
 

AD\1126899DA.docx  PE602.794v02-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

Europa-Parlamentet 
2014-2019  

 

Udviklingsudvalget 
 

2017/2028(INI) 

2.6.2017 

UDTALELSE 

fra Udviklingsudvalget 

til Udenrigsudvalget 

om korruption og menneskerettigheder i tredjelande 

(2017/2028(INI)) 

Ordfører for udtalelse(*): Stelios Kouloglou  

(*) Procedure med associerede udvalg - forretningsordenens artikel 54 



 

PE602.794v02-00 2/7 AD\1126899DA.docx 

DA 

PA_NonLeg 



 

AD\1126899DA.docx 3/7 PE602.794v02-00 

 DA 

FORSLAG 

Udviklingsudvalget opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 

optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at korruption er et verdensomspændende fænomen, der påvirker både 

nord og syd, og som på dramatisk vis rammer de mest udsatte i udviklingslandene ved at 

undergrave bæredygtig udvikling, øge uligheder og uddybe kløften mellem den herskende 

elite og flertallet af befolkningen; der henviser til, at korruption undergraver 

menneskerettighederne, demokratiet, den demokratiske ansvarlighed, retsstatsprincippet, 

retssikkerheden, den sociale kapital og tilliden til institutionerne; 

B. der henviser til, at FN's bæredygtige udviklingsmål (SDG) nr. 16 fokuserer på fred, 

retfærdighed, opbygning af stærke institutioner og bekæmpelse af korruption der henviser 

til, at EU for at virkeliggøre SDG nr. 16 overalt, er nødt til hurtigst muligt og direkte at 

tage fat på en række problemer, hvor korruption spiller en central rolle, lige fra krænkelser 

af menneskerettighederne til fattigdom, sult og uretfærdighed; der henviser til, at 

nødvendigheden af at bekæmpe korruption altid skal betragtes som en prioritet i forhold til 

kommercielle interesser;  

1. opfordrer EU til at overholde princippet om sammenhæng i udviklingspolitikken (artikel 

208 i TEUF) og aktivt at bidrage til bekæmpelse af korruption, og bekæmpe straffrihed 

direkte og udtrykkeligt gennem den eksterne politik; 

2. fremhæver, at undersøgelser har vist, at der er udbredt korruption i forvaltningen af 

jordlodder, hvilket i stigende grad belaster alle faser af jordhandler og vil resultere i en 

lang række negative konsekvenser for menneskerettighederne, lige fra tvangsflytninger af 

samfund uden passende kompensation til drab på menneskerettighedsforkæmpere1; 

noterer sig desuden med bekymring, at der er en risiko for krænkelser af 

menneskerettighederne i en situation med stigende efterspørgsel på fødevarer, brændstof 

og råvarer og øgede store investeringer i udviklingslandene; 

3. understreger, at korruption muliggør land grabbing på en række måder, navnlig når 

investorer betaler bestikkelse til offentligt ansatte, til gengæld for favorable 

forpagtningsaftaler eller erhvervelse uden samtykke fra personer, som bor på denne jord, 

eller når investorer sætter deres lid til svage retsstatsforhold eller korrupte afhjælpende 

ordninger med henblik på at forhindre, at jordens brugere får adgang til retsmidler; 

opfordrer indtrængende de investerende virksomheder til på ny at søge frie, forudgående 

og oplyste konsultationer (FPIC) for alle de berørte befolkningsgrupper, herunder 

oprindelige folk, og udvise rettidig omhu i forbindelse med menneskerettighederne, 

herunder gennem oprettelse af en stærk beskyttelsesmekanisme for at sikre, at deres 

datterselskaber eller forretningspartnere ikke tyer til korruption; 

4. minder om, at den finansielle sektor har en vigtig rolle med hensyn til at forebygge 

korrupt praksis, der letter land grabbing i særdeleshed; gentager, at banker og finansielle 

                                                 
1 Olivier De Schutter, ‘Tainted Lands: Corruption in Large-Scale Land Deals’, in International Corporate 

Accountability Roundtable & Global Witness (november 2016). 

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/land-deals/tainted-lands-corruption-large-scale-land-deals/ 
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institutioner bør træffe foranstaltninger, der sikrer rettidig omhu, hvad angår deres kunder 

for til at bekæmpe hvidvaskning af penge i tilknytning til korruption og sikre, at de 

investorer, som de støtter, udviser rettidig omhu i forbindelse med menneskerettigheder; 

opfordrer EU og medlemsstaterne til at kræve offentliggørelse af oplysninger om 

virksomheders opkøb af jord i tredjelande og til at øge deres bistand til udviklingslande 

for at sikre en effektiv gennemførelse af "vejledende retningslinjer for ansvarlig 

forvaltning af jordbesiddelse, fiskeri og skove" (VGGT) som et middel til at tackle 

korruption i forbindelse med opkøb af jord; 

5. henviser til, at handelsaftaler bør omfatte menneskerettighedsklausuler, der kan 

håndhæves og sikrer, at private virksomheder og statslige myndigheder respekterer 

menneskerettighederne, og de højeste sociale og miljømæssige standarder, som er 

afgørende for bekæmpelsen af korruption; 

6. henviser til, at korruption er et komplekst fænomen, der er baseret på en bred vifte af 

økonomiske, politiske, administrative, sociale og kulturelle faktorer og magtrelationer og 

minder derfor om, at udviklingspolitikken, hvis den skal bidrage til bekæmpelsen af 

korruption og samtidig fokusere på nedbringelse af fattigdom og uligheder og bedre 

integration, også skal fremme menneskerettighederne, demokratiet, retsstatsprincippet og 

de offentlige sociale tjenester for at fremme god regeringsførelse og opbygge social 

kapital, social integration og social samhørighed under hensyntagen til kulturelle og 

regionale særpræg; 

7. henviser til, at uddannelse er af afgørende betydning for bekæmpelse af korruption 

opfordrer EU til at udarbejde og gennemføre særlige programmer for at øge bevidstheden 

om korruption og de forbudne omkostningerne for samfundet samt til redskaberne til at 

bekæmpe korruption, herunder de gældende strafferet og procesret og klagemekanismer; 

er stærkt overbevist om, at uddannelse og oplysning på dette område bør øges på internt 

plan, styrkes i udlandet og skræddersyes til målgrupperne (iværksættere, den brede 

offentlighed osv., herunder skolebørn); 

8. noterer sig med bekymring, at de relevante internationale konventioner, som f.eks. FN's 

konvention mod korruption (UNCAC), og initiativer, der sigter mod at bekæmpe 

korruption og ulovlige finansielle strømme ikke kan levere konkrete resultater i deres 

gennemførelsesfase; minder om, at udviklingen af en udenrigspolitisk strategi til 

bekæmpelse af korruption er af afgørende betydning med henblik på effektivt at bekæmpe 

korruption og økonomisk kriminalitet; 

9. påpeger, at bekæmpelse af korruption og ulovlige finansielle strømme er en politisk 

indsats, der kræver en samordnet indsats på globalt plan (G20, OECD og FN, 

Verdensbanken, IMF) samt gennemsigtighed og bindende regler; 

10. opfordrer EU og medlemsstater til at anvende OECD's retningslinjer for multinationale 

selskaber;  

11. opfordrer FN til at vedtage en normativ retsakt om ulovlige finansielle strømme for at 

opnå større effektivitet; 

12. opfordrer EU til at øge åbenheden og ansvarligheden i forbindelse med den officielle 

udviklingsbistand for effektivt at overholde de standarder, der er fastsat i initiativet om 
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åbenhed i den internationale bistand (IATI) og med internationalt vedtagne principper for 

udviklingseffektivitet; opfordrer EU til at udvikle en stærk, holistisk risikostyringssystem 

for at forhindre, at udviklingsbistand bidrager til korruption i modtagerlandene, dvs. ved at 

koble budgetstøtte til klare målsætninger for bekæmpelse af korruption; fremhæver i dette 

øjemed nødvendigheden af at indføre robuste mekanismer til at overvåge gennemførelsen; 

13. opfordrer med henblik på udryddelse af korruption på højt niveau Kommissionen til af 

budgetmæssige hensyn at være opmærksom på gennemsigtigheden i aktiviteter, der 

omfatter privatisering og handel med offentlige aktiver, navnlig jord, og deltage i OECD-

støtteprogrammer for udviklingslande om virksomhedsledelse af statsejede virksomheder; 

14. opfordrer Kommissionen til at støtte udviklingslande i kampen mod skatteunddragelse og 

skatteundgåelse ved at hjælpe dem med at opbygge en effektiv, afbalanceret, fair og 

gennemsigtige skattesystemer; 

15. minder om, at korruption er nært knyttet til aktiviteter som f.eks. hvidvaskning af penge, 

skatteunddragelse og ulovlig handel; understreger på denne baggrund, at gennemsigtighed 

bør være hjørnestenen i alle strategier til bekæmpelse af korruption; understreger især 

betydningen af at bekæmpe skattesvig og skatteunddragelse, som undergraver 

mobilisering af indenlandske ressourcer til socialpolitiske formål gennem effektive 

foranstaltninger som obligatorisk rapportering for hvert land og offentliggørelse af det 

reelle ejerskab af virksomheder, fonde eller holdingselskaber; 

16. opfordrer EU til at indføre klageordninger, hvorved mennesker, der er berørt af den 

eksterne indsats, kan klage over krænkelser af menneskerettigheder og korruptionssager; 

17. fastholder, at EU som verdens førende donor, bør fremme former for sammenkædning, 

hvorved forsyningen af EU's eksterne bistand vil være betinget af, at den finanspolitiske 

reformer med henblik på at øge gennemsigtigheden, at gøre oplysningerne lettere 

tilgængelige og fremme tiltag, der anvendes i fællesskab med andre donorer. 
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