
 

AD\1092085EL.doc  PE575.224v02-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
2014-2019  

 

Επιτροπή Ανάπτυξης 
 

2015/2110(INI) 

25.4.2016 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

της Επιτροπής Ανάπτυξης 

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων 

σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και την παρακολούθηση του 

ψηφίσματος CRIM 

(2015/2110(INI)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Ignazio Corrao 

 



 

PE575.224v02-00 2/7 AD\1092085EL.doc 

EL 

PA_NonLeg 



 

AD\1092085EL.doc 3/7 PE575.224v02-00 

 EL 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 

ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. σημειώνει ότι το οργανωμένο έγκλημα έχει διασυνοριακή διάσταση και περιλαμβάνει μια 

σειρά από διάφορες εγκληματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης 

ναρκωτικών, της διακίνησης μεταναστών, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και  της διακίνησης παραποιημένων προϊόντων, πυροβόλων όπλων, 

άγριας πανίδας και πολιτιστικών αγαθών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η 

διαφθορά και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αντιστοιχεί στο 

5% του ετήσιου παγκόσμιου ΑΕΠ και ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες, τα κονδύλια που 

χάνονται σε παράνομες χρηματοοικονομικές ροές, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς, 

εκτιμάται ότι αντιστοιχούν στο δεκαπλάσιο του ποσού της επίσημης αναπτυξιακής 

βοήθειας που χορηγείται στις χώρες αυτές· καλεί την ΕΕ να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες 

ή φτωχοποιημένες χώρες να δώσουν προτεραιότητα σε μέτρα κατά της διαφθοράς και του 

οργανωμένου εγκλήματος, και να εγκαθιδρύσουν ισχυρά τοπικά και εθνικά συστήματα 

και θεσμούς για την αντιμετώπιση της διαφθοράς στα αναπτυξιακά τους προγράμματα, 

π.χ. εγκαθιστώντας ανεξάρτητα και ικανά συστήματα έκδοσης ρυθμίσεων και επιβολής 

του νόμου και φορολογικές αρχές, αλλά και να παράσχουν στήριξη στις ΜΚΟ, τα 

ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και τα κοινοβούλια· τονίζει την ανάγκη για ένα 

ολοκληρωμένο πλαίσιο που απαιτεί την ενεργό συμμετοχή των διεθνών και 

περιφερειακών οργανισμών, των κρατικών φορέων, του ιδιωτικού τομέα και της 

κοινωνίας των πολιτών, στη βάση της διαφάνειας και της αμοιβαίας λογοδοσίας· 

2. υπενθυμίζει ότι το θεματολόγιο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030 αναγνωρίζει την 

ανάγκη για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλες τις μορφές της, καλώντας τα κράτη 

να εξαλείψουν τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές, τη δωροδοκία και τη διαφθορά 

και να εγκαθιδρύσουν αποτελεσματικούς, υπεύθυνους και διαφανείς θεσμούς· 

υπενθυμίζει ότι οι παράνομες χρηματοοικονομικές ροές, οι οποίες εκτιμώνται σε ένα 

τρισεκατομμύριο δολάρια τον χρόνο, αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την κινητοποίηση 

εγχώριων εσόδων για την ανάπτυξη, και αποστραγγίζουν πόρους που θα έπρεπε να 

επενδυθούν στις αναπτυσσόμενες χώρες· υπενθυμίζει ότι η διαφθορά έχει τόσο άμεσες 

όσο και έμμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην επίτευξη των βιώσιμων αναπτυξιακών 

στόχων (ΒΑΣ), διότι αυξάνει το κίστος των έργων τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον 

δημόσιο τομέα· σημειώνει, ωστόσο, ότι το κόστος της διαφθοράς δεν μπορεί να 

υπολογιστεί μόνο με οικονομικούς όρους, και ότι οι εν λόγω δαπάνες είναι πολύ υψηλές, 

ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη του κοινού στις 

δημόσιες αρχές και τους δημοκρατικούς θεσμούς, όπως η δικαιοσύνη και η αστυνομία, 

αυξάνοντας τις ανισότητες που επηρεάζουν δυσανάλογα τους φτωχότερους και πιο 

ευάλωτους, επιδεινώνοντας τη βία και την ανασφάλεια και μειώνοντας την 

αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας· 

3. προτρέπει την ΕΕ να επιδείξει ισχυρή πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα στην 

καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής, σύμφωνα με την αρχή της 

συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 208 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπενθυμίζει την ευθύνη της ΕΕ στην 
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καταπολέμηση των φορολογικών κανόνων που διευκολύνουν τη φορολογική παράκαμψη 

εκ μέρους πολυεθνικών εταιρειών και ιδιωτών και στην παροχή βοήθειας σε τρίτες χώρες 

για τον επαναπατρισμό παράνομων κεφαλαίων και τη δίωξη των δραστών· τονίζει ότι η 

διαφάνεια θα πρέπει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο όλων των στρατηγικών για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς και ότι η ΕΕ πρέπει να προωθήσει την καταπολέμηση των 

φορολογικών παραδείσων, του τραπεζικού απορρήτου και της νομιμοποίησης εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες, την άρση του υπερβάλλοντος επαγγελματικού 

απορρήτου, την επίτευξη της δημόσιας υποβολής εκθέσεων ανά χώρα από τις 

πολυεθνικές, καθώς και δημόσια μητρώα των πραγματικών δικαιούχων εταιρειών, ως 

προτεραιότητα σε όλα τα αρμόδια διεθνή όργανα· καλεί επίσης την ΕΕ να αναλάβει πιο 

ενεργό ρόλο στην παροχή χρηματοδοτικής και τεχνικής βοήθειας προς τις 

αναπτυσσόμενες χώρες για να επιτύχουν τους στόχους αυτούς, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών για φορολογικά ζητήματα και της αντιμετώπισης 

των αναδυόμενων παγκόσμιων προτύπων· καλεί την ΕΕ να ακυρώσει οιεσδήποτε 

οικονομικές ή εμπορικές συμφωνίες με κράτη που θεωρούνται φορολογικοί παράδεισοι 

από τουλάχιστον ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη διενέργειας 

ανάλυσης των επιπτώσεων που έχουν τα φορολογικά συστήματα των κρατών μελών της 

ΕΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες, για την αποτελεσματική καταπολέμηση των παράνομων 

χρηματοοικονομικών ροών· επισημαίνει ότι οι συμφωνίες περί διπλής φορολόγησης 

(DTA) μπορούν να καταστήσουν δυνατές παράνομες χρηματοοικονομικές ροές· καλεί την 

ΕΕ να διασφαλίσει τη δίκαιη κατανομή των φορολογικών δικαιωμάτων κατά τη 

διαπραγμάτευση φορολογικών και επενδυτικών συνθηκών με αναπτυσσόμενες χώρες· για 

τον σκοπό αυτό, καλεί την ΕΕ να διαπραγματευτεί φορολογικές συνθήκες με τις 

αναπτυσσόμενες χώρες, με βάση το μοντέλο συνθήκης της Φορολογικής Επιτροπής των 

Ηνωμένων Εθνών, η οποία δίνει ισχυρότερα δικαιώματα στην φορολόγηση στην πηγή· 

4. καλεί την ΕΕ να στηρίξει περαιτέρω την εξυγίανση της δημόσιας διοίκησης και την 

υιοθέτηση των κατάλληλων νομοθετικών πλαισίων κατά της διαφθοράς σε όλες τις 

χώρες, ιδίως στις χώρες που βρίσκονται μετά από συγκρούσεις και σε φάση μετάβασης 

όπου οι κρατικοί θεσμοί είναι αδύναμοι· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τα 

περιφερειακά και ειδικευμένα αστυνομικά και δικαστικά δίκτυα στις αναπτυσσόμενες 

χώρες, πάντα με παραμέτρους που να εγγυώνται επαρκή πρότυπα προστασίας των 

δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, και να μοιραστεί τις βέλτιστες πρακτικές και την 

τεχνογνωσία της Europol, της Eurojust και του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου· τονίζει 

την ανάγκη να βελτιωθούν οι ρυθμίσεις και η επιβολή του νόμου και να προωθηθεί η 

προστασία όσων καταγγέλλουν παρατυπίες, ώστε οι δράστες να καθίστανται υπεύθυνοι 

για τα εγκλήματά τους, καθώς και την ανάγκη να καθιερωθεί, τόσο εντός όσο και εκτός 

ΕΕ, ένα ορθό σύστημα προστασίας των καταγγελλόντων παρατυπίες· τονίζει ειδικότερα 

ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός μηχανισμού άμεσης πληροφόρησης για τους πολίτες 

στις αποδέκτριες ενωσιακής ενίσχυσης χώρες, οι οποίοι επισημαίνουν παρατυπίες σε 

προγράμματα βοήθειας που χρηματοδοτεί η ΕΕ· 

5. σημειώνει με ανησυχία ότι οι πιο συναφείς διεθνείς συμβάσεις και πρωτοβουλίες που 

αποσκοπούν στην καταπολέμηση της διαφθοράς και των παράνομων 

χρηματοοικονομικών ροών δεν κατορθώνουν να παράγουν συγκεκριμένα αποτελέσματα 

στο στάδιο της εφαρμογής τους· υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη μιας στρατηγικής για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς στην εξωτερική πολιτική είναι απαραίτητη για την 

αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος· καλεί 

την ΕΕ, στο πλαίσιο των εξωτερικών της πολιτικών, να προωθήσει κατά προτεραιότητα 
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την ορθή μεταφορά και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του 

Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς και όλων των άλλων σχετικών διεθνών 

μέσων που στοχεύουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες· 

6. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει μέσω συνεχούς παρακολούθησης ότι η βοήθεια της 

ΕΕ δεν συντελεί άμεσα ή έμμεσα στη διαφθορά· είναι της άποψης ότι η συνδρομή 

βοήθειας θα πρέπει να συμβαδίζει περισσότερο με την απορροφητική ικανότητα της 

χώρας υποδοχής και τις γενικές αναπτυξιακές της ανάγκες, προκειμένου να αποφεύγονται 

φαινόμενα μαζικής σπατάλης και διαφθοράς σε ό,τι αφορά τους πόρους της βοήθειας· 

καλεί την ΕΕ να αντιμετωπίσει τη διαφθορά άμεσα μέσω εγγράφων προγραμματισμού και 

στρατηγικής ανά χώρα και να συνδέσει τη δημοσιονομική στήριξη με σαφείς στόχους για 

την καταπολέμηση της διαφθοράς· για τον σκοπό αυτό, τονίζει την ανάγκη δημιουργίας 

ισχυρών μηχανισμών για την παρακολούθηση της εφαρμογής· καλεί την Επιτροπή να 

αναπτύξει μια ισχυρή, ολιστική και συνολική στρατηγική για τη διαχείριση των κινδύνων 

διαφθοράς στις αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να αποφευχθεί η συμβολή της 

αναπτυξιακής βοήθειας στη διαφθορά, και να εφαρμόσει πλήρως τη στρατηγική 

καταπολέμησης της απάτης που εκδόθηκε το 2013, ιδίως κατά την υλοποίηση της 

βοήθειας της ΕΕ σε όλες τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων του ΕΤΑ 

και των ταμείων υπέρ των αναπτυσσομένων χωρών, και κατά την ανάθεση αναπτυξιακών 

έργων σε τρίτους· σημειώνει με ανησυχία ότι η προσέγγιση της ΕΕ έναντι της διαφθοράς 

στις χώρες ΑΚΕ παρέχει περιορισμένη στρατηγική καθοδήγηση για την ενίσχυση των 

συστημάτων των χωρών για την πρόληψη και τον έλεγχο της διαφθοράς· κρίνει ότι 

απαιτείται μεγαλύτερος συντονισμός μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 

Δράσης και της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης στην 

προσέγγισή τους όσον αφορά την αποτελεσματική πάταξη της διαφθοράς στις 

αναπτυσσόμενες χώρες· 

7. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ ορισμένων πολυεθνικών 

εταιρειών και οργανωμένου εγκλήματος σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της 

παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ακτιβιστών, των κοινωνικών ηγετών, των 

συνδικαλιστών και των εργαζομένων· καλεί την ΕΕ να διερευνήσει τις δραστηριότητες 

των πολυεθνικών εταιρειών που ενεργούν με ευρωπαϊκά κεφάλαια και να ενισχύσει τον 

έλεγχο και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των εν λόγω εταιρειών· θεωρεί ότι 

οι εταιρείες θα πρέπει να υποχρεούνται να διαθέτουν σύστημα διαχείρισης της 

καταπολέμησης της διαφθοράς στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων και κατάλληλων 

μηχανισμών προειδοποίησης σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, προκειμένου να 

μπορούν να επιλέγονται για έργα που λαμβάνουν κονδύλια της ΕΕ· 

8. υπενθυμίζει τη σημασία της συνοχής μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών 

της ΕΕ και επισημαίνει την ανάγκη ενσωμάτωσης της καταπολέμησης του οργανωμένου 

εγκλήματος στις στρατηγικές ανάπτυξης και ασφάλειας, ως μέσο για την αποκατάσταση 

της σταθερότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες· 

9. τονίζει ότι ο σεβασμός του δικαιώματος των λαών και των κυβερνήσεων να αποφασίζουν 

για τα δικά τους οικονομικά, διατροφικά και γεωργικά συστήματα αποτελεί τη λύση για 

την καταπολέμηση των εγκληματικών δραστηριοτήτων που προκαλούν πείνα και 

φτώχεια· ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να αντιμετωπίσει ενεργά την οικονομική 

κερδοσκοπία επί των τροφίμων, όπως οι αγορές σε χαμηλές τιμές αχανών γεωργικών 
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εκτάσεων και η αρπαγή γης από πλευράς μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών του 

αγροδιατροφικού τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τον αρνητικό αντίκτυπο επί των μικρών 

παραγωγών· 

10. τονίζει τη σημασία της αρχής της οικουμενικής δικαιοσύνης για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος· απορρίπτει τους περιορισμούς που έχουν επιβάλει εναντίον 

της οι κυβερνήσεις των κρατών μελών, πλήττοντας σοβαρά την ικανότητα των δικαστών 

να διερευνούν εγκλήματα που διαπράττονται εκτός της επικράτειας του κράτους μέλους 

τους· καλεί την ΕΕ να υπερασπιστεί την ενσωμάτωση των οικονομικών, 

χρηματοοικονομικών και περιβαλλοντικών εγκλημάτων στο πλαίσιο της διεθνούς 

δικαιοδοσίας· 

11. σημειώνει ότι αποτελεί προτεραιότητα η αξιολόγηση των νέων πολιτικών για τα μαλακά 

ναρκωτικά και θεωρεί ότι οι στρατηγικές αποποινικοποίησης/νομιμοποίησης θα πρέπει να 

θεωρηθούν ως μέσον για την αποτελεσματική καταπολέμηση των εγκληματικών 

οργανώσεων· ζητεί από την ΕΕ να θέσει το ζήτημα αυτό τόσο στο πλαίσιο των 

εσωτερικών όσο και των εξωτερικών της πολιτικών, επιδιώκοντας τη συμμετοχή, στον 

πολιτικό διάλογο, όλων των σχετικών ενωσιακών και διεθνών οργανισμών και των 

θεσμικών οργάνων όλων των ενδιαφερόμενων χωρών· 

12. σημειώνει ότι οι εξορυκτικές βιομηχανίες, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ο τομέας της 

ανάπτυξης υποδομών, καθώς και οι τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης, είναι ιδιαίτερα 

ευάλωτοι στη διαφθορά· υπενθυμίζει, ειδικότερα, ότι οι αδιαφανείς δημόσιες συμβάσεις 

και οι αλυσίδες εφοδιασμού μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες για παράνομες 

χρηματοοικονομικές ροές που σχετίζονται με τη διαφθορά· θεωρεί, συνεπώς, ότι οι 

προσπάθειες κατά της διαφθοράς πρέπει επίσης να στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό των 

πρακτικών των προμηθειών· 

13. καλεί τις αναπτυσσόμενες χώρες να αυξήσουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στις 

συμβάσεις για τους πόρους, τους οικονομικούς απολογισμούς των εταιρειών και τον 

λογιστικό έλεγχο, καθώς και στην είσπραξη και κατανομή των εσόδων, στο πλαίσιο του 

προγράμματός τους για την καταπολέμηση της διαφθοράς· 

14. καλεί την ΕΕ να αναβαθμίσει την υποστήριξή της για να βοηθήσει τις πλούσιες σε πόρους 

χώρες να εφαρμόσουν τις αρχές της Πρωτοβουλίας Διαφάνειας για τις Εξορυκτικές 

Βιομηχανίες (ΕΙΤΙ) για μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία στους τομείς του 

πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της εξόρυξης· ενθαρρύνει ένθερμα τη θέσπιση ενός 

αποτελεσματικού νομικού πλαισίου που να στηρίζει την ορθή εφαρμογή της EITI από τις 

εταιρείες που συμμετέχουν στις αλυσίδες εφοδιασμού στους τομείς του πετρελαίου, του 

φυσικού αερίου και της εξόρυξης. 
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