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SUGESTII 

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 

interne, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 

urmează a fi adoptată: 

1. ia act de faptul că crima organizată are o dimensiune transnațională și înglobează o 

varietate de activități infracționale, incluzând traficul de droguri, traficul de imigranți, 

spălarea de bani, traficul cu mărfuri contrafăcute, arme de foc, animale sălbatice și bunuri 

culturale; deplânge faptul că corupția și spălarea de bani reprezintă 5 % din PIB-ul global 

anual și că, potrivit estimărilor, în țările în curs de dezvoltare fondurile pierdute din cauza 

fluxurilor financiare ilicite, inclusiv corupția, sunt de 10 ori mai mari decât valoarea 

asistenței oficiale pentru dezvoltare furnizată acestor țări; invită UE să ajute țările în curs 

de dezvoltare sau sărace să acorde prioritate măsurilor împotriva corupției și criminalității 

organizate, să introducă în programele lor de dezvoltare sisteme și instituții locale și 

naționale puternice de combatere a corupției, de exemplu prin înființarea unor sisteme 

independente și competente în materie de reglementare și asigurare a respectării legii și de 

autorități fiscale, precum și să ofere sprijin ONG-urilor, mass-mediei independente și 

parlamentelor; subliniază necesitatea de a institui un cadru cuprinzător pe baza 

transparenței și a răspunderii reciproce, care să implice activ organizațiile internaționale și 

regionale, actorii statali, sectorul privat și societatea civilă; 

2. reamintește că Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă recunoaște necesitatea de a 

combate corupția sub toate formele acesteia și îndeamnă statele să elimine fluxurile 

financiare ilicite, darea sau luarea de mită și corupția și să construiască instituții eficace, 

responsabile și transparente; reamintește faptul că fluxurile financiare ilicite, estimate la o 

mie de miliarde de dolari pe an, reprezintă obstacole majore în calea mobilizării 

veniturilor interne pentru dezvoltare și epuizează resursele care ar trebui să fie investite în 

țările în curs de dezvoltare; reamintește faptul că corupția are efecte negative, atât directe, 

cât și indirecte, care se răsfrâng asupra realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă 

(ODD), deoarece corupția crește costurile proiectelor atât în sectorul privat, cât și în cel 

public;   constată, cu toate acestea, că costurile corupției nu pot fi calculate numai în 

termeni economici și că aceste costuri sunt foarte ridicate, în special în țările în curs de 

dezvoltare, fapt care subminează încrederea publică în autoritățile publice și în instituțiile 

democratice, crește inegalitățile care îi afectează în mod disproporționat pe cei mai săraci 

și mai vulnerabili, exacerbează violența și insecuritatea și reduce eficacitatea asistenței 

pentru dezvoltare; 

3. îndeamnă UE să dea dovadă de o voință politică puternică și de hotărâre în combaterea 

evaziunii fiscale și a fraudei fiscale, în conformitate cu principiul coerenței politicilor 

pentru dezvoltare, consacrat la articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene; reamintește responsabilitatea UE de a combate normele fiscale care facilitează 

evitarea plății impozitelor de către corporații transnaționale și persoane fizice și de a ajuta 

țările terțe să repatrieze fondurile ilicite și să urmărească penal făptuitorii; subliniază 

faptul că transparența trebuie să fie piatra de temelie a tuturor strategiilor de combatere a 

corupției și că UE trebuie să promoveze lupta împotriva paradisurilor fiscale, a secretului 

bancar și a spălării de bani, anularea secretului profesional excesiv, raportarea publică 

pentru fiecare țară în parte de către companiile multinaționale și introducerea unor registre 
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publice ale beneficiarilor reali ai întreprinderilor ca o prioritate în toate forurile 

internaționale relevante; invită, de asemenea, UE să își asume un rol mai activ în 

furnizarea de asistență financiară și tehnică țărilor în curs de dezvoltare pentru atingerea 

acestor scopuri, inclusiv schimbul automat de informații în domeniul fiscal și abordarea 

standardelor globale emergente; îndeamnă UE să anuleze orice acorduri economice sau 

comerciale cu state care sunt considerate a fi paradisuri fiscale de către cel puțin unul 

dintre statele membre ale UE; subliniază că este necesar să se efectueze o evaluare a 

impactului regimurilor fiscale ale statelor membre ale UE asupra țărilor în curs de 

dezvoltare pentru combaterea eficientă a fluxurilor financiare ilicite; subliniază că 

acordurile de evitare a dublei impuneri pot facilita fluxurile financiare ilicite; îndeamnă 

UE să asigure distribuția echitabilă a drepturilor de impozitare în negocierea tratatelor 

fiscale și de investiții cu țările în curs de dezvoltare; în acest scop, invită UE să negocieze 

tratatele fiscale cu țările în curs de dezvoltare pe baza Convenției-model a comitetului 

fiscal al Organizației Națiunilor Unite, care conferă drepturi mai puternice în materie de 

impozitare la sursă; 

4. invită UE să sprijine în continuare consolidarea administrației publice și adoptarea unui 

cadru legislativ adecvat de combatere a corupției în toate țările, în special în țările în 

situație de post-conflict și de tranziție, în care instituțiile statului sunt fragile; insistă 

asupra necesității de consolidare a rețelelor polițienești și judiciare regionale și 

specializate în țările în curs de dezvoltare, care să respecte parametrii care garantează 

standarde adecvate de protecție a datelor și de confidențialitate, și să facă schimb de bune 

practici și de know-how între Europol, Eurojust și Rețeaua judiciară europeană; subliniază 

necesitatea de a îmbunătăți reglementarea și aplicarea legii și de a promova protecția 

denunțătorilor, cu scopul de a reține infractorii responsabili pentru crimele lor, și faptul că 

un sistem adecvat pentru a proteja denunțătorii ar trebui stabilit atât în interiorul, cât și în 

afara UE; subliniază, în special, că este necesar un mecanism de raportare directă pentru 

cetățenii din țările care beneficiază de ajutorul acordat de UE și care atrag atenția asupra 

neregulilor din programele de ajutor finanțate de UE; 

5. remarcă cu îngrijorare faptul că nici cele mai relevante convenții și inițiative 

internaționale care vizează combaterea corupției și a fluxurilor financiare ilicite nu reușesc 

să obțină rezultate concrete în faza de punere în aplicare; reamintește că elaborarea unei 

strategii anticorupție în cadrul politicii externe este esențială pentru a combate în mod 

eficient corupția și infracțiunile financiare; invită UE să promoveze ca o prioritate, în 

cadrul politicilor sale externe, transpunerea și punerea în aplicare corecte a Convenției 

Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate și a tuturor celorlalte 

instrumente internaționale relevante care vizează combaterea corupției și a spălării de 

bani; 

6. invită Comisia să se asigure prin monitorizare constantă că ajutorul acordat de UE nu 

contribuie în mod direct sau indirect la corupție; consideră că asistența în materie de ajutor 

ar trebui să fie mai bine corelată cu capacitatea de absorbție a țării gazdă și cu necesitățile 

generale de dezvoltare ale acesteia pentru a evita risipirea masivă a resurselor pentru 

ajutor și activitățile de corupție legate de acestea; invită UE să abordeze corupția în mod 

direct prin programare și prin documente de strategie de țară și să coreleze sprijinul 

bugetar cu obiective clare de combatere a corupției; în acest scop, subliniază necesitatea 

de a crea mecanisme solide pentru a monitoriza punerea în aplicare; invită Comisia să 

elaboreze o strategie puternică, globală și cuprinzătoare pentru gestionarea riscurilor 
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asociate corupției în țările în curs de dezvoltare în scopul de a preveni situația în care 

ajutorul pentru dezvoltare ar contribui la corupție și să aplice pe deplin strategia antifraudă 

emisă în anul 2013, în special în contextul punerii în aplicare a ajutorului acordat de UE în 

toate modalitățile acestuia, inclusiv FED și fonduri fiduciare, și în contextul delegării 

proiectelor de dezvoltare către terțe părți; observă cu îngrijorare că abordarea UE privind 

corupția în țările ACP oferă prea puține orientări strategice cu privire la consolidarea 

sistemelor de care dispun țările pentru a o preveni și controla; consideră că este necesară o 

mai bună coordonare a abordărilor Serviciului European de Acțiune Externă și ale 

Direcției Generale Cooperare Internațională și Dezvoltare în ceea ce privește combaterea 

eficientă a corupției în țările în curs de dezvoltare; 

7. își exprimă îngrijorarea cu privire la legăturile dintre întreprinderile multinaționale și 

criminalitatea organizată în țările terțe, implicând încălcarea drepturilor omului ale 

activiștilor, liderilor sociali, sindicaliștilor și lucrătorilor; invită UE să investigheze 

activitățile întreprinderilor multinaționale care activează cu capital european și să 

consolideze controlul și monitorizarea activităților acestor întreprinderi; consideră că, 

pentru a fi selectate pentru proiecte care primesc fonduri UE, întreprinderile ar trebui să 

fie ținute de obligația de a dispune de un sistem de combatere a corupției, inclusiv de 

mecanisme de alertă adecvate în cadrul întregului lanț de aprovizionare; 

8. reamintește importanța coerenței dintre politicile interne și externe ale UE și indică 

necesitatea de a integra lupta împotriva criminalității organizate în strategiile de 

dezvoltare și de securitate ca modalitate de reinstaurare a stabilității în țările în curs de 

dezvoltare; 

9. subliniază că respectarea dreptului popoarelor și a guvernelor de a decide asupra propriilor 

sisteme economice, alimentare și agricole reprezintă soluția pentru combaterea 

activităților infracționale care provoacă foamete și sărăcie; îndeamnă comunitatea 

internațională să combată activ speculațiile financiare cu alimente, cum ar fi achizițiile la 

prețuri scăzute în zone agricole vaste și acapararea terenurilor de către mari întreprinderi 

agricole multinaționale, luând în considerare impactul negativ asupra micilor producători; 

10. subliniază importanța principiului justiției universale în lupta împotriva criminalității 

organizate; respinge limitările impuse de guvernele statelor membre, care afectează grav 

capacitatea judecătorilor de a investiga infracțiuni comise în afara teritoriului statului 

membru în care activează; îndeamnă UE să sprijine includerea infracțiunilor economice, 

financiare și ecologice în jurisdicția universală; 

11. ia act de faptul că este prioritar să se evalueze noile politici privind drogurile ușoare și 

consideră că ar trebui avute în vedere strategii de dezincriminare/legalizare pentru a 

combate în mod eficient organizațiile criminale; solicită UE să introducă această chestiune 

atât în politicile sale interne, cât și în cele externe, prin implicarea în dezbaterea politică a 

tuturor agențiilor UE sau internaționale relevante și a instituțiilor tuturor țărilor implicate; 

12. observă că sectoare cum ar fi industriile extractive, utilitățile, dezvoltarea infrastructurii, 

sănătatea și educația sunt deosebit de vulnerabile în fața corupției; reamintește, în special, 

că achizițiile publice și lanțurile de aprovizionare lipsite de transparență pot încuraja 

fluxurile financiare ilicite asociate corupției; în consecință, consideră că eforturile de 

combatere a corupției ar trebui să vizeze și modernizarea practicilor în materie de 

achiziții; 
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13. invită țările în curs de dezvoltare ca, în contextul propriei agende pentru combaterea 

corupției, să crească transparența și responsabilitatea în contractele pentru resurse, în 

raportarea financiară și auditul întreprinderilor, precum și în colectarea veniturilor și 

alocarea acestora; 

14. invită UE să își intensifice sprijinul pentru a ajuta țările bogate în resurse naturale să pună 

în aplicare principiile Inițiativei privind transparența în industriile extractive (EITI) 

referitoare la îmbunătățirea transparenței și la răspunderea în sectoarele petrolului, gazelor 

și mineritului; încurajează călduros instituirea unui cadru juridic eficace care să susțină 

aplicarea corespunzătoare a EITI de către societățile implicate în lanțurile de 

aprovizionare din sectoarele petrolului, gazelor și mineritului.  
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