlemsstaternes regeringers begrænsninger af 

princippet, hvilket i alvorlig grad har begrænset dommeres kapacitet til at undersøge 

lovovertrædelser, der er begået af uden for deres medlemsstat; opfordrer indtrængende EU 

til at forsvare medtagelsen af økonomiske, finansielle og miljømæssige forbrydelser under 

universel jurisdiktion; 

11. bemærker, at en evaluering af den nye politik for "bløde stoffer" er en prioritet, og mener, 

at afkriminaliserings/legaliseringsstrategier bør betragtes som et effektivt middel til at 

bekæmpe kriminelle organisationer; anmoder EU om at tage dette emne op i sin interne og 

eksterne politik ved at inddrage alle relevante europæiske og internationale organer og 

institutioner i alle involverede lande i den politiske debat. 

12. bemærker, at udvindings- og forsyningssektoren, infrastrukturudvikling og sundheds- og 

uddannelsessektoren er særligt sårbare over for korruption; minder navnlig om, at 

uigennemsigtig offentlige indkøb og forsyningskæder kan skabe muligheder for 

korruptionsrelaterede ulovlige finansielle strømme; mener derfor, at indsatsen for 

bekæmpelse af korruption også bør tage sigte på at modernisere praksis for offentlige 

udbud; 
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13. opfordrer udviklingslandene til som led i deres indsats mod korruption at forbedre 

gennemsigtigheden og ansvarligheden i ressourcekontrakter, virksomheders 

regnskabsaflæggelse og revision samt i opkrævningen og fordelingen af indtægter; 

14. opfordrer EU til at øge sin støtte til ressourcerige lande til gennemføre 

gennemsigtighedsinitiativet for udvindingsindustrien (EITI) og principperne for større 

åbenhed og ansvarlighed i olie-, gas- og minedriftsektorerne; tilskynder på det kraftigste 

til, at der oprettes en effektiv retlig ramme for at understøtte den korrekte anvendelse af 

EITI af de virksomheder, der er involveret i forsyningskæden for olie-, gas- og 

minedriftsektorerne. 



 

AD\1092085DA.doc 7/7 PE575.224v02-00 

 DA 

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING 

cI RÅDGIVENDE UDVALG 

Dato for vedtagelse 20.4.2016    

Resultat af den endelige afstemning +: 

–: 

0: 

25 

0 

0 

Til stede ved den endelige afstemning - 

medlemmer 

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Doru-

Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Heidi Hautala, Maria Heubuch, 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Maurice Ponga, 

Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Pedro Silva 

Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, 

Anna Záborská 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere 

Marina Albiol Guzmán, Brian Hayes, Paul Rübig, Patrizia Toia 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere (forretningsordenens art. 

200, stk. 2) 

Amjad Bashir, Tiziana Beghin, Miroslav Poche 

 
 


