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WSKAZÓWKI 

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 

Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 

projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. zwraca uwagę, że przestępczość zorganizowana ma wymiar międzynarodowy i obejmuje 

szeroki wachlarz działalności przestępczej, w tym handel narkotykami, przemyt 

migrantów, pranie brudnych pieniędzy, handel podrabianym towarem, bronią, dziką fauną 

i florą oraz dobrami kultury; ubolewa nad faktem, że korupcja i pranie brudnych 

pieniędzy odpowiadają 5% światowego PKB rocznie i że w krajach rozwijających się 

szacuje się, że środki utracone w związku z nielegalnymi przepływami finansowymi, w 

tym korupcją, stanowią dziesięciokrotność kwoty oficjalnej pomocy rozwojowej 

przyznanej tym krajom; wzywa UE, by wspierała kraje rozwijające się lub zubożałe w 

priorytetowym traktowaniu środków walki z korupcją i zorganizowaną przestępczością 

oraz w tworzeniu silnych systemów i instytucji lokalnych i krajowych w celu rozwiązania 

problemu korupcji w ramach ich programów rozwoju, m.in. poprzez stworzenie 

niezależnych i kompetentnych systemów regulacyjnych i systemów egzekwowania prawa 

oraz organów podatkowych, ale również poprzez wspieranie organizacji pozarządowych, 

niezależnych mediów i parlamentów; podkreśla potrzebę kompleksowych ram działania 

wymagających aktywnego udziału organizacji międzynarodowych i regionalnych, 

podmiotów państwowych, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego w oparciu 

o przejrzystość i wzajemną odpowiedzialność; 

2. przypomina, że program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 uznaje 

potrzebę walki z wszelkimi formami korupcji, wzywając państwa do ograniczania 

nielegalnych przepływów finansowych, łapówkarstwa i korupcji oraz do tworzenia 

efektywnych, odpowiedzialnych i przejrzystych instytucji; przypomina, że nielegalne 

przepływy finansowe, szacowane na 1 bln USD rocznie, stanowią główne przeszkody dla 

przeznaczenia dochodów krajowych na rozwój i uszczuplają środki, które powinny być 

inwestowane w krajach rozwijających się; przypomina, że korupcja wywiera zarówno 

bezpośredni, jak i pośredni wpływ na osiąganie celów zrównoważonego rozwoju, 

ponieważ powoduje wzrost kosztów projektów w sektorze prywatnym oraz publicznym; 

zwraca jednak uwagę, że kosztów korupcji nie można obliczać jedynie w kategoriach 

ekonomicznych oraz że koszty te są niezwykle wysokie, zwłaszcza w krajach 

rozwijających się, co podważa zaufanie społeczeństwa do władz publicznych i instytucji 

demokratycznych, takich jak wymiar sprawiedliwości i policja, pogłębiając nierówności, 

które w nieproporcjonalny sposób dotykają najuboższych i osoby znajdujące się w 

najbardziej niekorzystnej sytuacji, potęgując przemoc i sytuację braku bezpieczeństwa, a 

także ograniczając skuteczność pomocy rozwojowej; 

3. pilnie wzywa UE, aby okazała silną wolę polityczną i determinację w walce z unikaniem 

opodatkowania i oszustwami podatkowym, zgodnie z zasadą spójności polityki na rzecz 

rozwoju, zawartą w artykule 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

przypomina o odpowiedzialności UE w zakresie zwalczania zasad podatkowych 

ułatwiających uchylanie się od opodatkowania korporacjom ponadnarodowym i osobom 

prywatnym oraz w zakresie pomagania krajom trzecim w repatriowaniu nielegalnych 

funduszy i ściganiu sprawców; podkreśla, że przejrzystość powinna stanowić kamień 
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węgielny wszystkich strategii antykorupcyjnych oraz że UE musi wspierać walkę z rajami 

podatkowymi, tajemnicą bankową i praniem brudnych pieniędzy, a także zniesienie 

nadmiernej tajemnicy zawodowej, publiczną sprawozdawczość korporacji 

wielonarodowych w rozbiciu na poszczególne kraje i publiczne rejestry rzeczywistych 

właścicieli spółek jako priorytet na wszelkich odpowiednich forach międzynarodowych; 

wzywa także UE do przyjmowania bardziej aktywnej roli w dostarczaniu pomocy 

finansowej i technicznej krajom rozwijającym się w dążeniu do realizacji tych celów, 

obejmującej automatyczną wymianę informacji w kwestiach podatkowych oraz sprostanie 

pojawiającym się standardom światowym; pilnie zwraca się do UE o anulowanie 

wszelkich porozumień gospodarczych lub handlowych z krajami, które są uważane za raje 

podatkowe przez co najmniej jedno z państw członkowskich UE; podkreśla konieczność 

przeprowadzenia analizy wpływu systemów podatkowych państw członkowskich UE na 

kraje rozwijające się w celu skutecznego zwalczania nielegalnych przepływów 

finansowych; podkreśla, że umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mogą 

umożliwiać nielegalne przepływy finansowe; apeluje do UE o zapewnienie 

sprawiedliwego podziału praw do nakładania podatku przy okazji negocjacji z krajami 

rozwijającymi się w sprawie konwencji podatkowych i umów inwestycyjnych; w tym celu 

wzywa UE do negocjowania konwencji podatkowych z krajami rozwijającymi się na wzór 

konwencji komitetu ds. podatkowych ONZ, która przychyla się do opodatkowania u 

źródła; 

4. apeluje, aby UE nadal wspierała konsolidację administracji publicznej i przyjmowanie 

odpowiednich antykorupcyjnych ram prawnych we wszystkich krajach, zwłaszcza w 

krajach po zakończonym konflikcie i w krajach znajdujących się w fazie transformacji, 

gdzie instytucje państwowe są słabe; zwraca uwagę na potrzebę wzmacniania 

regionalnych i wyspecjalizowanych sił policyjnych i sieci sądowych w krajach 

rozwijających się, zawsze w warunkach gwarantujących odpowiednie standardy ochrony 

danych i prywatności, oraz na potrzebę dzielenia się najlepszymi praktykami i know-how 

Europolu, Eurojustu i Europejskiej Sieci Sądowej; podkreśla potrzebę ulepszenia regulacji 

i egzekwowania prawa oraz promowania ochrony osób zgłaszających przypadki 

naruszenia, tak by pociągać przestępców do odpowiedzialności za popełniane przez nich 

przestępstwa, a także wskazuje, że należy ustanowić odpowiedni system ochrony osób 

zgłaszających przypadki naruszenia zarówno w UE, jak i poza nią; podkreśla w 

szczególności, że konieczny jest mechanizm bezpośrednich zgłoszeń dla obywateli w 

krajach otrzymujących pomoc UE, którzy zwracają uwagę na nieprawidłowości w 

programach pomocy finansowanych przez UE; 

5. zauważa z zaniepokojeniem, że najważniejsze konwencje i inicjatywy międzynarodowe 

mające na celu walkę z korupcją i nielegalnymi przepływami finansowymi nie przyniosły 

konkretnych rezultatów podczas etapu wdrażania; przypomina, że rozwój strategii 

antykorupcyjnej w ramach polityki zagranicznej ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego 

zwalczania korupcji i przestępstw finansowych; apeluje, aby w polityce zewnętrznej UE 

szczególną uwagę zwracano na prawidłową transpozycję i wdrażanie Konwencji Narodów 

Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej oraz innych 

stosownych instrumentów międzynarodowych, których celem jest walka z korupcją i 

przeciwdziałanie praniu pieniędzy; 

6. wzywa Komisję do dopilnowania, dzięki stałemu monitorowaniu, by pomoc UE nie 

przyczyniała się bezpośrednio bądź pośrednio do korupcji; jest zdania, że pomoc powinna 
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być lepiej dostosowana do zdolności absorpcyjnych kraju przyjmującego i jego ogólnych 

potrzeb w zakresie rozwoju, aby unikać masowego marnowania środków pomocowych i 

korupcji; w szczególności wzywa UE do zmierzenia się z korupcją bezpośrednio poprzez 

programowanie i krajowe dokumenty strategiczne oraz do powiązania wsparcia 

budżetowego z jasnymi celami w zakresie walki z korupcją; w tym celu podkreśla 

konieczność ustanowienia solidnych mechanizmów w celu monitorowania wdrażania; 

wzywa Komisję do opracowania silnej, całościowej i kompleksowej strategii zarządzania 

ryzykiem korupcji w krajach rozwijających się w celu zapobieżenia sytuacji, w której 

pomoc rozwojowa mogłaby przyczynić się do korupcji, oraz nawołuje do pełnego 

wdrożenia strategii zwalczania nadużyć finansowych wydanej w 2013 r., zwłaszcza przy 

wdrażaniu pomocy UE we wszystkich jej aspektach, w tym EFR i funduszy 

powierniczych oraz przy zlecaniu projektów pomocowych stronom trzecim; z 

zaniepokojeniem zauważa, że podejście UE do korupcji w krajach AKP zapewnia skąpe 

wytyczne strategiczne w kwestii umacniania systemów krajowych w celu zapobiegania 

korupcji i jej kontrolowania; uważa, że konieczna jest ściślejsza koordynacja między 

Europejską Służbą Działań Zewnętrznych a Dyrekcją Generalną Komisji ds. Współpracy 

Międzynarodowej i Rozwoju w związku z ich podejściem do skutecznego ograniczania 

korupcji w krajach rozwijających się; 

7. wyraża zaniepokojenie w związku z powiązaniami między pewnymi wielonarodowymi 

korporacjami a przestępczością zorganizowaną w krajach trzecich, wiążącymi się z 

przemocą wobec obrońców praw człowieka, przywódców społecznych, działaczy 

związkowych i pracowników; wzywa UE do zbadania działalności korporacji 

wielonarodowych korzystających z kapitału europejskiego i do wzmożenia kontroli i 

monitorowania działalności tychże korporacji; uważa, że należy wymagać od 

przedsiębiorstw chcących ubiegać się o projekty otrzymujące finansowanie z UE 

wprowadzenia systemu zarządzania antykorupcyjnego, w tym odpowiednich 

mechanizmów alarmowych w ramach całego łańcucha dostaw; 

8. przypomina o znaczeniu spójności między wewnętrzną i zewnętrzną polityką UE i 

wskazuje na potrzebę włączenia walki ze zorganizowaną przestępczością do strategii w 

dziedzinie rozwoju i bezpieczeństwa jako sposobów przywracania stabilności w krajach 

rozwijających się; 

9. podkreśla, że poszanowanie prawa ludzi i rządów do decydowania w sprawach 

dotyczących ich własnych systemów gospodarczych, żywnościowych i rolniczych stanowi 

rozwiązanie w walce z działalnością przestępczą, której skutkami są głód i ubóstwo; 

wzywa społeczność międzynarodową do czynnego przeciwdziałania spekulacjom 

finansowym w odniesieniu do środków spożywczych, polegającym między innymi na 

prowadzeniu skupu po zaniżonych cenach z ogromnych obszarów użytków rolnych oraz 

masowym wykupie i dzierżawie gruntów przez międzynarodowe spółki rolnicze, z 

uwzględnieniem szkodliwego wpływu na drobnych producentów; 

10. podkreśla znaczenie powszechnie przyjętej zasady sprawiedliwości w walce z 

przestępczością zorganizowaną; odrzuca ograniczenia nałożone na tę zasadę przez rządy 

państw członkowskich, ponieważ poważnie naruszają one zdolność sędziów do badania 

przestępstw popełnionych poza terytorium ich państwa członkowskiego; pilnie wzywa UE 

do zabiegania o włączenie przestępstw gospodarczych, finansowych i środowiskowych do 

represji wszechświatowej; 
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11. zwraca uwagę, że jednym z priorytetów jest ocena nowych strategii w odniesieniu do 

narkotyków miękkich, oraz wyraża przekonanie, że politykę depenalizacji/legalizacji 

należy uznać za jeden ze środków skutecznej walki z organizacjami przestępczymi; 

wnioskuje o uwzględnienie tej kwestii w wewnętrznej i zewnętrznej polityce UE poprzez 

angażowanie w debatę polityczną wszystkich odpowiednich agencji unijnych i 

międzynarodowych oraz instytucji ze wszystkich zaangażowanych państw; 

12. zauważa, że przemysł wydobywczy, służby użyteczności publicznej i rozwój 

infrastruktury, a także sektory zdrowia i edukacji są szczególnie narażone na korupcję; 

przypomina w szczególności, że nieprzejrzyste procedury rządowych zamówień 

publicznych i łańcuchy dostaw mogą stwarzać okazje do związanych z korupcją 

nielegalnych przepływów finansowych; uważa w związku z powyższym, że wysiłki 

antykorupcyjne powinny zmierzać również w kierunku modernizacji praktyk w zakresie 

zamówień publicznych; 

13. wzywa kraje rozwijające się do zwiększenia przejrzystości i odpowiedzialności w 

związku z umowami dotyczącymi zasobów, sprawozdawczością przedsiębiorstw i 

audytem, a także poborem dochodów i ich podziałem jako części programu 

antykorupcyjnego; 

14. wzywa UE do zwiększenia wsparcia w celu pomagania krajom bogatym w zasoby we 

wdrażaniu zasad przewidzianych w inicjatywie przejrzystości w branżach wydobywczych 

(EITI), dotyczących większej przejrzystości i odpowiedzialności w sektorze naftowym, 

gazowym i górniczym; zdecydowanie nawołuje do stworzenia skutecznych ram prawnych 

w celu wsparcia właściwego stosowania EITI przez przedsiębiorstwa należące do 

łańcucha dostaw w sektorach naftowym, gazowym i górniczym.  
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