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WSKAZÓWKI 

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 

wskazówek: 

A. mając na uwadze, że korupcja jest zjawiskiem globalnym, które dotyka zarówno kraje 

Północy, jak i Południa, oraz brutalnie uderza w osoby najbardziej potrzebujące w krajach 

rozwijających się, gdyż osłabia zrównoważony rozwój oraz pogłębia nierówności i 

przepaść między rządzącą elitą a większością społeczeństwa; mając na uwadze, że 

korupcja szkodzi prawom człowieka, demokracji, demokratycznej rozliczalności, 

dobremu sprawowaniu rządów, praworządności, pewności prawa i potencjałowi 

gospodarczemu państw, a także zmniejsza kapitał społeczny i podważa zaufanie do 

instytucji; 

B. mając na uwadze, że 16. cel zrównoważonego rozwoju ONZ dotyczy pokoju, 

sprawiedliwości i budowania silnych instytucji oraz walki z korupcją; mając na uwadze, 

że aby cel ten osiągnięto na całym świecie, UE powinna pilnie i bezpośrednio zająć się 

różnorodnymi problemami, w których korupcja ma kluczowe znaczenie, poczynając od 

łamania praw człowieka, a kończąc na problemie ubóstwa, głodu i niesprawiedliwości; 

mając na uwadze, że walkę z korupcją należy zawsze traktować priorytetowo i stawiać 

ponad realizowanie interesów handlowych;  

1. wzywa UE, by przestrzegała zasady spójności polityki na rzecz rozwoju (art. 208 TFUE) i 

czynnie ograniczała korupcję oraz bezpośrednio i jednoznacznie zwalczała bezkarność z 

wykorzystaniem swojej polityki zewnętrznej; 

2. podkreśla, że według badań korupcja powszechnie występuje w administrowaniu 

gruntami i w coraz większym stopniu obejmuje wszystkie etapy transakcji, przynosząc 

wiele niekorzystnych zjawisk w dziedzinie praw człowieka, od przymusowych wysiedleń 

społeczności bez zapewnienia odpowiedniego odszkodowania po zabijanie osób 

broniących gruntów1; odnotowuje ponadto z zaniepokojeniem ryzyko intensyfikacji 

naruszeń praw człowieka w wyniku rosnącego popytu na żywność, paliwa i towary, a 

także szeroko zakrojonych inwestycji w ziemię w krajach rozwijających się; 

3. podkreśla, że korupcja umożliwia masowy wykup gruntów na wiele sposobów, zwłaszcza 

gdy inwestorzy płacą łapówki urzędnikom publicznym za korzystne umowy dzierżawy 

lub nabycia gruntów bez zgody mieszkańców, lub gdy inwestorzy wykorzystują 

niedostatki praworządności lub skorumpowane systemy odwoławcze, by odmawiać 

użytkownikom gruntów dostępu do środków zaskarżenia; ponownie wzywa inwestujące 

przedsiębiorstwa do uzyskiwania dobrowolnej, uprzedniej i świadomej zgody wszystkich 

zainteresowanych społeczności, w tym ludów tubylczych, oraz do zachowania należytej 

staranności w obszarze praw człowieka, w tym przez wprowadzenie solidnego 

mechanizmu ochrony demaskatorów, by zapewnić, że ich spółki zależne i partnerzy 

                                                 
1 Olivier De Schutter, „Tainted Lands. Corruption in Large-Scale Land Deals” [Skalane ziemie. Korupcja w 

dużych transakcjach obrotu gruntami], w International Corporate Accountability Roundtable & Global Witness 

(listopad 2016 r.). https://www.globalwitness.org/en/campaigns/land-deals/tainted-lands-corruption-large-scale-

land-deals/ 

 

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/land-deals/tainted-lands-corruption-large-scale-land-deals/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/land-deals/tainted-lands-corruption-large-scale-land-deals/


 

PE602.794v02-00 4/7 AD\1126899PL.docx 

PL 

biznesowi nie uciekają się do korupcji; 

4. przypomina, że sektor finansowy ma do odegrania kluczową rolę w zapobieganiu 

praktykom korupcyjnym, które ułatwiają w szczególności masowy wykup gruntów; 

przypomina, że banki i instytucje finansowe powinny zachowywać „należytą staranność 

wobec klienta”, by zwalczać pranie pieniędzy związane z korupcją i zapewnić, że 

inwestorzy otrzymujący od nich wsparcie zachowują należytą staranność w obszarze praw 

człowieka; wzywa UE i państwa członkowskie, by wymagały ujawniania informacji o 

nabywaniu przez przedsiębiorstwa gruntów w krajach trzecich i zwiększyły wsparcie dla 

krajów rozwijających się w celu zapewnienia skutecznego wdrażania dobrowolnych 

wytycznych w zakresie odpowiedzialnego zarządzania własnością gruntów, łowisk i 

lasów jako środka przeciwdziałającego korupcji w obrocie gruntami; 

5. zauważa, że porozumienia handlowe muszą obowiązkowo zawierać możliwe do 

wyegzekwowania klauzule dotyczące praw człowieka, zapewniające poszanowanie praw 

człowieka przez przedsiębiorstwa prywatne i organy państwowe, jak również najwyższe 

standardy społeczne i środowiskowe, mające zasadnicze znaczenie w walce z korupcją; 

6. zauważa, że korupcja jest złożonym zjawiskiem, trwale powiązanym z wieloma 

czynnikami gospodarczymi, politycznymi, administracyjnymi, społecznymi i kulturowymi 

oraz ze stosunkami władzy, dlatego też przypomina, że aby polityka rozwoju mogła 

przyczynić się do zwalczania korupcji i jednocześnie skupić się na zmniejszaniu ubóstwa i 

nierówności oraz na poprawie integracji, musi również wspierać prawa człowieka, 

demokrację, praworządność i publiczne usługi społeczne, by umacniać dobre 

sprawowanie rządów oraz zwiększać kapitał społeczny, włączenie i spójność społeczną, z 

uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych i regionalnych; 

7. zauważa, że podstawowe znaczenie w walce z korupcją ma edukacja; zachęca UE do 

opracowania i wdrożenia specjalnych programów podnoszenia świadomości na temat 

korupcji, jej kosztów społecznych oraz środków umożliwiających jej zwalczanie, w tym 

obowiązujących przepisów prawa karnego i procesowego oraz istniejących mechanizmów 

dotyczących rozpatrywania skarg; wyraża zdecydowane przekonanie, że na szczeblu 

krajowym należy rozszerzyć, a za granicą zdecydowanie wspierać działania edukacyjno-

informacyjne w tym zakresie, a także dostosować je do kręgu odbiorców 

(przedsiębiorstwa, obywatele itd., w tym uczniowie); 

8. zauważa z zaniepokojeniem, że wdrażanie najbardziej odpowiednich konwencji 

międzynarodowych, np. konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, oraz 

inicjatyw mających na celu walkę z korupcją i nielegalnymi przepływami finansowymi 

nie przynosi konkretnych rezultatów; przypomina, że opracowanie zewnętrznej strategii 

antykorupcyjnej UE ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego zwalczania korupcji i 

przestępstw finansowych; 

9. przypomina, że walka z korupcją i nielegalnymi przepływami finansowymi to działanie 

polityczne wymagające koordynacji na szczeblu światowym (G20, OECD, ONZ, Bank 

Światowy, MFW), a także przejrzystości i wiążących przepisów; 

10. wzywa UE i jej państwa członkowskie do stosowania wytycznych OECD dla 

przedsiębiorstw wielonarodowych; 
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11. wzywa ONZ, by z myślą o większej skuteczności przyjęła instrument normatywny 

dotyczący nielegalnych przepływów finansowych; 

12. wzywa UE do zwiększenia przejrzystości i rozliczalności oficjalnej pomocy rozwojowej, 

by rzeczywiście przestrzegać standardów określonych w inicjatywie na rzecz 

przejrzystości pomocy (IATI) oraz zasad skuteczności rozwoju uzgodnionych na szczeblu 

międzynarodowym; wzywa ponadto UE do opracowania solidnego, całościowego 

systemu zarządzania ryzykiem, by nie przyczyniać się do korupcji w krajach 

otrzymujących pomoc rozwojową, np. przez łączenie wsparcia budżetowego z wyraźnymi 

celami w zakresie walki z korupcją; w związku z tym podkreśla konieczność 

wprowadzenia solidnych mechanizmów monitorowania wsparcia budżetowego; 

13. z myślą o wyeliminowaniu korupcji na wysokim szczeblu wzywa Komisję, by w związku 

ze wsparciem budżetowym zwróciła uwagę na przejrzystość działań obejmujących 

prywatyzację i obrót aktywami publicznymi, zwłaszcza gruntami, oraz by włączyła się w 

przeznaczone dla krajów rozwijających się programy wsparcia OECD na rzecz ładu 

korporacyjnego w przedsiębiorstwach państwowych; 

14. wzywa Komisję, by wspierała kraje rozwijające się, które walczą z uchylaniem się od 

opodatkowania i unikaniem opodatkowania, udzielając im pomocy w tworzeniu 

wyważonych, efektywnych, sprawiedliwych i przejrzystych systemów podatkowych; 

15. przypomina, że korupcja jest ściśle związania z taką działalnością jak pranie pieniędzy, 

uchylanie się od opodatkowania i nielegalny handel; podkreśla w związku z tym, że 

podstawą wszystkich strategii antykorupcyjnych powinna być przejrzystość; podkreśla w 

szczególności, że należy zwalczać oszustwa podatkowe i unikanie opodatkowania, które 

utrudniają wykorzystywanie zasobów krajowych do celów polityki społecznej oraz 

szkodzą wzrostowi i zatrudnieniu, za pomocą skutecznych środków, takich jak 

obowiązkowa sprawozdawczość z podziałem na kraje oraz ujawnianie własności 

rzeczywistej przedsiębiorstw, trustów lub holdingów; 

16. wzywa UE do wprowadzenia mechanizmów rozpatrywania skarg, by osoby 

poszkodowane przez jej działania zewnętrzne mogły składać skargi dotyczące naruszeń 

praw człowieka i korupcji; 

17. podkreśla, że Unia Europejska jako czołowy darczyńca na świecie powinna propagować 

formy powiązania pomocy zewnętrznej UE z reformami budżetowymi służącymi większej 

przejrzystości, lepszemu dostępowi do danych oraz zachęcaniu innych darczyńców do 

przyjęcia wspólnego podejścia. 
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