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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

1. υπενθυμίζει ότι η διαφθορά υπονομεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα, την 

κοινωνική δικαιοσύνη, την οικονομική μεγέθυνση, την καταπολέμηση της φτώχειας, την 

ανάπτυξη και το περιβάλλον· τονίζει τις βαθιά αρνητικές της επιπτώσεις στο εμπόριο και 

τα οφέλη του, στην οικονομική ανάπτυξη, τις επενδύσεις και στις διαδικασίες δημοσίων 

συμβάσεων, και ζητεί από την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη της αυτή τη σύνδεση σε όλες 

τις εμπορικές συμφωνίες και να εισάγει, σε αυτές, εφαρμοστέες ρήτρες για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και την καταπολέμηση της διαφθοράς· 

2. επισημαίνει ότι η εμπορική πολιτική συμβάλλει στην προστασία και την προώθηση των 

αξιών που ενστερνίζεται η ΕΕ, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των οποίων η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, ο σεβασμός 

των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες, 

καθώς και η ισότητα· τονίζει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχει συνοχή ανάμεσα 

στις εξωτερικές και τις εσωτερικές πολιτικές της Ένωσης, ειδικότερα όσον αφορά την 

καταπολέμηση της διαφθοράς· υπογραμμίζει ότι, εν προκειμένω, οι ευρωπαίοι νομοθέτες 

καλούνται να διαδραματίσουν συγκεκριμένο ρόλο στη διευκόλυνση των εμπορικών 

σχέσεων, καθώς πρέπει να μεριμνούν ώστε αυτές να μην λειτουργούν ως παράθυρο για 

πρακτικές διαφθοράς·  

3. θεωρεί τις εμπορικές συμφωνίες βασικό μηχανισμό προώθησης μέτρων κατά της 

διαφθοράς και χρηστής διακυβέρνησης· χαιρετίζει τα μέτρα που έχει ήδη λάβει η ΕΕ για 

την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής της, για 

παράδειγμα μέσω του ΣΓΠ+, των κεφαλαίων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και της 

συμπερίληψης δεσμεύσεων για την κύρωση των διεθνών συμβάσεων καταπολέμησης της 

διαφθοράς με εμπορικούς εταίρους· επιβεβαιώνει εκ νέου τον δεδηλωμένο στόχο της 

στρατηγικής «Εμπόριο για όλους» περί συμπερίληψης φιλόδοξων διατάξεων για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες· ζητεί, στο 

πλαίσιο αυτό, στις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες να αναλαμβάνονται δεσμεύσεις 

σχετικά με πολυμερείς συμβάσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς, όπως είναι η 

Σύμβαση του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς (UNCAC) και η Σύμβαση του ΟΟΣΑ για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς, και, στις ισχύουσες υπό αναθεώρηση  εμπορικές 

συμφωνίες να περιλαμβάνονται, στο πλαίσιο μιας ολικής προσέγγισης, και να 

ενσωματώνονται οριζόντιες διατάξεις· 

4. τονίζει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη εμπορικών συμφωνιών θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα 

για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα, των οργανώσεων της 

κοινωνίας των πολιτών και των εγχώριων συμβουλευτικών ομάδων στην υλοποίηση 

προγραμμάτων καταπολέμησης της διαφθοράς και την εφαρμογή σχετικών ρητρών που 

περιλαμβάνονται σε εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες· έχοντας υπόψη τις 

υφιστάμενες εσωτερικές συζητήσεις στην ΕΕ, χαιρετίζει τις προόδους οι οποίες έχουν 

συντελεστεί για τη θέσπιση αποτελεσματικών μέτρων σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία 

όσων καταγγέλλουν παρατυπίες, και η πιστεύει ότι θα πρέπει να εξεταστεί η συμπερίληψη 

της προστασίας των καταγγελλόντων στις μελλοντικές εμπορικές συμφωνμίες, αφ’ ης 
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στιγμής εισαχθεί ένα ενιαίο σύστημα σε επίπεδο ΕΕ· 

5. αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η παροχή σαφούς καθοδήγησης και στήριξης στις 

επιχειρήσεις για να δημιουργήσουν, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, 

αποτελεσματικές διαδικασίες για τη συμμόρφωση στα μέτρα καταπολέμησης της 

διαφθοράς, ιδίως δε στις ΜΜΕ, μέσω ειδικών διατάξεων στις εμπορικές συμφωνίες, οι 

οποίες να τους δίνουν τη δυνατότητα να καταπολεμούν τη διαφθορά· τονίζει ότι δεν 

υπάρχει ενιαία προσέγγιση ως προς τη συμμόρφωση· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 

καθιέρωση βοήθειας σε σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς, όπως η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και η κατάρτιση, προκειμένου να 

βοηθούνται τα κράτη και ο επιχειρηματικός τομέας να υπερβαίνουν τις προκλήσεις που 

ενδέχεται να συναντήσουν στον εν λόγω τομέα· 

6. χαιρετίζει την έναρξη ισχύος της συμφωνίας του ΠΟΕ για τη διευκόλυνση του εμπορίου, 

τον Φεβρουάριο του 2017, η οποία παρέχει μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς 

στο παγκόσμιο εμπόριο· πιστεύει, ωστόσο, ότι δεν επαρκεί η θέσπιση ή η μεταρρύθμιση 

της νομοθεσίας και ότι το καθοριστικό είναι η εφαρμογή της· επισημαίνει ότι η 

νομοθετική μεταρρύθμιση θα έπρεπε να συνοδεύεται από κατάρτιση των δικαστών, 

πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες και μέτρα διαφάνειας, και καλεί τα κράτη μέλη της 

ΕΕ να συνεργάζονται στα ζητήματα αυτά στο πλαίσιο του αγώνα τους κατά της 

διαφθοράς· επισημαίνει επίσης ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν 

στην εποπτεία των εσωτερικών μεταρρυθμίσεων σχετικά με τις πολιτικές για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς· 

7. καλεί την Επιτροπή να διαπραγματεύεται πρακτικά εφαρμόσιμες διατάξεις για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες σε όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες, με ουσιαστική 

παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων κατά της διαφθοράς· καλεί, για τον σκοπό 

αυτόν, τα κράτη μέλη να στηρίζουν τη συμπερίληψη διατάξεων για την καταπολέμηση 

της διαφθοράς σε εντολές διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής 

στα σχέδια εντολών που τους υποβάλλει· χαιρετίζει την ύπαρξη διατάξεων για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς στην εντολή διαπραγμάτευσης για τον εκσυγχρονισμό της 

συμφωνίας ΕΕ-Μεξικού· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες 

καταπολέμησης της διαφθοράς μέσω της ενισχυμένης διαφάνειας στις διαπραγματεύσεις 

εμπορικών συμφωνιών και της συμπερίληψης διατάξεων που στοχεύουν σε μεγαλύτερη 

κανονιστική συνεργασία και ακεραιότητα των τελωνειακών διαδικασιών και των 

παγκόσμιων αλυσίδων αξίας· πιστεύει ότι πρέπει να εφαρμόζονται ρήτρες συνεργασίας 

για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, όπως η ανταλλαγή πληροφοριών και η διοικητική 

και τεχνική βοήθεια με σκοπό την ανταλλαγή και την προώθηση βέλτιστων πρακτικών 

που θα συνεισφέρουν στην ενίσχυση του κράτους δικαίου και του σεβασμού των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ενθαρρύνει την Επιτροπή να καθορίσει σαφείς και 

ουσιαστικούς όρους και δείκτες επιδόσεων, για την καλύτερη αξιολόγηση και ανάδειξη 

των αποτελεσμάτων· 

8. επισημαίνει πόσο σημαντικός είναι ο συνεχής και τακτικός διάλογος με τους εμπορικούς 

εταίρους της ΕΕ καθ’ όλη την περίοδο εφαρμογής των συμφωνιών, προκειμένου να 

διασφαλίζεται ότι οι συμφωνίες γενικότερα, και οι διατάξεις για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς ειδικότερα, εποπτεύονται και εφαρμόζονται ορθά· σημειώνει την πρόταση της 

Επιτροπής, στη στρατηγική της Εμπόριο για Όλους, να εισάγονται μηχανισμοί 
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διαβούλευσης σε περιπτώσεις συστημικής διαφθοράς και κακής διακυβέρνησης, και καλεί 

την Επιτροπή να εξετάσει την αναστολή των ωφελειών μιας συμφωνίας σε τέτοιες 

περιπτώσεις συστημικής διαφθοράς και μη συμμόρφωσης με τις δεσμεύσεις 

καταπολέμησης της διαφθοράς ή με τα διεθνή πρότυπα καταπολέμησης της διαφθοράς, 

όπως π.χ. το κοινό πρότυπο αναφοράς του ΟΟΣΑ, το σχέδιο δράσης του ΟΟΣΑ για τη 

διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά κερδών, το κεντρικό μητρώο 

πραγματικών δικαιούχων και οι συστάσεις της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης 

(FATF)· καλεί την Επιτροπή να καθορίσει σαφείς και ουσιαστικούς όρους και δείκτες 

επιδόσεων, για την καλύτερη αξιολόγηση και ανάδειξη των αποτελεσμάτων· καλεί, 

επιπλέον, την Επιτροπή να αντιδρά σθεναρά, αναλογικά και έγκαιρα, όταν η δικαιούχος 

κυβέρνηση δεν συμμορφώνεται προς τα συμφωνηθέντα· καλεί την Επιτροπή να 

εγκαθιδρύει μηχανισμούς διαβούλευσης με τους εμπορικούς εταίρους σε περιπτώσεις 

συστημικής διαφθοράς, και να προωθεί την ανταλλαγή εμπειρογνωσίας για τη στήριξη 

των χωρών στην εφαρμογή των μέτρων καταπολέμησης της διαφθοράς. 
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