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FÖRSLAG 

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 

rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet noterar att organiserad brottslighet har en dimension som överskrider 

nationsgränserna och omfattar ett varierat utbud av kriminella verksamheter, till exempel 

narkotikasmuggling, migrantsmuggling, penningtvätt och handel med 

varumärkesförfalskade varor, skjutvapen, vilda djur och kulturföremål. Parlamentet 

beklagar att korruption och penningtvätt uppgår till fem procent av den totala 

bruttonationalprodukten, och att det beräknas att de summor som försvinner i 

utvecklingsländerna i illegala finansiella flöden, inklusive korruption, är tio gånger större 

än summorna för det officiella utvecklingsbiståndet som dessa länder beviljas. 

Parlamentet uppmanar EU att hjälpa utvecklingsländer eller fattiga länder att prioritera 

åtgärder mot korruption och organiserad brottslighet och att upprätta starka lokala och 

nationella system och institutioner för att föra upp korruptionsfrågan på sina 

utvecklingsagendor, till exempel genom att inrätta oberoende och behöriga system för 

tillsyn och brottsbekämpning samt skattemyndigheter, men också att stödja icke-statliga 

organisationer, oberoende medier och parlament. Parlamentet betonar att det behövs 

övergripande ramar som kräver aktivt deltagande av internationella och regionala 

organisationer, statliga aktörer, den privata sektorn och det civila samhället, och som 

baseras på öppenhet och ömsesidig ansvarighet. 

2. Europaparlamentet påminner om att 2030-agendan för hållbar utveckling lyfter fram 

behovet av att bekämpa korruptionen i alla dess former, uppmanar länderna att få slut på 

illegala finansiella flöden, mutor och korruption och att bygga upp effektiva, 

ansvarstagande och insynsvänliga institutioner. Parlamentet påminner om att de illegala 

finansiella flödena beräknas uppgå till en biljon amerikanska dollar varje år, att de är ett 

stort hinder för mobiliseringen av inhemska intäkter för utveckling och att de tär på 

resurser som borde investeras i utvecklingsländer. Parlamentet påminner om att 

korruptionen har såväl negativ som indirekt inverkan på uppnåendet av målen för hållbar 

utveckling, eftersom den ökar projektkostnaderna för både den privata och den offentliga 

sektorn. Parlamentet noterar dock att kostnaderna för korruptionen inte kan beräknas 

endast i ekonomiska termer, och att dessa kostnader är verkligt höga, särskilt i 

utvecklingsländerna, där de undergräver allmänhetens förtroende för offentliga 

myndigheter och demokratiska institutioner såsom rättsväsende och polis, förvärrar 

orättvisor som på ett oproportionerligt sätt drabbar de fattigaste och mest sårbara, ökar 

våld och otrygghet och minskar utvecklingsbiståndets effektivitet. 

3. Europaparlamentet uppmanar med kraft EU att visa stark politisk vilja och beslutsamhet 

när det gäller att bekämpa skatteflykt och skatteundandragande, i linje med den princip 

om en konsekvent politik för utveckling som stadfästs i artikel 208 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Parlamentet påminner om att EU:s 

ansvar att bekämpa skatteregler som underlättar skattesmitning för transnationella bolag 

och enskilda personer, och att hjälpa tredje länder att föra tillbaka pengar som härrör från 

olaglig verksamhet och ställa förövarna inför rätta. Parlamentet betonar att transparens bör 

vara grundbulten i alla strategier mot korruption, och att EU måste främja kampen mot 

skatteparadis, banksekretess och penningtvätt, verka för att överdriven tystnadsplikt tas 



 

PE575.224v02-00 4/7 AD\1092085SV.doc 

SV 

bort, att det ges en redovisning land för land av multinationella företag och utarbetas 

offentliga register över företagens verkliga ägare eller faktiska betalningsmottagare, som 

en prioritet i alla relevanta internationella forum. Parlamentet uppmanar även EU att spela 

en mer aktiv roll när det gäller att ge ekonomiskt och tekniskt stöd till utvecklingsländer 

som försöker uppnå dessa mål, bland annat genom automatiskt informationsutbyte i 

skattefrågor och hantering av nya globala standarder. Parlamentet uppmanar med kraft EU 

att avbryta alla ekonomiska eller handelsrelaterade avtal med stater som av någon 

medlemsstat betraktas som ett skatteparadis. En analys måste göras av hur 

medlemsstaternas skattesystem inverkar på utvecklingsländerna, så att de illegala 

finansiella flödena kan bekämpas på ett mer effektivt sätt. Parlamentet poängterar att 

dubbelbeskattningsavtal kan möjliggöra illegala finansiella flöden. När EU förhandlar om 

skatte- och investeringsavtal med utvecklingsländer måste man se till att 

beskattningsrättigheterna fördelas på ett rättvist sätt. Parlamentet uppmanar därför EU att 

vid förhandlingar om skatteavtal med utvecklingsländer använda den modell för avtal som 

tagits fram av FN:s skattekommitté och som ger starkare rättigheter åt territorialprincipen 

och källbeskattning.  

4. Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta stödja konsolidering av offentlig förvaltning 

och antagande av lämpliga lagstiftningsramar för att bekämpa korruptionen i alla länder, 

inte minst länder som befinner sig i en efterkrigs- eller övergångsfas och där 

statsinstitutionerna är svaga. Parlamentet insisterar på behovet av att stärka regionala och 

specialiserade polis- och domstolsnätverk i utvecklingsländerna, alltid inom parametrar 

som garanterar lämpliga standarder för uppgifts- och integritetsskydd, och att dela med sig 

av Europols, Eurojusts och det europeiska rättsliga nätverkets bästa praxis och 

sakkunskap. Parlamentet betonar behovet av att förbättra lagstiftningen och dess 

tillämpning, och att främja skydd av personer som slår larm om missförhållanden så att de 

som begår brott ställs till svars. Ett lämpligt system för skydd av visselblåsare bör 

upprättas såväl inom som utanför EU. Parlamentet betonar särskilt att det behövs en 

direktrapporteringsmekanism för personer som är medborgare i länder som får bistånd 

från EU och som uppmärksammar oegentligheter i EU-finansierade biståndsprogram. 

5. Europaparlamentet noterar med oro att de mest relevanta internationella konventionerna 

och initiativen för bekämpning av korruption och illegala finansiella flöden inte ger några 

konkreta resultat i genomförandeskedet. Parlamentet påminner om att utveckling av en 

utrikespolitisk strategi mot korruption är grundläggande för att effektivt bekämpa 

korruption och ekonomisk brottslighet. EU uppmanas att i sin externa politik prioritera 

och främja ett korrekt införlivande och genomförande av Förenta nationernas konvention 

mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och av alla andra relevanta 

internationella instrument som syftar till att bekämpa korruption och penningtvätt. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genom konstant övervakning se till att 

EU-bistånd inte direkt eller indirekt bidrar till korruption. Parlamentet anser att biståndet 

bör anpassas bättre till värdlandets förmåga att ta emot stöd och dess allmänna 

utvecklingsbehov, så att man undviker att biståndspengar slösas bort eller används för 

korruption. EU uppmanas att angripa korruptionsfrågan direkt genom planering och 

landstrategidokument, och att koppla budgetstöd till tydliga korruptionsbekämpningsmål. 

Parlamentet betonar att robusta mekanismer för att övervaka genomförandet måste inrättas 

i detta syfte. Parlamentet uppmanar kommissionen att utveckla en kraftfull, holistisk och 

övergripande strategi för korruptionsriskhantering i utvecklingsländerna, för att förhindra 
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att biståndspengar bidrar till korruption och för att fullt ut genomföra den strategi mot 

korruption som utarbetades 2013, särskilt i samband med genomförande och användning 

av EU-bistånd i alla dess former, inklusive Europeiska utvecklingsfonden och 

förvaltningsfonder, och i samband med att utvecklingsprojekt delegeras till tredje part. 

Parlamentet noterar med oro att EU:s strategi avseende korruption i AVS-länderna ger 

föga strategisk vägledning om hur ländernas system för att förebygga och övervaka 

korruption ska kunna förstärkas. Parlamentet menar att det behövs mer samordning mellan 

Europeiska utrikestjänsten och generaldirektoratet för internationellt samarbete och 

utveckling i deras arbete för att effektivt bromsa korruptionen i utvecklingsländerna. 

7. Europaparlamentet är bekymrat över kopplingarna mellan vissa multinationella företag 

och organiserad brottslighet i tredje länder, som omfattar kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna för aktivister, sociala ledare, fackföreningsmän och arbetstagare. EU 

uppmanas att undersöka hur multinationella företag med europeiskt kapital agerar, och att 

förstärka kontrollen och övervakningen av dessa företags verksamhet. Parlamentet menar 

att man bör kräva att bolagen har ett förvaltningssystem för korruptionsbekämpning, med 

tillräckliga varningsmekanismer längs hela leverantörskedjan, om de ska komma ifråga 

för projekt som tar emot EU-finansiering. 

8. Europaparlamentet påminner om vikten av konsekvens mellan EU:s interna och externa 

politik, och pekar på behovet av att integrera kampen mot den organiserade brottsligheten 

i utvecklings- och säkerhetsstrategierna som ett sätt att återupprätta stabilitet i 

utvecklingsländerna. 

9. Europaparlamentet betonar att svaret på hur brottslig verksamhet som orsakar hunger och 

fattigdom kan bekämpas är att ge människorna och de styrande rätten att själv bestämma 

över sina egna ekonomiska system, livsmedelssystem och jordbrukssystem. Parlamentet 

uppmanar med kraft det internationella samfundet att aktivt ta strid mot finansiell 

livsmedelsspekulation, såsom stora multinationella jordbruksbolags markrofferi och 

uppköp till låga priser i väldiga jordbruksområden, med tanke på vilken förödande 

inverkan detta har på små producenter. 

10. Europaparlamentet betonar betydelsen av principen om allmängiltig rättvisa i kampen mot 

organiserad brottslighet. Parlamentet avvisar de begränsningar som ålagts av 

medlemsstaternas regeringar, och som innebär att domares möjligheter att undersöka brott 

som begåtts utanför deras medlemsstats territorium allvarligt försvåras. EU uppmanas 

med kraft att verka för att ekonomiska, finansiella och miljörelaterade brott ska omfattas 

av universell jurisdiktion. 

11. Europaparlamentet noterar att en utvärdering av ny politik avseende ”lätt narkotika” är en 

prioritet, och menar att man bör överväga avkriminalisering/legalisering som ett sätt att 

effektivt bekämpa kriminella organisationer. Parlamentet önskar att EU ska ta upp denna 

fråga såväl i sin interna som externa politik genom att låta alla berörda EU-organ, 

internationella organisationer och institutioner i samtliga inblandade länder delta i den 

politiska debatten. 

12. Europaparlamentet noterar att utvinningsindustrin, samhällsservicen, utvecklingen av 

infrastruktur och sjukvårds- och utbildningssektorerna är särskilt utsatta för korruption. 

Parlamentet påminner särskilt om att offentliga upphandlingar utan insyn och 

leverantörskedjor kan öppna vägar för korruptionsrelaterade illegala finansiella flöden. 
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Parlamentet menar därför att de insatser som görs för att motverka korruption även bör ha 

som mål att modernisera upphandlingsförfarandena. 

13. Europaparlamentet uppmanar utvecklingsländerna att som en del av sina insatser mot 

korruption öka insynen och redovisningsskyldigheten i resurskontrakten, bolagens 

finansiella rapportering och revision samt i mottagandet och tilldelningen av inkomster. 

14. Europaparlamentet uppmanar EU att stärka sitt stöd för att hjälpa resursrika länder att 

följa utvinningsindustrins initiativ för ökad öppenhet (EITI) och dess principer om ökad 

insyn och redovisningsskyldighet inom olje-, gas- och gruvsektorerna. Parlamentet ger sitt 

fulla stöd till inrättande av effektiva lagstiftningsramar för att stödja att EITI korrekt 

genomförs av de bolag som medverkar i leveranskedjorna inom olje-, gas och 

gruvsektorerna.  
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