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NÁVRHY 

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný výbor, 

aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:  

1. připomíná, že korupce maří úsilí v oblasti lidských práv, rovnosti, sociální spravedlnosti, 

hospodářského růstu, boje proti chudobě, rozvoje a životního prostředí; upozorňuje, že má 

závažný negativní dopad na obchod a jeho přínosy, hospodářský rozvoj, investice 

a zadávání veřejných zakázek, a naléhavě žádá Komisi, aby tyto souvislosti zohledňovala 

ve všech obchodních dohodách a začleňovala do nich vymahatelná ustanovení o lidských 

právech a boji proti korupci; 

2. poukazuje na to, že obchodní politika přispívá k ochraně a prosazování hodnot, které EU 

v souladu s článkem 2 Smlouvy o Evropské unii považuje za důležité, jako jsou např. 

demokracie, právní stát, dodržování lidských práv, základních práv a svobod a rovnost žen 

a mužů; zdůrazňuje, že soudržnost mezi vnějšími a vnitřními politikami Unie má zásadní 

význam, zejména pokud jde o boj proti korupci; zdůrazňuje, že evropští tvůrci právních 

předpisů hrají v této souvislosti při usnadňování obchodních vztahů významnou úlohu, 

neboť musí dbát na to, aby tyto vztahy nesloužily jako výchozí bod pro korupční praktiky;  

3. považuje obchodní dohody za klíčový mechanismus na podporu protikorupčních opatření 

a řádné správy; vítá opatření k potírání korupce, která EU v rámci své obchodní politiky 

již přijala, a to například prostřednictvím systému GSP +, kapitol o udržitelném rozvoji 

a zahrnutí závazků ratifikovat mezinárodní úmluvy proti korupci s obchodními partnery; 

připomíná cíl uvedený ve strategii „Obchod pro všechny“, který spočívá v začlenění 

ambiciózních protikorupčních ustanovení do všech budoucích obchodních dohod; v této 

souvislosti vyzývá k tomu, aby byly do budoucích obchodních dohod zahrnuty závazky 

týkající se mnohostranných úmluv zaměřených proti korupci (například Úmluvy OSN 

proti korupci (UNCAC) a Úmluvy OECD o boji proti podplácení) a aby se horizontální 

ustanovení stala součástí komplexního přístupu a byla v rámci revize začleněna do 

stávajících obchodních dohod; 

4. zdůrazňuje, že smluvní strany obchodních dohod by měly přijmout opatření na podporu 

aktivní účasti soukromého sektoru, organizací občanské společnosti a vnitrostátních 

poradních skupin při provádění protikorupčních programů a ustanovení v mezinárodních 

obchodních a investičních dohodách; s ohledem na diskuse probíhající v současnosti v EU 

vítá pokrok, jehož bylo dosaženo v otázce přijetí účinných opatření na ochranu 

oznamovatelů v celé EU a domnívá se, že je třeba zvážit, zda by se ochrana oznamovatelů 

neměla po zavedení celounijního systému zahrnout do budoucích obchodních dohod; 

5. uznává, že je důležité poskytovat podnikům jasné pokyny a podporu, aby mohly být 

vytvořeny účinné postupy pro potírání korupce v rámci jejich činností, a to zejména 

malým a středním podnikům, kterým by v boji proti korupci mohla napomoci zvláštní 

ustanovení v obchodních dohodách; zdůrazňuje, že neexistuje žádný univerzální přístup 

k dodržování předpisů; vyzývá Komisi, aby zvážila možnost poskytování pomoci při 

realizaci projektů zaměřených na budování kapacit pro potírání korupce, jako je např. 

výměna osvědčených postupů a odborná příprava, jejichž prostřednictvím by pomohla 

členským státům a podnikům překonat potíže, s nimiž se mohou v této oblasti setkat; 
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6. vítá skutečnost, že v únoru 2017 vstoupila v platnost dohoda o usnadnění obchodu 

Světové obchodní organizace, jež stanoví opatření k boji proti korupci v rámci světového 

obchodu; je nicméně přesvědčen, že přijímání právních předpisů či jejich reforem je samo 

o sobě nedostatečné a že klíčové je jejich provádění; poukazuje na to, že legislativní 

reformy musí být doprovázeny odbornou přípravou soudců, přístupem veřejnosti 

k informacím a opatřeními v oblasti transparentnosti, a vyzývá členské státy EU, aby 

v rámci boje proti korupci v těchto záležitostech spolupracovaly; dále zdůrazňuje, že 

obchodní dohody by mohly pomoci monitorovat vnitrostátní reformy v souvislosti 

s protikorupční politikou; 

7. vyzývá Komisi, aby vyjednala vymahatelná protikorupční ustanovení a ustanovení proti 

praní peněz ve všech budoucích obchodních dohodách a aby provádění protikorupčních 

ustanovení účinně monitorovala; vyzývá členské státy, aby v tomto ohledu podporovaly 

začlenění protikorupčních ustanovení do mandátů k jednání, jak navrhuje Komise 

v návrzích mandátů, které jim předkládá; vítá zahrnutí protikorupčních ustanovení do 

mandátů k jednání o modernizaci dohody mezi EU a Mexikem; vyzývá Komisi, aby 

pokračovala v úsilí v boji proti korupci prostřednictvím zvýšené transparentnosti během 

jednání o obchodních dohodách a začleněním ustanovení zaměřených na větší spolupráci 

v oblasti regulace, jednotné celní postupy a globální hodnotové řetězce; je přesvědčen, že 

v zájmu boje proti korupci je třeba zavést doložky o spolupráci, jako jsou např. doložky 

o výměně informací a administrativní a technické pomoci sloužící ke sdílení a podpoře 

osvědčených postupů, které přispějí k posílení právního státu a dodržování lidských práv; 

vybízí Komisi, aby stanovila jasné a vhodné podmínky a ukazatele výkonnosti umožňující 

lepší posouzení a prokazování výsledků; 

8. zdůrazňuje, že je důležité, aby byl v průběhu provádění dohod zachován pokračující 

a pravidelný dialog s obchodními partnery EU, který by měl zajistit, aby byly dohody, ale 

i protikorupční ustanovení v nich obsažená, řádně monitorovány a prováděny; bere na 

vědomí, že ve své strategii „Obchod pro všechny“ navrhla zavedení konzultačních 

mechanismů v případech systémové korupce a selhání správy, a vyzývá Komisi k tomu, 

aby v případě systémové korupce a nedodržování protikorupčních závazků či 

mezinárodních standardů v oblasti boje proti korupci, jako je společný standard OECD 

pro oznamování, akční plán OECD v oblasti eroze základu daně a přesouvání zisku, 

centrální registr skutečného vlastnictví a doporučení Finančního akčního výboru (FATF), 

zvážila možnost zrušení výhod plynoucích z dohody; vyzývá Komisi, aby stanovila jasné 

a vhodné podmínky a ukazatele výkonnosti umožňující lepší posouzení a prokazování 

výsledků; vyzývá dále Komisi, aby důrazně, přiměřeně a rychle reagovala v případě, že 

vláda přijímací země neplní to, co bylo dohodnuto; vyzývá Komisi, aby v případě 

systémové korupce zavedla konzultační mechanismy s obchodními partnery a aby zajistila 

výměnu odborných znalostí za účelem podpory zemí při provádění protikorupčních 

opatření. 
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