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JAVASLATOK 

A Fejlesztési Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 

javaslatokat: 

1. megjegyzi, hogy a szervezett bűnözésnek transznacionális vetülete van, és a 

bűncselekmények számos formájára kiterjed, beleértve a kábítószer-kereskedelmet, a 

migránsok csempészetét, a pénzmosást, valamint a hamis áruk, a fegyverek, a vadon élő 

fajok és a kulturális javak kereskedelmét; sajnálatosnak tartja, hogy a korrupció és a 

pénzmosás az éves globális GDP 5%-át teszi ki, és hogy a fejlődő országokban a 

törvénytelen pénzmozgások – köztük a korrupció – miatt elfolyt pénzösszegek a becslések 

szerint az ezen országoknak nyújtott hivatalos fejlesztési támogatás tízszeresét jelentik; 

sürgeti az Uniót, hogy nyújtson segítséget a fejlődő vagy elszegényedett országoknak a 

korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelemre irányuló intézkedések előtérbe 

helyezésében, valamint erős helyi és nemzeti rendszerek és intézmények létrehozásában 

egyrészt a korrupció kezelése érdekében fejlesztési menetrendjeikben, például független 

és kompetens szabályozói és bűnüldözési rendszerek és adóhatóságok létrehozásával, 

másrészt nem kormányzati szervek, a független média és a parlamentek támogatása 

céljából; kiemeli, hogy egy olyan átfogó keretre van szükség, amelyben az átláthatóság és 

a kölcsönös elszámoltathatóság alapján aktívan rész vesznek a nemzetközi és a regionális 

szervezetek, az állami szereplők, a magánszektor és a civil társadalom; 

2. emlékeztet rá, hogy a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend 

elismeri a korrupció valamennyi formájával szembeni küzdelem szükségességét, 

felszólítva az államokat arra, hogy szorítsák vissza az illegális pénzmozgásokat, a 

megvesztegetéseket és a korrupciót, valamint hozzanak létre hatékony, elszámoltatható és 

átlátható intézményeket; emlékeztet arra, hogy a becslések szerint évente 1 billió dollárt 

kitevő jogellenes pénzmozgások jelentik a hazai bevételek fejlesztési célú mozgósításának 

egyik fő akadályát és megcsappantják azokat a forrásokat, amelyeket a fejlődő országokba 

irányuló befektetésekre kellene fordítani; emlékeztet rá, hogy a korrupció mind 

közvetlenül, mind közvetetten negatív hatással van a fenntartható fejlesztési célok 

elérésére, mivel növeli a projektköltségeket mind a magán-, mind az állami szektor 

számára;  megjegyzi azonban, hogy a korrupció különösen a fejlődő országokban igen 

magas költségét nem lehet csupán gazdaságilag mérni, mivel az aláássa a közhatóságok és 

a demokratikus intézmények, például az igazságszolgáltatás és a rendőrség iránti lakossági 

bizalmat, növeli a legszegényebbeket és a legkiszolgáltatottabbakat aránytalanul sújtó 

egyenlőtlenséget, súlyosbítja az erőszakot és a biztonság hiányát, valamint csökkenti a 

fejlesztési támogatások hatékonyságát; 

3. sürgeti az EU-t, hogy mutasson határozott politikai szándékot és eltökéltséget az 

adókikerülés és az adócsalás elleni küzdelemben, összhangban az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 208. cikkében rögzített, fejlesztési szempontú szakpolitikai 

koherencia elvével; emlékeztet arra, hogy az EU felelőssége, hogy megszüntesse az olyan 

adózási szabályokat, amelyek lehetővé teszik a transznacionális vállalatok és a 

magánszemélyek adóelkerülését, valamint hogy segítséget nyújtson a harmadik 

országoknak a tiltott pénzeszközök visszajuttatásához és az elkövetők bíróság elé 

állításához; hangsúlyozza, hogy a korrupcióellenes stratégiák sarokkövének az 
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átláthatóságnak kell lennie, és az Uniónak valamennyi vonatkozó nemzetközi fórumon 

kiemelt kérdésként elő kell mozdítania az adóparadicsomok, a banktitok és a pénzmosás 

elleni küzdelmet, a túlzott szakmai titoktartás megszüntetését, a multinacionális vállalatok 

országonkénti nyilvános jelentéstételét, valamint a vállalatok tényleges tulajdonosainak 

nyilvános nyilvántartását; szintén sürgeti az Uniót, hogy vállaljon aktívabb szerepet a 

fejlődő országokat célzó pénzügyi és technikai segítségnyújtásban e célok elérése 

érdekében, beleértve az adózás területére vonatkozó automatikus információcserét és a 

kialakulóban lévő nemzetközi normák kezelését; sürgeti az Uniót, hogy bontson fel 

minden olyan állammal kötött gazdasági vagy kereskedelmi megállapodást, amelyet 

legalább egy uniós tagállam adóparadicsomnak minősít; hangsúlyozza, hogy az illegális 

pénzmozgások elleni hatékony küzdelem érdekében elemezni kell, hogy milyen hatást 

gyakorolnak az uniós tagállamok adórendszerei a fejlődő országokra; kiemeli, hogy a 

kettős adóztatásról szóló egyezmények lehetővé teszik a jogellenes pénzáramlásokat; 

sürgeti az Uniót, hogy gondoskodjon az adóztatási jogok méltányos felosztásáról az 

adózási és beruházási szerződések fejlődő országokkal való megtárgyalása során; ezért 

felszólítja az EU-t, hogy az ENSZ adóügyi bizottságában készített, a forrásadó kivetési 

jogát megerősítő adózási modellmegállapodás alapján folytasson tárgyalásokat a fejlődő 

országokkal adózási megállapodások megkötése céljából; 

4. kéri az Uniót, hogy továbbra is támogassa a közigazgatás megerősítését és megfelelő 

korrupcióellenes jogalkotási keretek létrehozását valamennyi országban, nevezetesen 

olyan konfliktus utáni vagy átalakulóban lévő országokban, ahol gyengék az állami 

intézmények; kéri az Uniót, hogy a fejlődő országokban erősítse meg a regionális és 

szakosított rendőrségi és igazságügyi hálózatokat, mindenkor olyan feltételek mellett, 

amelyek garantálják az adatvédelem és a magánélet megfelelő normáit, valamint ossza 

meg az Europol, Eurojust és az Európai Igazságügyi Hálózat bevált gyakorlatait és know-

how-ját; hangsúlyozza, hogy javítani kell a szabályozást és a bűnüldözést, elő kell segíteni 

a visszaéléseket bejelentő személyek védelmét a bűnelkövetők bűncselekmények miatti 

felelősségre vonása érdekében és az EU-n belül és kívül egyaránt megfelelő rendszert kell 

kialakítani a visszaélést bejelentő személyek védelme érdekében; különösen 

hangsúlyozza, hogy szükség van egy olyan közvetlen bejelentő mechanizmusra az uniós 

támogatásban részesülő országok polgárai számára, amely segítségével felhívhatják a 

figyelmet az uniós finanszírozású támogatási programok szabálytalanságaira; 

5. aggodalommal jegyzi meg, hogy a korrupció és a jogellenes pénzáramlások 

megszüntetésére irányuló legfontosabb nemzetközi egyezmények és kezdeményezések a 

végrehajtási szakaszban nem tudtak konkrét eredményeket felmutatni; emlékeztet arra, 

hogy egy külpolitikai korrupcióellenes stratégia kidolgozása alapvetően fontos a korrupció 

és a pénzügyi bűncselekmények hathatós felszámolásához; kéri az Uniót, hogy külső 

politikáiban prioritásként mozdítsa elő az Egyesült Nemzetek keretében létrejött, a 

nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezmény, illetve minden más, korrupció és 

pénzmosás elleni küzdelmet célzó, vonatkozó nemzetközi okmány megfelelő átültetését és 

végrehajtását; 

6. felszólítja a Bizottságot, hogy folyamatos ellenőrzéssel biztosítsa, hogy az uniós 

támogatás közvetve vagy közvetlenül se járuljon hozzá a korrupcióhoz; véleménye szerint 

a segélyek nagyarányú pazarlása és a korrupció elkerülése érdekében a segítségnyújtást 

jobban hozzá kell igazítani a fogadó országok felvevőképességéhez és általános fejlesztési 

szükségleteihez; felhívja az Uniót, hogy a középtávú pénzügyi tervezésen és az 
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országstratégiai dokumentumokon keresztül közvetlenül is kezelje a korrupciót, és a 

költségvetési támogatásokat egyértelmű korrupcióellenes célkitűzésekhez kösse; ezért 

hangsúlyozza, hogy a végrehajtás nyomon követéséhez megbízható mechanizmusokat kell 

kialakítani; felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy erős és átfogó stratégiát a 

korrupciós kockázatok fejlődő országokban való kezelésére annak érdekében, hogy a 

fejlesztési támogatások ne járulhassanak hozzá a korrupcióhoz, és maradéktalanul hajtsa 

végre a 2013-ban közzétett csalás elleni stratégiát, különösen az uniós támogatások és 

azok valamennyi módozatainak végrehajtása – beleértve az Európai Fejlesztési Alapot és 

a vagyonkezelői alapot –, illetve a fejlesztési projektek harmadik felekhez történő 

delegálása során; aggodalommal jegyzi meg, hogy az AKCS-országokban tapasztalt 

korrupció uniós megközelítése csekély stratégiai iránymutatást nyújt a korrupció 

megelőzését és ellenőrzését célzó nemzeti rendszerek megerősítéséhez; úgy véli, hogy 

fokozni kell az Európai Külügyi Szolgálat és a Nemzetközi Együttműködés és a Fejlesztés 

Főigazgatóság közötti koordinációt a korrupció fejlődő országokban történő hatékony 

megfékezésével kapcsolatos megközelítések tekintetében; 

7. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a harmadik országokban bizonyos multinacionális 

vállalatok kapcsolatban állnak a szervezett bűnözéssel és ennek keretében az emberi jogi 

jogvédők, társadalmi vezetők, szakszervezeti aktivisták és munkavállalók jogainak 

megsértése zajlik; felszólítja az EU-t, hogy vizsgálja ki az uniós tőkét felhasználó 

multinacionális vállatok tevékenységeit és erősítsék meg e vállalatok tevékenységének 

ellenőrzését és nyomon követését; véleménye szerint kötelezni kellene az uniós 

finanszírozásban részesülő projektekhez kiválasztott vállalatokat arra, hogy vezessenek be 

korrupcióellenes irányítási rendszereket, köztük megfelelő riasztási mechanizmusokat az 

ellátási láncuk egészében; 

8. emlékeztet az EU belső és külső politikái közötti összhang fontosságára, és rámutat, hogy 

a fejlődő országok stabilitásának helyreállítása eszközeként be kell építeni a szervezett 

bűnözés elleni küzdelmet a fejlesztési és biztonsági stratégiákba; 

9. hangsúlyozza, hogy az embereknek a saját gazdasági, élelmezési és mezőgazdasági 

rendszereikkel kapcsolatos döntéshozatali joga tiszteletben tartása jelenti a megoldást az 

éhezéshez és szegénységhez vezető bűncselekmények leküzdésére; sürgeti a nemzetközi 

közösséget az élelmiszereket érintő pénzügyi spekulációkkal, úgymint a kiterjedt 

mezőgazdasági területeknek a mezőgazdasággal foglalkozó multinacionális 

nagyvállalatok általi, alacsony áron történő felvásárlásával és e vállalatok földszerzésével 

szembeni tényleges lépések megtételére, figyelembe véve a kistermelőkre gyakorolt káros 

hatását; 

10. hangsúlyozza a szervezett bűnözés elleni küzdelmet célzó egyetemes igazságszolgáltatás 

elvének fontosságát; elutasítja a tagállamok kormányai által erre kiszabott korlátokat, 

amelyek rendkívüli mértékben rontják a bírák azon képességét, hogy kivizsgálhassák a 

tagállamukon kívül elkövetett bűncselekményeket; sürgeti az EU-t, hogy védje meg a 

gazdasági, pénzügyi és környezeti bűncselekmények egyetemes joghatóság alá utalását; 

11. megjegyzi, hogy a könnyű drogokkal kapcsolatos új szakpolitikák értékelése rendkívül 

fontos, és úgy véli, hogy a büntethetőség megszüntetésére/legalizálásra irányuló 

stratégiákat a bűnszervezetek hatékony felszámolási eszközének kell tekinteni; kéri, hogy 

a kérdés kerüljön be az Unió bel- és külpolitikájába, minden illetékes uniós és nemzetközi 
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ügynökség, valamint minden érintett ország intézményének a politikai párbeszédekbe való 

bevonása révén; 

12. megjegyzi, hogy a kitermelő ágazatok, a közüzemi szolgáltatások, az infrastrukturális 

fejlesztés, az egészségügy és az oktatás különösen ki van téve a korrupció kockázatának; 

emlékeztet konkrétan arra, hogy a nem átlátható kormányzati közbeszerzések és ellátási 

láncok alkalmat teremthetnek korrupciógyanús illegális pénzmozgásokra; ennek 

megfelelően úgy ítéli meg, hogy a korrupcióellenes erőfeszítéseknek a közbeszerzési 

gyakorlatok korszerűsítésére is ki kell terjedniük; 

13. felszólítja a fejlődő országokat, hogy korrupcióellenes menetrendjeik részeként fokozzák 

az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot az erőforrás-szerződéseikben, a vállalatok 

pénzügyi jelentéseiben, valamint a könyvvizsgálat és a bevételek beszedése és szétosztása 

során; 

14. sürgeti az Uniót, hogy nyújtson nagyobb mértékű támogatást az erőforrásokban gazdag 

országoknak ahhoz, hogy végre tudják hajtani a kőolaj-, a földgáz- és a bányászati 

ágazatban a nagyobb átláthatóságot és elszámoltathatóságot előíró, a nyersanyag-

kitermelő iparágak átláthatóságára irányuló kezdeményezésben (EITI) foglalt elveket; 

határozottan ösztönzi hatékony jogi keret létrehozását az EITI azon vállalatok általi 

megfelelő alkalmazásának támogatására, amelyek érintettek a kőolaj-, a földgáz- és a 

bányászati ágazat ellátási láncaiban; 
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